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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan makna mantra tradisi pretus di Desa 

Puyung Lombok Tengah dengan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dan 

mendeskripsikan kaitannya dengan pembelajaran sastra di SMA. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu, observasi, rekam, catat, dan wawancara. Metode analisis data yang 

dilakukan, menggunakan bagan semiologi Roland Barthes dan disertai dengan metode deskriptif-

kualitatif (menerjemahkan, identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi). Sehingga penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa, dalam mantra pretus memiliki tanda-tanda khas yang memiliki 

makna tersendiri. Dari enam mantra yang sudah dikelompokkan, mantra pretus memiliki dua 

fungsi yang berbeda, yakni mantra pretus sebagai teknik pengobatan penyakit karena arwah 

orang yang sudah meninggal dan mantra pretus sebagai teknik pengobatan penyakit karena 

diganggu oleh makhluk gaib (jin). Makna yang berhasil didapatkan dari beberapa tanda yang 

dikaitkan dengan mitos adalah hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan, tradisi, budaya, 

dan nila-nilai filsafah hidup yang bisa dijadikan sebagai pedoman kehidupan, bahwa tradisi 

pretus dapat dijadikan salah satu budaya. Oleh sebab itu, dapat dijadikan sebagai bagian dari 

pembelajaran sastra, khususnya materi puisi lama di kelas X SMA. Pendidikan sastra tentang 

puisi lama di sekolah sangat dibutuhkan, karena melalui pembelajaran tersebut, siswa dapat 

mengetahui sejarah tradisi maupun budaya daerah asal mereka. 

Kata kunci: Mantra Pretus, Semiotika, Pembelajaran Sastra di SMA. 

 

Abstract 
This study aims to describe the meaning of the pretus tradition spell in Puyung Village of 

central Lombok by using Roland Barthes semiotic analysis and describing the relation of the 

spell with the literary learning in high school. The type of research used is descriptive 

qualitative. Data collection methods used in this study are observation, record, note, and 

interview. In analyzing the data using the Roland Barthes approach which accompanied by using 

descriptive-quaitative methods (translating, identifying, clarifying, and interpreting). The result 

of this study were in the form of describing the data using the Roland Barthes semiotic chart on 

six pretus spell in Puyung Village. So this study concludes that in pretus tradition spell have 

different signs on each spell to mean something invisible. From the six data that have been 

grouped, pretus spell has two different function, such as pretus spell asa treatment technique for 

diseases because of the soul deceased person and pretus spell as technique because they are 

distrubed by supernatural beings (Jin). The meaning contained in the pretus tradition spell does 

not have a negative element and can be used as part of literary learning , especially the old poetry 

material in X class of high school. Literary education about old poetry in schools very much, 

because through this learning students can find out the history of tradition and regional culture. 

Key Words: Pretus Spell, Semiotics, Learning In High School. 
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PENDAHULUAN 
 

Mantra merupakan sastra lisan yang 

tertua, namun hanya sedikit masyarakat 

yang mengetahui bahwa mantra merupakan 

karya sastra. Masyarakat hanya memahami 

bahwa mantra hanya merupakan kata-kata 

yang memiliki kekuatan gaib dan memiliki 

kesakralan tersendiri sesuai dengan 

fungsinya. Kurangnya kesadaran dan 

pengetahuan masyarakat dalam memahami 

bahwa mantra merupakan salah satu karya 

sastra, dapat menyebabkan kepunahan 

mantra tersebut seiring dengan kemajuan 

zaman. Oleh sebab itu, salah satu langkah 

mengajarkan kepada siswa-siswa di sekolah 

dan masyarakat bahwa mantra, khususnya 

mantra pretus merupakan karya sastra dan 

warisan turun-temurun  yang harus 

dilestarikan keberadaannya. 

Mantra memiliki jenis-jenis sesuai 

dengan fungsinya. Misalnya mantra yang 

terdapat pada masyarakat Sasak berupa: 

mantra pengobatan, mantra penangkal, 

mantra meminta perlindungan, mantra untuk 

mendapatkan pasangan (senggeger), mantra 

penyembuh dari makhluk gaib. Mantra yang 

dimiliki masyarakat sasak pada umumnya, 

fungsinya sama dengan nama mantranya. 

Pada umumnya masyarakat Sasak 

masih mempercayai tradisi yang diturunkan 

secara turun-temurun oleh nenek 

moyangnya, namun bagi beberapa orang 

yang berpendidikan tinggi juga menganggap 

bahwa tradisi hanyalah sekedar mitos dan 

takhayul. Berbeda dengan masyarakat 

Puyung yang rata-rata memiliki pendidikan 

yang baik dan letak geografis termasuk 

perkotaan tetapi, untuk menyembuhkan 

penyakit yang diderita masih menggunakan 

teknik pengobatan tradisional (pretus). Jadi, 

dapat dikatakan masyarakat Puyung masih 

memercayai tradisi adat mereka, yakni 

dengan melakukan tradisi pretus. Namun, 

Pretus menjadi salah satu tradisi yang masih 

sangat kental dilakukan oleh masyarakat 

Puyung dalam kehidupan sehari-hari, karena 

sebagian besar tradisi lainnya sudah mulai 

ditinggalkan. 

Tradisi memang merupakan suatu 

kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing 

daerah yang berada di Nusantara. Pretus 

menjadi salah satu bagian tradisi Nusantara 

yang unik dimiliki oleh masyarakat Sasak di 

Lombok. Pretus merupakan suatu tradisi 

yang digunakan untuk penyembuhan 

penyakit yang disebabkan oleh makhluk 

gaib, masyarakat sasak menyebut penyakit 

tersebut dengan istilah ketemuk. Tradisi 

tersebut sampai sekarang masih terlihat di 

kalangan masyarakat Lombok khususnya 

daerah Puyung. Di daerah Puyung pretus 

digunakan untuk penyembuhan penyakit 

seperti, sakit kepala, sakit perut, sakit 

pinggang, dan beberapa sakit ringan lainnya. 

Dalam praktiknya, tradisi pretus merupakan 

salah satu tradisi yang memiliki mantra-

mantra yang digunakan dalam proses 

pelaksanaannya. 

Belakangan ini, mantra mulai 

mendapatkan banyak perhatian oleh para 

peneliti, namun banyak peneliti hanya 

mengkaji mantra secara umum saja, tanpa 

mengaitkan dengan budaya maupun tradisi 

dalam suatu daerah tersebut. Oleh sebab itu, 

penelitian ini dilakukan untuk 

memperlihatkan pengkajian mantra yang 

juga memperkenalkan suatu tradisi unik dari 

suatu daerah, yakni daaeraah Puyung. 

Penelitian ini pada umumnya memusatkan 

pada mantra, namun secara tidak langsung 

tradisi yang dimiliki oleh suatu daerah 

tersebut juga ikut diperlihatkan. Berdasarkan 

uraian latar belakang dan permasalahan di 

atas, penelitian ini dirumuskan dalam judul 

“Analisis Semiotika pada Mantra dalam 

Tradisi Pretus di Desa Puyung Lombok 

Tengah dan Kaitannya dengan 

Pembelajaran Sastra di SMA”. 
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RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimanakah makna mantra tradisi 

pretus di Desa Puyung Lombok 

Tengah dengan menggunakan 

analisis semiotika? 

2. Bagaimanakah kaitan makna mantra 

pretus di Desa Puyung Lombok 

Tengah dengan pembelajran sastra di 

SMA? 

Manfaat Teoritis 

1. Informasi yang diperoleh dalam 

penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumbangan bagi 

pembelajaran sastra di sekolah, 

karena informasi yang terdapat 

dalam penelitian ini dapat dijadikan 

contoh atau referensi bagi guru 

Bahasa dan Sastra Indonesia dalam 

pembelajaran formal atau informal, 

khususnya pada pembelajaran 

sastra lisan (sastra lama). 

2. Informasi yang diperoleh 

diharapkan mampu memberikan 

masukan atau menjadi referensi 

untuk penelitian-penelitian yang 

relevan selanjutnya. 

3. Informasi yang didapatkan dari 

penelitian ini diharapkan dapat 

menunjang pembelajaraan berbasis 

budaya di sekolah.  

4. Informasi yang diperoleh 

diharapkan memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat 

mengenai budaya dan sastra yang 

harus dilestarikan. 

Landasan Teori 

Semiotika 

Semi (1990: 86) Pendekatan semiotik 

bertolak dari asumsi bahwa karya sastra 

memiliki suatu sistem sendiri, yang 

memiliki dunianya sendiri, sebagai suatu 

realitas yang hadir atau dihadirkan di 

hadapan pembaca yang di dalamnya 

terkandung potensi komunikatif yang 

ditandai dengan adanya lambang-lambsng 

kebahasaan yang khas yang memiliki nilai 

artistik dan dramatik. Nama lain semiotika 

adalah semiologi. Keduanya, memiliki 

pengertian yang sama, yaitu sebagai ilmu 

tentang tanda. Baik semiotika maupun 

semiologi berasal dari bahasa Yunani: 

semeion, yang berarti tanda (Santosa, 2013: 

3).   

Umberto Eco (1923) dalam Emzir dan 

Rohman (2016:51), memberikan definisi 

semiotik bahwa semiotik berhubungan 

dengan segala hal yang dianggap sebagai 

tanda. Semiotik menyangkut tidak hanya 

menyangkut mengenai apa yang 

diungkapkan oleh tanda-tanda di dalam 

ucapan sehari-hari, tetapi lebih kepada ‘apa’ 

yang berada di balik sesuatu yang lain. 

Artinya, semiotik itu bisa berupa kata, 

image, bunyi, gerak tubuh/bahasa tubuh, dan 

benda. 

Semiologi Roland Barthes 

Barthes (2012: 93), Roland barthes 

mengembangkan dua sistem pertandaan 

bertingkat, yaitu disebutnya sistem denotasi 

dan konotasi. Denotasi merujuk pada apa 

yang diyakini akal sehat atau orang banyak 

(commonsense), makna yang teramati dari 

sebuah tanda. Konotasi dibentuk oleh tanda-

tanda (kesatuan antara penana dan petanda)  

dari sistem denotasi. 

Roland Barthes adalah penerus 

pemikiran Saussure Roland Barthes 

meneruskan pemikiran tersebut dengan 

menekankan interaksi antara teks dengan 

pengalaman personal dan kultural 

penggunanya, interaksi antara konvensi 

dalam teks dengan konvensi yang dialami 

dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan 

ini dikenal dengan “order of signification”, 

mencakup denotasi (makna sebenarnya 

sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda 

yang lahir dari pengalaman kultural dan 

personal). Menurut Berger dan Keraf, di 

sinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes 

meskipun Barthes tetap mempergunakan 

istilah penanda-petanda yang diusung 

Saussure (Sobur, 2004: 58). Roland Barthes 
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adalah penerus pemikiran Saussure. Roland 

Barthes meneruskan pemikiran tersebut 

dengan menekankan interaksi antara teks 

dengan pengalaman personal dan kultural 

penggunanya, interaksi antara konvensi 

dalam teks dengan konvensi yang dialami 

dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan 

ini dikenal dengan “order of signification”, 

mencakup denotasi (makna sebenarnya 

sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda 

yang lahir dari pengalaman kultural dan 

personal). Menurut Berger dan Keraf, di 

sinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes 

meskipun Barthes tetap mempergunakan 

istilah penanda-petanda yang diusung 

Saussure (Sobur, 2004: 58). 

Dalam kerangka Barthes, konotasi 

identik dengan operasi ideologi, yang 

disebutnya sebagai mitos. Mitos berfungsi 

untuk mengungkapkan dan memberikan 

pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang 

berlaku dalam suatu periode tertentu (Sobur, 

2004: 71).  

Roland Barthes adalah penerus 

pemikiran Saussure. Roland Barthes 

meneruskan pemikiran tersebut dengan 

menekankan interaksi antara teks dengan 

pengalaman personal dan kultural 

penggunanya, interaksi antara konvensi 

dalam teks dengan konvensi yang dialami 

dan diharapkan oleh penggunanya. Gagasan 

ini dikenal dengan “order of signification”, 

mencakup denotasi (makna sebenarnya 

sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda 

yang lahir dari pengalaman kultural dan 

personal). Menurut Berger dan Keraf, di 

sinilah titik perbedaan Saussure dan Barthes 

meskipun Barthes tetap mempergunakan 

istilah penanda-petanda yang diusung 

Saussure (Sobur, 2004: 58). 

Mitos Menurut Roland Barthes 

Menurut Barthes (dalam Rafiek, 2015: 

103-104), mitos apa pun dengan derajat 

generalitas tertentu pada dasarnya bersifat 

ambigu, karena dia mewakili kemanusiaan 

mereka yang meminjamnya, mereka yang 

pada dasarnya tidak memiliki apa-apa. 

Pengertian mitos di sini tidaklah merujuk 

kepada mitologi dalam pengertian sehari-

hari–seperti halnya cerita-cerita tradisional–

melainkan sebuah cara pemaknaan yang 

dalam bahasa Barthes disebutnya tipe 

wicara.   

Dalam mitos terdapat pola tiga dimensi, 

yaitu: penanda (significant), petanda 

(signifie), dan tanda (signe). tanda adalah 

gabungan total antara konsep citra pada 

system pertama, menjadi penanda pada 

system kedua. Penanda-penanda pada sistem 

semiologi tingkat kedua tersusun dari tanda-

tanda yang ada pada system pertama, 

sedangkan petanda-petandanya sendiri 

dinamakan sebagai ideologi (fragmen). 

Bagan pembagiannya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Sumber: Buku Mitologi Roland Barthes 

(2011:162). 

Gambar di atas menjelaskan bahwa 

petanda dan penanda dalam terminologi 

Saussurean merupakan komponen tanda 

(Barthes, 2012: 55). Petanda bukanlah 

sesuatu objek, melainkan representasi 

mental dari objek, tersebut. Saussure sendiri 

dengan jelas telah menandai sifat mental 

petanda dengan menyebutnya konsep; 

petanda dari kata “sapi jantan” bukanlah 

hewan itu sendiri, tetapi gambaran mental 

(Barthes, 2012:65). Begitu pula untuk 

penanda yang mengesankan sifat yang sama 

dengan petanda: ia semata-mata sebuah 

relatum, yang didefinisinya tidak dapat 

dipisahkan dari definisi petanda. Satu-

satunya perbedaan adalah bahwa penanda 

merupakan mediator; materi adalah sesuatu 

yang perlu untuknya, karena penanda bisa 

disampaikan oleh suatu materi tertentu: 

kata-kata. Materialitas penanda ini menjadi 

PENANDA (1) 

 

PETANDA 

(2) 

 

TANDA (3) 

 

PENANDA (I) 

 

PETANDA 

(II) 

TANDA (III) 

Bahasa 

Mitos 
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penting untuk membedakan dengan jelas 

antara materi dengan subtansi; sebuah 

subtansi bisa jadi immaterial (bunyi, objek, 

dan gambar) Barthes, 2012: 72. 

Sastra lisan  

Kurniawan (2009: 19) menyatakan, 

sastra merupakan cabang dari seni, yaitu 

hasil cipta dan ekspresi manusia yang estetis 

(indah). Seni sastra sama kedudukannya 

dengan seni-seni lainnya, seperti seni musik, 

seni lukis, seni tari, daan seni patung, yang 

diciptakan untuk menyampaikan keindahan 

kepada penikmat (pembaca). Semua seni 

memang memiliki tujuan yang sama, namun 

media penyampaian pada setiap seni 

berbeda satu dengan yang lainnya. Sastra 

sendiri memiliki bahasa sebagai media 

penyampaiannya, berbeda dengan seni lukis 

yang medianya penyampaiannya warna, seni 

musik yang penyampaiannya bunyi, 

begitupun dengan seni tari media 

penyampaiannya adalah gerak. Oleh karena 

itu, bahasa memiliki peran istimewa dalam 

sastra, karena sastra mewujudkan dirinya 

dengan bahasa, dan sastra juga dalam 

perkembangannya ditentukan oleh sastra, 

yaitu sastra melakukan eksplorasi kreativitas 

bahasa, baik dalam kata, frasa, klausa, dan 

kalimat, yang tujuannya untuk mencapai 

aspek nilai estetis. Sastra lisan dapat 

dikatakan salah satu sastra yang paling dekat 

dengan masyarakat, karena sastra lisan yang 

lahir darri masyarakat dan masyarakt secara 

kolektif menentukan peranan dan fungsi 

sastra lisan itu sendiri di kehidupannya. 

Bentuk-bentuk sastra lisan yang ada di 

masyarakat mantra, pantun, syair, seloka, 

gurindam, bidal, prosa, liris; yang berbentuk 

prosa disebut hikayat dan ungkapannya 

sama (disebut klise). Sastra lisan di era 

modern memang menjadi suatu hal yang 

langka dan asing di masyarakat, karena 

masyarakat juga hanya memahami bahwa 

bentuk mantra, pantun, syair, seloka, 

gurindam, bidal, prosa, liris bukanlah suatu 

sastra. Bentuk-bentuk tersebut hanyalah 

bentuk suatu peninggalan nenek moyang 

yang akan tetap diyakini. 

Mantra  

Emzir dan Rohman, (2015: 237) Mantra 

adalah kata-kata yang mengandung hikmat 

dan kekuatan gaib. Mantra sering diucapkan 

oleh dukun atau pawang, namun ada juga 

seorang awam yang mengucapkan. Contoh: 

ritual pameran sebagai bagian dari folklor 

Sunda. KBBI, (2014: 448) Mantra adalah 

kalimat yang diucapkan dengan diulang atau 

dilafalkan secara khusus untuk 

mendatangkan daya gaib; susunan kata 

berunsur puisi yang dianggap mengandung 

kekuatan gaib (biasanya diucapkan dukun 

atau pawang). Oleh sebab itu, dalam suatu 

masyarakat mantra dijadikan kata-kata 

ataupun kalimat yang  bersifat sakral yang 

tidak boleh dipermainkan ataupun 

diperlakukan sama seperti kalimat sehari-

hari. 

Mantra dalam Tradisi Pretus 

Tradisi dalam makna KBBI, ada 

kebiasaan yang diturunkan dari nenek 

moyang yang dijalankan oleh masyarakat 

(KBBI, 2014: 669).  Makna tradisi adalah 

kebiasaan yang diturunkan dari nenek 

moyang yang menjadikan pretus 

diategorikan sebagai salah satu tradisi 

masyarakat Sasak  Tradisi pretus 

merupakan salah satu kebudayaan 

masyarakat sasak ketika mengalami rasa 

sakit, sepeti pusing, sakit gigi, sakit 

pinggang, sakit perut.  

Tradisi pretus secara umum dapat 

dikatakan sebagai teknik pengobatan 

tradisional yang hingga saat ini masih 

dipercayai oleh masyarakat Sasak. Pretus 

pada masyarakat Sasak dijadikan teknik 

penyembuh penyakit yang disebabkan oleh 

makhluk gaib, masyarakat Sasak 

khususnya daerah Puyung menyebut 

penyakit akibat makhluk gaib dengan 

istilah ketemuk. Ketemuk merupakan 

penyakit yang dapat disembuhkan dengan 

teknik pengobatan pretus. Jenis penyakit 
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ketemuk bermacam-macam, misalnya sakit 

kepala, sakit perut, sakit pinggang, dan 

beberapa penyakit tubuh lainnya.  

Tradisi pretus merupakan tradisi yang 

hanya dimiliki oleh masyarakat sasak saja 

dan tidak dimiliki oleh daerah lainnya. 

Adat atau kebiasaaan turun temurun (dari 

nenek moyang) yang dilakukan masyarkat 

sasak untuk menyembuhkan penyakit yang 

dikarenakan oleh makhluk gaib dengan 

ritual yang sangat sederhana, namun 

memiliki unsur seni di dalamnya. 

Mantra yang digunakan dalam tradisi 

pretus sama halnya dengan mantra-mantra 

lainnya, yang dipercaya memiliki kekuatan 

gaib dan tidak diberikan kepada sembarang 

orang. Mantra pretus secara fungsi dalam 

praktiknya merupakan salah satu mantra 

yang tidak membuat orang lain dirugikan 

(baik) dan dipercayai sebagai teknik 

pengobatan yang sangat manjur. 

Penyebaran atau penurunan mantra pretus 

diberikan kepada garis keturunan 

walaupun belum tua, agar dapat membantu 

orang-orang yang membutuhkannya. 

Masyarakat Sasak, khususnya daerah 

Puyung mudah saja mengetahui mantra 

yang digunakan dalam praktik pengobatan 

pretus, namun masyarakat Puyung 

meyakini bahwa hanya orang-orang 

tertentu saja yang bisa melakukan 

praktiknya. Bila yang melakukan 

praktiknya juga tidak meyakini dan 

percaya mengenai pengobatan pretus, 

maka tidak akan menimbulkan 

efek/pengaruh apapun dari mantra tersebut 

untuk penyembuhan. 

Mantra dan Kaitannya dengan 

Pembelajaran Sastra di Sekolah 

 

Mantra merupakan salah satu bagian 

dari materi pembelajaran di sekolah, 

namun pengajarannya oleh guru di sekolah 

sebagian besar hanya di sajikan sebagai 

formalitas saja. Pembelajaran tentang 

mantra merupakan salah satu hal yang 

penting, karena generasi mudalah sebagai 

penentu bahwa tradisi yang akan 

ditinggalkan oleh para orang tua akan 

terjada keberadaannya dan tidak 

menghilang.  

Mantra merupakan salah satu bagian 

dari materi  pembelajaran yang kurang 

menarik bagi siswa, karena mereka merasa 

jauh dan asing sekali dengan mantra yang 

mereka pelajari. Oleh sebab itu, sudah 

seharusnya melalui penelitian ini dapat 

memberikan masukan kepada saya pribadi 

dan guru-guru di Indonesia untuk 

memberikan materi pembelajaran melalui 

lingkungan hidup mereka, khususnya 

tradisi. Apabila peserta didik dapat belajar 

sambil memahami bagaimana budaya di 

lingkungan mereka, maka dapat 

meningkatkan semangat belajar mereka 

dalam memahami sastra lama.  

Tradisi pretus yang ada di Lombok, 

memiliki mantra yang sederhana yang 

dapat dijadikan contoh dalam 

pembelajaran sastra, khususnya pendidikan 

yang berada di Lombok tidak akan merasa 

asing, apabila pembelajaran dan materinya 

terjadi di lingkungan sekitarnya dan bisa 

melihat secara langsung.  

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dan hasil penelitian akan 

dianalisis menggunakan teori semiotika 

Roland Barthes.  

Data 

Data dalam penelitian ini adalah 

mantra, yakni mantra pretus Desa 

Puyung Lombok Tengah yang diambil 

dengan menentukan sampel sesuai 

dengan data yang dibutuhkan.  

Sumber Data  

Sumber data pada penelitian ini 

adalah orang-orang tua yang mengetahui 

mengenai mantra tradisi pretus dan bisa 
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melakukan tradisi tersebut di Desa 

Puyung.  

Metode Analisis Data 

Data yang diperoleh, akan 

dianalisis menggunakan pendekatan 

semiotika perspektif Roland Barthes. 

Unsur-unsur semiotika Roland Barthes 

memfokuskan pada signifikasi dua tahap 

(two orders of significations) yang berupa 

denotasi (penanda) dan konotasi (petanda).  

Analisis data dalam penelitian ini 

membahas pada teori semiotika Roland 

Barthes yang mengacu pada bagan 

semiologi Roland Barthes. Data yang 

dikumpulkan dalam bentuk simbol-simbol 

yang berupa mitos dalam mantra tradisi 

pretus. 

Berikut adalah keterangan bagan 

semiologi Roland Barthes. 

 

Metode Penyajian Hasil Ananlisis 

Data 

Dalam penelitian ini penyajian 

hasil ananlisis dilakukan dengan cara 

deskriptif yakni memberikan gambaran 

makna yang tersembunyi di balik tanda 

tersebut yang kemudian menguatkan 

keberadaan dari tanda itu sendiri. Hasil 

analisis pada tanda mantra pretus yang 

dihasilkan menggunakan pendekatan 

semiotika Roland Barthes akan dikaitkan 

dengan pembelajaran sastra di SMA. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil deskripsi data 

mengenai mantra pretus tersebut, terdapat 

enam mantra dari lima informan. Dari enam 

mantra yang sudah diperoleh, setiap mantra 

akan dianalisis menggunakan teori 

semiotika/semiologi Roland Barthes.  

A. Mantra pengobatan karena gangguan 

arwah orang yang suah meninggal 

dalam tradisi pretus:  

Bismillaahirohmanirohiim 

Pelekuk pelekek daun pace 

Kesaruk keserek sik dengan mate 

1. Tanda pertama 
PENANDA (1) 

Bismillaahirohma

nirohiim 

(Dengan nama 

Allah yang Maha 

Pengasih dan 

Maha 

Penyayang) 

PETANDA 

(2) 

Membuka 

suatu 

tindakan 

TANDA (3) 

Meminta keberkahan 

PENANDA (I) 

Tindakan 

mendapat 

berkah 

dengan 

basmallah  

PETANDA 

(II) 

Allah memberkahi tindakan yang diawali 

dengan basmallah 

TANDA KONOTATIF (III) 

 

Pada bait mantra pretus, penanda (1) 

Bissmillahirrohmanirrohiim, tanda ini 

menempati penanda (1) pada ranah 

denotatif. Penanda tersebut menjadi penanda 

pertama dalam mantra 

pretus..Bissmillahirrohmanirrohiim 

dijadikan penanda (1) yang memunculkan 

petanda (2) ranah denotatif. Petanda (2) 

tersebut adalah ‘membuka suatu tindakan’. 

Petanda (2) menjelaskan bahwa 

Bissmillahirrohmanirrohiim adalah salah 

satu cara manusia mengawali suatu 

tindakan, khususnya masyarakat Puyung. 

Masyarakat puyung yang seluruhnya 

muslim, menggunakanan 

Bissmillahirrohmanirrohiim sebagai 

pengawal pekerjaan, terlebih lagi tindakan 

sakral pembacaan mantra.  

Masuk ke tahap ketiga sebagai tanda 

(3) pada ranah denotatif  yang sekaligus 

menjadi penanda baru (I) pada ranah 

Signifier 

(1) 

 

Signified 

(2) 

 

Sign (3) 

 

Signifier (I) 

 

Signified 

(II) 

Sign (III) 
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konotatif. Tanda (3) dan penanda (I) yang 

dimaksud adalah ‘meminta keberkahan’. 

Tanda ini menjelaskan bahwa masyarakat 

puyung melalui pembacaan 

Bissmillahirrohmanirrohiim, ada maksud 

meminta keberkahan dari Allah untuk hal 

yang akan dikerjakan. Tanda ini terbentuk 

karena adanya penanda dan petanda pada 

ranah denotatif yang tidak bisa terpisahkan, 

yang saling melengkapi sehingga 

menghasilkan tanda sekaligus penanda baru. 

Penanda (I) akan memunculkan petanda (II) 

yakni, ‘tindakan mendapat keberkahan 

dengan Bissmillahirrohmanirrohiim’.Tanda 

(III) merupakan kesimpulan yang ditarik 

karena adanya penanda (I) dan petanda (II) 

pada ranah konotatif yang akhirnya 

memunculkan mitos. Jadi 

Bissmillahirrohmanirrohiim merupakan kata 

yang dapat menghubungkan manusia dengan 

pencipta untuk meminta keberkahan atas 

suatu hal yang dilakukan.   

Tanda (III) ini merupakan 

kesimpulan dari pertemuan antara penanda 

(I) dan petanda (II) pada ranah konotatif 

yang menghasilkan sebuah mitos yang hidup 

di tengah-tengah masyarakat Puyung. Mitos 

ini memiliki makna bahwa 

Bissmillahirrohmanirrohiim adalah ‘Allah 

memberkahi segala tindakan yang diawali 

dengan Bissmillahirrohmanirrohiim’. 

 

2.  Tanda kedua 
PENANDA (1) 

Pelekuk-

pelekek 

(membengkok-

bengkokkan) 

PETANDA 

(2) 

Melengkung 

atau berkelok 

TANDA (3) 

Perbuatan yang salah 

Penanda (I) 

 

Kekeliruan 

 PETANDA 

(II) 

Tindakan yang menyebabkan seseorang 

tersakiti  

TANDA (III) 

Penanda (1) pada mantra pretus 

selanjutnya adalah ‘pelekuk-pelekek’ 

(membengkok-bengkokkan) yang 

merupakan penanda yang berada pada ranah 

denotatif. Dari penanda yang ada, petanda 

(2) yang ditimbulkan adalah 

‘melengkungkan atau membelokan’, karena 

petanda (2) yang berada pada ranah 

denotatif merupakan makna sebenarnya dari 

penanda. Petanda (2) yang bermakna 

‘melengkungkan atau membelokan’, 

munculnya makna tersebut dikarenakan, 

ketika seseorang mengatakan membekokkan 

maka akan berarti melengkungkan atau 

membelokkan. Penanda (1) dan petanda (2) 

pada ranah ini tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain sehingga muncullan tanda (3). 

Pada bagian Tanda (3) merupakan makna 

yang berdasarkan pada mitos yang 

dipercayai oleh masyarakat Puyung 

’perbuatan yang salah’, tanda (3) pada 

semiologi yang didasari oleh pemikiran 

Roland Barthes juga dijadikan sebagai 

penanda baru (I). Petanda (II) dari penanda 

‘melakukan perbuatan yang salah’ adalah 

‘perbuatan yang dapat menyakiti’ alasan 

ditariknya petanda tersebut adalah ketika 

seseorang melakukan perbuatan yang salah 

atau kesalahan, diyakini bahwa kesalahan 

yang diperbuat dapat menyakiti atau pun 

merugikan orang lain, baik secara sengaja 

ataupun tidak adanya kesengajaan.Mitos ini 

memiliki makna bahwa ‘pelekuk-pelekek’ 

merupakan suatu perbuatan yang bisa saja 

merugikan pihak-pihak lain,. Tanda (III) 

yang dapat dihasilkan adalah ‘Tindakan 

yang menyebabkan seseorang tersakiti’. 

3. Tanda Ketiga 
PENANDA 

(1) 

Daun pace 

(daun 

mengkudu) 

PETANDA 

(2) 

Daun hijau 

dari pohon 

pace 

TANDA (3) 

Daun yang digunakan 

sebagai ramuan 

PENANDA (I) 

Dapat 

menyembuhkan 

bermacam-macam 

penyakit baik medis 

maupun mistis 

PETANDA (II) 
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Dapat menyembuhkankan penyakit secara 

medis maupun penyakit mistis 

TANDA (III) 

Penanda (1) dalam mantra pretus ini 

adalah ‘daun pace’ (daun mengkudu).  

Penanda (1) merupakan penanda yang 

berada pada ranah denotatif yang akan 

memunculkan petanda (2). Petanda (2) yang 

dapat dimaknai dari penanda (1) yang ada 

adalah ‘Daun hijau dari pohon pace’. 

Ditariknya makna petanda (2), karena daun 

pace merupakan salah satu bagian yang 

penting dari pohon pace (mengkudu). 

Umumnya daun mengkudu dijadikan 

sebagai obat ataupun menjadi salah satu 

bahan obat berbagai jenis penyakit. Salah 

satu khasiat daun pace yang sangat berguna 

untuk pengobatan masyarakat Sasak 

khususnya daerah Puyung, apabila daun 

tersebut diolah menjadi ramuan. Tanda (3) 

yang didapatkan dari gabungan penanda (1) 

dan petanda (2) pada ranah denotatif adalah 

‘daun yang digunakan sebagai ramuan’. 

‘Daun yang digunakan sebagai ramuan’ 

menjadi tanda (3) dan sekaligus menjadi 

penanda (I),  karena kepercayaan 

masyarakat yang ada juga menjadikan daun 

pace sebagai obat dengan cara menjadikan 

ramuan. Bila daun pace diajadikan ramuan, 

maka petanda (II) adalah ‘Dapat 

menyembuhkan bermacam-macam penyakit 

baik medis maupun mistis’. Daun mengkudu 

tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit-

penyakit tertentu saja, karena secara umum 

banyak sekali penyakit yang dapat diobati.  

Hal ini membuktikan bagaimana 

pemikiran orang terdahulu untuk 

menjadikan tumbuh-tumbuhan sebagai salah 

satu tanaman yang dijadikan obat-obatan. 

Tumbuhan obat-obatan yang sangat 

dipercayai memiliki khasiat yang tinggi 

salah satunya daun pace (daun mengkudu). 

Penyebutan daun mengkudu pada mantra 
juga secara tidak langsung terlihat bahwa 

kesembuhan yang diharapkan seperti daun 

mengkudu yang dapat menyembuhkan 

penyakit dengan cepat.Tanda (III) ini 

merupakan mitos yang telah berkembang 

pada saat ini pada masyarakat puyung 

misalnya, bahwa daun pace tidak hanya 

sebagai obat untuk pengobatan yang bersifat 

medis saja, karena bisa juga sebagai 

pengobatan penyakit yang bersifat mistis. 

Oleh karena itu, tanda (III) yang diambil 

adalah ‘Dapat menyembuhkankan penyakit 

secara medis maupun penyakit mistis’. 

Mitos yang berkembang dalam masyarakat 

Puyung ini memperlihatkan bagaimana 

kepercayaannya dalam mengobati penyakit. 

Masyarakat puyung masih memercayai 

tumbuhan yang dianggap memiliki 

keistimewaan sebagai salah satu cara 

penyembuhan yang cukup mujarap. Tidak 

hanya buahnya yang dapat digunakan 

sebagai-obat-obatan, tetapi secara 

keseluruhan mengkudu (pace) dapat 

dijadikan secagai obat-obatan, karena 

memiliki banyak sekali khasiat. 

 

4. Tanda keempat 
PENANDA 

(1) 

Kesaruk-

keserek 

(tersedak-

sedak) 

PETANDA 

(2) 

Sakit yang 

disebabkan 

salah aliran 

(makanan) 

3 TANDA 

Salah jalan 

I PENANDA 

II 

PETANDA 

Tersesat 

III TANDA 

Berada di tempat yang tidak seharusnya 

Penanda (1) dalam mantra pretus ini 

adalah ‘kesaruk-keserek’ (tersedak-sedak). 

Penanda (1) pada tahap ini merupakan 

penanda yang diambil dari ranah denotatif. 

Penanda ‘kesaruk-keserek’ (tersedak-sedak) 

diartikan secara makna sebenarnya dalam 

petanda (2) sebagai ‘Sakit yang disebabkan 

salah aliran (makanan)’. Pada ranah 

penanda (1) dan petanda (2) memunculkan 

kesimpulan yang menjadi tanda (3) dan juga 

sekaligus penjadi penanda (I) pada ranah 

konotatif yaitu ‘salah jalan’. Penarikan 

makna pada tanda (3) berdasarkan dari 
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kepercayaan yang hidup dalam masyarakat 

puyung. Pada bagian tanda (3) merupakan 

makna yang berdasarkan pada mitos yang 

dipercayai oleh masyarakat Puyung. 

Penanda (I)  yakni, ‘Salah jalan’ pada 

analisis semiologi Roland Barthes juga 

dijadikan sebagai penanda  baru pada ranah 

konotatif. Petanda (II) yang diartikan 

berdasarkan penanda (I) yang ada adalah 

‘tersesat’ alasan ditariknya petanda tersebut 

adalah ketika seseorang menempuh jalan 

yang salah, maka ditandai dengan ‘tersesat’. 

Tanda (III) ini merupakan kesimpulan dari 

penanda (I) dan peanda (II)  pada ranah 

konotatif yang menghadirkan sebuah mitos. 

Mitos pada tanda (III) ini memiliki makna 

bahwa jika seseorang yang salah jalan sama 

saja dengan ‘tersesat’. Oleh karena itu, 

sebagian besar masyarakat Puyung meyakini 

bahwa penyebab sakit ketemuk merupakan 

salah satu penyakit yang ditimbulkan, 

karena manusia yang pergi ke tempat yang 

tidak terjamah oleh manusia. Perginya 

manusia ke kempat yang salah atau ke 

tempat yang bukan tempatnya maka sama 

hanya manusia itu tersesat karena berada di 

tempat yang seharusnya ia tidak berada 

disana. 

5. Dengan mate 
PENANDA 

(1) 

Dengan mate 

(orang mati) 

PETANDA 

(2) 

Manusia 

yang sudah 

berpisah 

jasad dan 

rohnya 

TANDA (3) 

Berbeda alam dengan 

manusia 

PENANDA (I) 

Manusia tidak 

bisa melihat 

kehadirannya  

PETANDA (II) 

Manusia tidak bisa melihat orang mati tetapi 

roh orang mati dapat melihat dan menyentuh 

manusia 

TANDA (III) 

Penanda (1) pada ranah denotatif  

yang terdapat pada mantra pretus adalah 

‘dengan mate’  (orang mati). Orang mati 

dalam mantra preus  ini merupakan orang 

yang sudah memiliki alam yang berbeda 

dengan manusia, namun diyakini rohnya 

masih tinggal di dunia dan masih melihat 

apa yang dilakukan oleh keluarganya di 

dunia. Penanda (1) memunculkan Petanda 

(2) yang berupa ‘manusia yang sudah 

berpisah jasad dan roh’. Pada ranah 

denotatif makna yang diambil masih bersifat 

makna sebenarnya dan makna apa adanya 

tanpa dicampur dengan mitos dan segala 

keyakinan penulisnya. Pada penanda (1) dan 

petanda (2) para ranah denotatif ini 

memunculkan tanda (3) pada ranah denotatif  

yang sekaligus menjadi penanda (I) pada 

ranah konotatif. Kemudian tanda (3) yang 

dimaknai dengan mengaitkan mitos di 

dalamnya adalah ‘berbeda alam dengan 

manusia’. Penarikan makna tanda menjadi 

berbeda alam dengan manusia, tidaklah 

terlepas dari kepercayaan masyarakat yang 

menyatakan berpisahnya alam manusia 

dengan orang yang sudaah meninggal. 

Tanda (3) selain menjadi tanda juga menjadi 

penanda (I) pada ranah konotatif, karena 

dalam semiologi/semiotika Roland Barthes 

tanda menjadi penanda yang baru. Petanda 

(II) yang memberi makna secara denotatif 

pada penanda adalah ‘manusia tidak bisa 

melihat kehadirannya’. Tanda (III) yang 

dimaknai dengan mengaitkan mitos yang 

ada di masyarakat Puyung adalah ‘manusia 

tidak bisa melihat orang mati tetapi roh 

orang mati dapat melihat dan menyentuh 

manusia’ 

Pada mantra pretus ini, terdapat lima 

tanda yang dianalisis menggunakan teori 

semiologi/semiotika Roland Barthes. Dari 

lima tanda yang dihasilkan, makna yang 

muncul dari mantra tersebut secara 

keseluruhan yang utuh adalah: Mengawali 

teknik pengobatan pretus dengan meminta 

keberkahan kepada Allah dan meminta 

kesembuhan dari penyakit yang disebabkan 

oleh  tindakan keliru hingga menyebabkan 

kerugian (penyakit tersebut). Tindakan yang 
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keliru tersebut adalah, pergi ke sembarang 

tempat tanpa izin yang membuat arwah 

orang yang sudah meninggal di sekitar 

tempat itu melihat tindakan tersebut dan 

akhirnya menegur tindakan yang dilakukan. 

Makna secara umum mantra pretus 

ini, digunakan sebagai penyembuh dari 

penyakit yang disebakan oleh arwah orang 

yang sudah meninggal (orang yang berbeda 

alamnya dengan manusia yang masih 

hidup). Kepercayaan masyarakat Puyung 

adalah ketika seseorang sakitnya karena 

orang yang meninggal, maka secara tidak 

langsung orang yang sudah meninggal 

tersebut ingin menyapa dan menegur sanak 

saudaranya yang masih hidup untuk 

keperluan tertentu.  Manusia yang masih 

hidup tanpa sadar berjalan ke sekitar rumah 

orang yang anggota keluarganya ada yang 

sudah meninggal, maka apabila tidak 

memberikan salam/meminta izin lewat, 

dapat menjadi salah satu alasan ketemuk 

(nama penyakit yang diobati dengan pretus) 

terjadi. Hal tersebut dapat menjadi salah satu 

penyebab ketemuk, karena arwah anggota 

keluarga pemilik rumah yang dilewati, 

menyapa manusia yang lewat atau menegur 

tindakan yang dilakukan hingga manusia 

tersebut merasa sakit. Namun, tidak selalu 

ketika seseorang ditegur oleh arwah orang 

yang sudah meninggal, karena kesalahan, 

tetapi juga bisa karena arwah orang 

meninggal tersebut sangat menyayangi 

orang yang ia tegur dan ingin orang tersebut 

mengingatnya, berkunjung ke kuburannya, 

dan membacakan doa untuknya. Oleh sebab 

itu, dalam tradisi pengobatan pretus ini, 

ketika seseorang sudah dipastikan teketemuk 

(disapa atau ditegur arwah orang yang sudah 

meninggal) dianjurkan untuk membacakan 

Alfatiha untuk orang yang sudah meninggal 

tersebut.  

 

 

B. Mantra Pengobatan karena 

gangguan makhluk gaib berupa Jin 

dalam tradisi pretus: 

 

Bismillahirrohmanirrohiim 

Pelekuk-pelekek daun jarak 

Kesaruk keserek sik jawak 

 

1. Tanda pertama 
PENANDA 

(1) Pelekuk-

pelekek 

(membengko

k-

bengkokkan) 

PETANDA (2) 

Melengkungka

n atau 

membelokan 

TANDA (3) 

Melakukan perbuatan yang 

salah PENANDA 

KONOTATIF (I) 

Perbuatan 

yang dapat 

menyakiti 

PETANDA 

DENOTATI

F (II) 

Tindakan yang menyebabkan seseorang 

tersakiti  

TANDA (III) 

Penanda (1) pada mantra pretus 

selanjutnya adalah ‘pelekuk-pelekek’ 

(membengkok-bengkokkan) yang 

merupakan penanda yang berada pada ranah 

denotatif. Dari penanda yang ada, petanda 

(2) yang ditimbulkan adalah 

‘melengkungkan atau membelokan’, karena 

petanda (2) yang berada pada ranah 

denotatif merupakan makna sebenarnya dari 

penanda. Petanda (2) yang bermakna 

‘melengkungkan atau membelokan’, 

munculnya makna tersebut dikarenakan, 

ketika seseorang mengatakan membekokkan 

maka akan berarti melengkungkan atau 

membelokkan. Penanda (1) dan petanda (2) 

pada ranah ini tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain sehingga muncullan tanda (3). 

Pada bagian Tanda (3) merupakan makna 

yang berdasarkan pada mitos yang 

dipercayai oleh masyarakat Puyung 

’perbuatan yang salah’, tanda (3) pada 

semiologi yang didasari oleh pemikiran 

Roland Barthes juga dijadikan sebagai 
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penanda baru (I). Petanda (II) dari penanda 

‘melakukan perbuatan yang salah’ adalah 

‘perbuatan yang dapat menyakiti’ alasan 

ditariknya petanda tersebut adalah ketika 

seseorang melakukan perbuatan yang salah 

atau kesalahan, diyakini bahwa kesalahan 

yang diperbuat dapat menyakiti atau pun 

merugikan orang lain, baik secara sengaja 

ataupun tidak adanya kesengajaan. 

Penanda (I) dan petanda (2) pada 

ranah konotatif akan menjadi rumusan yang 

akan menyimpulkan tanda (III). Tanda (III) 

yang dapat dihasilkan adalah ‘Tindakan 

yang menyebabkan seseorang tersakiti’. 

Tanda (III) merupakan penarikan 

kesimpulan dengan mengaitkan dengan 

mitos yang hidup di masyarakat Puyung. 

 

2.Tanda Kedua  
PENANDA 

(1) 

Daun jarak 

PETANDA 

(2) 

Daun hijau 

yang berjari-

jari banyak 

TANDA (3) 

daun yang memiliki 

berbagai khasiat 

PENANDA (I) 

Dapat 

dijadikan 

obat-obatan 

PETANDA 

(II) 

Penyembuh dari berbagai macam penyakit  

TANDA (III) 

Penanda (1) pada ranah denotatif 

dalam mantra tradisi pretus ini adalah ‘daun 

jarak’. Daun jarak merupakan salah satu 

tanaman yang sangat dipercayai sebagai 

penyembuh. Dari penanda (1) memunculkan 

makna  ‘Daun hijau yang berjari-jari 

banyak’ menjadi petanda (2), karena petanda 

denotatif merupakan makna sebenarnya dari 

penanda. Pada bagian Tanda (3) merupakan 

makna yang berdasarkan pada mitos yang 

dipercayai oleh masyarakat Puyung. Mitos 

yang dimunculkan juga berdasarkan 

penanda (1) dan petanda (2) pada ranah 

denotatif. Pada mantra di atas, tanda (3)  

yang dihasilkan adalah bahwa daun jarak 

berdasarkan jari-nya yang banyak juga 

menjadi tanda bahwa ‘daun yang memiliki 

banyak khasiat’ tanda (3) pada diagram 

Roland Barthes dijadikan sebagai penanda 

(I). Petanda (II) dari penanda ‘daun yang 

memiliki banyak khasiat’ adalah ‘dapat 

dijadikan obat-obatan’.  

Tanda (III) merupakan kesimpulan 

dari penanda (I) dan petanda (II) pada ranah 

konotatif. Mitos pada tanda (III) ini 

merupakan kepercayaan masyarakat Puyung 

mengenai penyebutan ‘daun jarak’ dalam 

mantra ini merupakan salah satu tanda 

permintaan kesembuhan dari penyakit yang 

diderita. Oleh sebab itu, tanda (III) yang 

dapat disimpulkan adalah ‘Penyembuh dari 

berbagai macam penyakit’. 

 

3. Tanda Ketiga 
PENANDA 

(1) 

Kesaruk-

keserek 

(tersedak-

sedak) 

PETANDA 

(2) 

Sakit yang 

disebabkan 

salah aliran 

(makanan) 

TANDA (3) 

Salah jalan 

PENANDA (I) 

Tersesat 

PETANDA 

(II) 

 

Berada di tempat yang tidak seharusnya 

 TANDA (III) 

Penanda (1) dalam mantra pretus ini 

adalah ‘kesaruk-keserek’ (tersedak-sedak). 

Penanda (1) pada tahap ini merupakan 

penanda yang diambil dari ranah denotatif. 

Penanda ‘kesaruk-keserek’ (tersedak-sedak) 

diartikan secara makna sebenarnya dalam 

petanda (2) sebagai ‘Sakit yang disebabkan 

salah aliran (makanan)’. Pada ranah 

penanda (1) dan petanda (2) memunculkan 

kesimpulan yang menjadi tanda (3) dan juga 

sekaligus penjadi penanda (I) pada ranah 

konotatif yaitu ‘salah jalan’. Penarikan 

makna pada tanda (3) berdasarkan dari 

kepercayaan yang hidup dalam masyarakat 

puyung. Pada bagian tanda (3) merupakan 

makna yang berdasarkan pada mitos yang 

dipercayai oleh masyarakat Puyung. 
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Penanda (I)  yakni, ‘Salah jalan’ pada 

analisis semiologi Roland Barthes juga 

dijadikan sebagai penanda  baru pada ranah 

konotatif. Petanda (II) yang diartikan 

berdasarkan penanda (I) yang ada adalah 

‘tersesat’ alasan ditariknya petanda tersebut 

adalah ketika seseorang menempuh jalan 

yang salah, maka ditandai dengan ‘tersesat’. 

Tanda (III) ini merupakan kesimpulan dari 

penanda (I) dan peanda (II)  pada ranah 

konotatif yang menghadirkan sebuah mitos. 

Mitos pada tanda (III) ini memiliki makna 

bahwa jika seseorang yang salah jalan sama 

saja dengan ‘tersesat’. Oleh karena itu, 

sebagian besar masyarakat Puyung meyakini 

bahwa penyebab sakit ketemuk merupakan 

salah satu penyakit yang ditimbulkan, 

karena manusia yang pergi ke tempat yang 

tidak terjamah oleh manusia.   

 

4. Tanda Keempat 
PENANDA 

(1) 

Jawak 

PETANDA 

(2) 

Hewan 

melata 

TANDA (3) 

Penghuni di semak-semak 

PENANDA (I) 

Berbeda 

tempat 

dengan 

manusia 

PETANDA 

(II) 

Penunggu atau penjaga yang bersifat 

gaib dan berbeda alam dengan manusia 

TANDA (III) 

Penanda (1) pada ranah denotatif 

dalam mantra pretus ini adalah ‘Jawak’ 

(biawak). Penanda (1) ‘jawak’ ini 

memunculkan petanda (2) atau sesuatu yang 

ditandai yaitu ‘Hewan melata’, karena 

petanda denotatif merupakan makna 

sebenarnya dari penanda. Dari penanda (1) 

dan petanda (2) pada ranah denotatif ini 

memunculkan tanda (3). Pada bagian Tanda 

(3) juga merupakan makna yang 

berdasarkan pada mitos mengenai penanda 

awal ‘jawak’ yang dipercayai oleh 

masyarakat Puyung adalah ‘penghuni 

semak-semak’.  

Tanda (3) pada semiologi/semiotika 

Roland Barthes pada tahapan selanjutnya 

dijadikan sebagai penanda (I). Petanda (II) 

dari penanda (I) ‘penghuni semak-semak’ 

adalah ‘berbeda tempat dengan manusia’ 

alasan ditariknya petanda tersebut adalah 

semak-semak bukanlah tempat tinggal 

manusia dan pada umumnya semak-semak 

juga menjadi saalah satu tempat yang tidak 

seharusnya didatangi manusia.  

Penanda (I) dan petanda (II) pada 

ranah konotatif ini kemudian memunculkan 

tanda (III) secara konotatif juga. Tanda (III) 

yang dapat dihasilkan adalah ‘Penunggu 

atau penjaga yang bersifat gaib dan 

berbeda alam dengan manusia’. Tanda (III) 

merupakan kesimpulan dari penanda (1) dan 

petanda (2) yang sekaligus melahirkan 

mitos. Mitos yang dimiliki oleh masyarakat 

Puyung mengenai ‘jawak’ pada mantra 

pretus adalah penunggu suatu tempat yang 

jauh dari tempat manusia seharusnya. 

Pada mantra pretus yang kelima ini, 

terdapat empat tanda yang dianalisis 

menggunakan teori semiologi/semiotika 

Roland Barthes. Dari empat tanda yang 

dihasilkan, makna yang muncul dari mantra 

tersebut secara keseluruhan yang utuh 

adalah meminta keberkahan kepada Allah 

untuk melakukan teknik pengobatan pretus. 

Mengobati dan meminta kesembuhan dari 

penyakit yang disebabkan oleh perilaku 

manusia yang tanpa sadar pergi ke tempat 

yang pada umumnya bukan tempat manusia. 

Tempat yang dikunjungi tersebut merupakan 

tempat yang memiliki penunggu/penjaga 

bersifat gaib dan hal tersebut menyebakan 

manusia disakiti. 

Dari tanda-tanda yang dihasilkan dan 

dianalisis mengguakan semiotika Roland 

Barthes, terlihat bahwa mantra tersebut 

merupakan mantra yang meminta 

kesembuhan dari penyakit yang dialami 

manusia karena pergi ketempat yang salah. 
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Kepergian ke tempat yang tidak seharusnya 

dapat membuat manusia sakit disebabkan 

oleh penunggu tempat yang angker. Pada 

mantra tersebut juga terlihat bahwa cara 

meminta kesembuhan dari Allah untuk suatu 

penyakit yang dialami seseorang, karena 

tindakannya yang menyakiti makhluk gaib 

yang ada di tempat yang bukan tempat 

manusia (semak-semak/hutan). Tanda 

penyebutan jawak pada mantra tersebut juga 

dijadikan sebagai suatu analogi bahwa ada 

makhluk yang berbeda dengan manusia 

yang juga di tempat-tempat tertentu, salah 

satunya seperti semak-semak ataupun 

tempat yang menandakan tidak terjamah 

manusia. Masyarakat puyung meyakini 

bahwa selain manusia, ada makhluk lain 

juga yang hidup dan membutuhkan tempat 

tinggal. Jadinya sudah seharusnya manusia 

bisa menempatkan dirinya pada tempatnya 

dan tidak mengusik makhluk lain. 

Penarikan penanda dan petanda yang 

akhirnya merupakan mitos, juga dikaitkan 

dengan kepercayaan yang dipegang oleh 

informan (Hj. Hafipah). 

Mantra tradisi pretus di masyarakat 

Puyung, tidak hanya dijadikan sebagai 

teknik pengobatan, tetapi dijadikan sebagai 

alat atau media bagi masyarakat untuk 

mengingat keluarga yang sudah meninggal 

dan mendoakannya. Pada tradisi pretus, 

pembacaan mantra disertai dengan 

penyebutan nama orang yang sudah 

meninggal yang memiliki hubungan terdekat 

dengan orang yang mengalami sakit. Setelah 

orang yang sakit tersebut sudah dipastikan 

mengalami ketemuk karena arwah bapaknya 

(misalnya), maka sang anak langsung 

membacakan Al-fatiha untuk orang tuanya. 

Nilai positif inilah, yang menjadi alasan kuat 

mengapa teknik pengobatan pretus harus 

tetap dilestarikan. 

 

Kaitan Mantra Tradisi Pretus Di 

Desa Puyung Lombok Tengah Dengan 

Pembelajaran Sastra Di SMA 

Pada dasarnya, mantra merupakan salah 

satu bagian dari pembelajaran sastra, yakni 

puisi lama. Puisi lama juga menjadi salah 

satu bagian pembelajaran yang sangat 

penting sebagai warisan dan sebagai 

identitas Indonesia. Hal itu disebabkan 

karena puisi lama menjadi salah satu 

gambaran bagaimana budaya yang 

digunakan oleh nenek moyang pada zaman 

dahulu. Dalam setiap pembelajaran sastra 

lama di sekolah, khususnya puisi lama. 

Mantra memang tidak dijadikan sebagai 

materi pokok dalam pembelajaran, tetapi 

mantra merupakan salah satu bagian materi 

sastra lama yang menjadi pokok utama, 

karena mantra merupakan sastra lisan tertua. 

Kata-kata yang digunakan dalam mantra 

dari segi masyarakat memang hanya 

diyakini sebagai kata-kata yang memiliki 

kekuatan gaib untuk menyampaikan maksud 

terstentu. Namun berbeda halnya dalam 

dunia pendidikan, mantra bukan hanya 

dilihat dari kekuatan gaib yang dikandung 

kumpulan katanya, tetapi sebagai kumpulan 

kata-kata yang memiliki seni yang unik 

sebagai ciri sejarah. Sebagai sebuah karya 

sastra, mantra tradisi pretus dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar di sekolah, selama 

mantra tersebut memenuhi syarat sebagai 

bahan ajar dan sesuai dengan tingkatan di 

sekolah.  

Mantra dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pembelajaran puisi lama. Hal tersebut 

disebabkan karena mantra tradisi pretus di 

Desa Puyung merupakan salah satu bagian 

dari puisi lama yang dapat menambah 

referensi mengenai contoh-contoh puisi 

kepada peserta didik. Di dalam silabus 

Bahasa Indonesia kelas X semester I 

terdapat kompetensi dasar “Menulis puisi 

lama beserta ciri-cirinya dan memperhatikan 

seperti rima, baris, bait dengan benar”. 

Berdasarkan kompetensi dasar tersebut, 
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indikator pencapaian yang bisa dicapai, 

yaitu siswa mampu menuliskan jenis-jenis 

puisi lama yang dilihat dengan runtut dan 

menggunakan bait, baris, rima secara benar. 

Mantra dalam materi puisi lama dijadikan 

salah satu bahan pembelajaran jenis-jenis 

puisi lama.  

Berikut adalah Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) “Siswa mampu 

menuliskan jenis-jenis puisi lama yang 

dilihat dengan runtut dan menggunakan bait, 

baris, rima secara benar” dengan 

memanfaatkan mantra pretus sebagai bagian 

materi dalam pembelajaran. 

Simpulan 

Berdasarkan dari hasil analisis dalam 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa 

analisis semiotika pada mantra pretus di 

Desa Puyung dan kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SMA sebagai berikut: 

1. Terdapat enam mantra pretus di Desa 

Puyung yang dianalisis menggunakan 

teori semiotika Roland Barthes. Hasil 

analisis makna pada mantra pretus di 

Desa Puyung dapat disimpulkan 

bahwa, enam  mantra yang 

dikumpulkan dengan  tanda yang 

berbeda-beda, memiliki tujuan yang 

sama untuk pengobatan dari sebuah 

penyakit yang disebabkan makhluk 

gaib. Mantra pretus merupakan mantra 

yang mengandung pemintaan 

kesembuhan pada Allah SWT untuk 

kesembuhan dari suatu penyakit 

(ketemuk). Mantra pretus bukanlah 

salah satu tindakan yang bersifat 

musrik, karena pada mantra tersebut 

disebutkan bismillahirohmanirohmim 

di dalamnya yang dijadikan sebagai 

peminta keberkahan kepada Allah 

SWT. Oleh karena itu, pada mantra 

pretus terlihat jelas sifat penghambaan 

manusia, tanpa adanya kesyirikan. 

Makna yang berhasil didapatkan dari 

beberapa tanda yang dikaitkan dengan 

mitos adalah hal-hal yang 

berhubungan dengan kepercayaan, 

tradisi, budaya, dan nila-nilai filsafah 

hidup yang bisa dijadikan sebagai 

pedoman kehidupan, bahwa tradisi 

pretus dapat dijadikan salah satu 

budaya. 

2. Keterkaitan analisis semiotika Roland 

Barthes pada mantra pretus dengan 

pembelajaran sastra di SMA dapat 

dilihat pada silabus SMA mata 

pelajaran Bahasa Indonesia Kurikulum 

TSP kelas X semester ganjil pada 

kompetensi dasar “Menulis puisi lama 

beserta ciri-cirinya dan 

memperhatikan seperti rima, baris, 

bait dengan benar”. Metode yang 

digunakan di dalam pembelajaran 

gaya bahasa tersebut, yaitu metode 

ceramah, tanya jawab, diskusi, dan 

penugasan yang sudah diatur di dalam 

skenario pembelajaran mulai dari 

tingkatan satuan pendidikan sampai 

dengan penilaian sesuai dengan aturan 

pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP). Pendekatan 

pembelajaran scientific. Model 

pembelajaran berbasis penemuan 

(discovery). Metode ceramah, tanya 

jawab, diskusi, dan penugasan. 

Saran  

1. Hendaknya tradisi masa lampau yang 

memiliki kedudukan sebagai suatu 

karya sastra, khususnya mantra 

yang menjadi salah satu bagian 

warisan tertua yang ada di daerah 

kita, dapat dilestarikan. 

2. Hasil analisis ini diharapkan dapat 

bermanfaat dan dapat menambah 

wawasan ataupun referensi bagi 

penelitian selanjutnya. 

3. Penelitian yang memiliki objek/teori 

yang sama, disarankan dapat 

mengembangkan penelitiannya 

menjadi lebih baik. 

4. Guru mata pelajaran Bahasa 

Indonesia, khususnya pada 
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pembelajaran puisi lama, bisa 

menggunakan mantra pretus 

sebagai salah satu contoh pada 

pembelajaran tersebut.  
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