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ABSTRAK 

 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana Bentuk, 
Fungsi, dan Makna Mantra Suku Sasak di Desa Jelantik Lombok Tengah  dan Hubungannya 
dengan Pembelajaran Sastra di SLTA. Tujuan  penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk, 
fungsi, dan makna mantra suku sasak di Desa Jelantik serta kaitkannya dengan pembelajaran 
sastra di SLTA. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan data berupa 
mantra yang bersumber dari data primer yakni yang diperoleh langsung dari informan. Data 
dikumpulkan dengan metode  observasi, wawancara, dokumentasi, dan transkripsi. Metode 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan 
hermeneutika. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terdapat 15 mantra suku sasak yang 
terdiri mantra pengobatan, mantra penolak balak, mantra kebal, mantra penyubur tanaman 
padi, mantra penarik hati (senggeger), dan mantra pengsihan. Bentuk mantra-mantra tersebut 
yaitu pantun, karmina dan puisi bebas. Fungsi mantra-mantra tersebut yaitu: (1) Fungsi 
mantra sebagai cerminan dan proyeksi, (2) Fungsi mantra sebagai alat pengesahan pranata-
pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, (3) Sebagai alat pendidikan dan, (4) Sebagai alat 
pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota 
kolektifnya. Makna mantra-mantra tersebut yaitu makna kesembuhan, makna kekuatan, 
makna perlindungan, makna perasaan, dan makna kesuksesan bertani. Sedangkan kaitan 
mantra dengan pembelajaran sastra di SLTA sesuai dengan K13 yaitu: (1) Sebagai penunjang 
pengetahuan siswa mengenai macam-macam jenis bahasa tulis dalam karya sastra, (2) 
Mengembangkan penafsiran karya sastra serta mengenalkan siswa dengan sejumlah karya 
sastra yang signifikan, (3) Memperkenalkan tradisi sastra dan peranannya dalam sejarah 
kemanusiaan secara luas, (4) Mengembangkan standar dan cipta rasa terhadap karya sastra, 
(5) Perangsang terhadap potensi-potensi karya sastra sebagai kemekaran wawasan terhadap 
masalah-masalah pribadi dan sosial. 
 

Kata kunci: Bentuk, Fungsi, dan Makna Mantra, dan hubungannya dengan 
pembelajaran sastra di SLTA. 

 

 



 

 

          ABSTRACT 

 

The problem in the study was, about how form, function, and the meaning of spell in the 
Sasak ethnic in Jelantik village and do the learning spells in senior high school. This type of 
research was using the method of qualitative, with the data in the form of a spell that 
originated from the primary that was obtained directly from the informants. The data was 
collected by the observation, interviews, documentation, and transcription. Methods of data 
analysis in this study was using the method of descriptive-qualitative and hermeneutika. The 
results showed that it was found that there were 15 of the Sasak tribe’s spell consists of the 
spell of treatment, the repellent balak, the immune, the fertilizer plant rice, the tugboat heart 
(senggeger), and spells pengasihan. The forms of the spell were poem, karmina, and poetry. 
The function of the spells are namely: (1) The function of a spell as a reflection of 
projections, (2) The function of a spell as a means of the ratification of the pranata - pranata 
and institutions of culture, (3) as a tool for education and, (4) As a compulsion to force the 
norms of society to be always complied with its people. The meaning of spells was the 
meaning of a cure, meaning of power, meaning of protection, meaning of a feeling, and the 
meaning of the success of farming. Furthermore, the relation of the spell with the learning in 
senior high school in accordance with the K13, namely: (1) as supporting students’s 
knowledge about various types of writing in the works of literature, (2) Developing the 
interpretation of literary works as well as introducing the students with a number of literature 
significantly, (3) The tradition of literature and its role in the history of humanity widely, (4) 
Developing standards and of a sense of the work of literature, (5) and as a stimulus against 
the potential of a literary work as an expansion of knowledge of problem self and social. 

 

Keyword: Form, function and meaning of spell and its relation to the literary learning in 

SLTA 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Mantra adalah sesuatu hal yang 

lahir dari masyarakat sebagai perwujudan 

dari keyakinan atau kepercayaan. Mantra 

dan masyarakat mempunyai hubungan 

yang erat, dan tidak dapat dipisahkan. 

Artinya, mantra ada dan bisa direalisasikan 

dalam kehidupan sehari-hari karena 

adanya masyarakat yang meyakini 

keberadaan mantra tersebut menjadi suatu 

wujud pembawa berkah keselamatan dan 

kesuksesan. Mantra dalam hal ini masuk 

dalam tradisi lisan yang merupakan bagian 

dari sastra lisan. Sastra lisan adalah karya 

yang penyebarannya disampaikan dari 

mulut ke mulut secara turun temurun.  

Secara umum, penggunaan mantra 

di masyarakat modern saat ini sudah mulai 

ditinggalkan karena perkembangan zaman 

yang diakatakan semakin maju mendorong 

dan mengubur kepercayaan-kepercayaan 

zaman dulu yang seharusnya dilestarikan 

sebagai pusaka bangsa. Ketika masyarakat 

sudah mulai meniggalkan tradisi, maka 

tidak dipungkiri bahwa sebenarnya 

masyarakat sudah meninggalkan nilai-nilai 

luhur yang dianutnya secara turun-

temurun. Salah satu masyarakat yang 

masih mempertahankan nilai-nilai luhur 

dari mantra adalah masyarakat sasak yang 

terdapat di Desa Jelantik, Kecamatan 

Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. 

Masyarakat Jelantik mempercayai atau 

meyakini bahawa berbagai macam jenis 

penyakit yang tidak bisa diselesaikan 

secara medis, maka penyakit tersebut bisa 

diselesaikan atau disembuhkan oleh 

belian.  

Berdasarkan pendapat tersebut 

mantra menarik untuk dikaji dan dipahami 

lebih dalam lagi, khususnya kita sebagai 

masyarakat sasak. Berkaitan denga hal 

tersebut, mantra juga bisa dikaitkan 

sebagai media pembelajaran dalam 

mencakup sastra lisan dalam pembelajaran 

sastra. Minat pengetahuan anak 

mengetahui warisan bangsa mengenai 

mantra sudah hampir hilang. Maka jika 

dihubungkan dengan pembelajaran bahasa 

sastra Indonesia di sekolah tersebut 

terdapat unsur sastra yang kaya untuk 

menambah ilmu pengetahuan tentang 

pembelajaran sastra, khususnya dalam 

pembelajaran sastra di SLTA.  

Berdasarkan latar belakang di atas, 

dapat disimpulkan rumusan masalah dalam 

penelitian adalah: 

1. Bagaimanakah bentuk mantra di Desa 

Jelantik serta hubungannya dengan 

pembelajaran sastra di SLTA? 

2. Bagaimakah fungsi mantra di Desa 

Jelantik serta hubungannya dengan 

pembelajaran sastra di SLTA? 



3. Bagaimanakah makna mantra di Desa 

Jelantik serta hubungannya dengan 

pembelajaran sastra di SLTA? 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bentuk, fungsi, dan 

makna mantra suku sasak di Desa Jelantik 

dan hubungannya dengan pembelajaran 

sastra di SLTA. 

 

Mantra 

Mantra adalah salah satu jenis dari 

sastra lisan. Mantra merupakan puisi tua, 

keberadaanya dalam masyarakat melayu 

pada mulanya bukan sebagai karya sastra, 

melainkan lebih banyak berkaitan dengan 

adat dan kepercayaan (Sudikan dalam 

Karmiasih 2015:11). 

Menurut Richard dalam Susyasa 

(2004: 2) bahwa mantra sebagai ekspresi 

manusia yang diyakini mampu mengubah 

suatu kondisi karena dapat memunsulkan 

kekuatan gaib, estetik, dan penuh mistis, 

historis, mantra di samping memiliki 

konsep acuan yang lain juga pijakannya 

bersumber pada agama. Di dalam buku 

“Teori Dasar Sastra” mengatakan bahwa, 

mantra yang dalam perkembangannya 

membentuk acuan dan dari acuan itu 

muncul bentuk-bentuk sastra yang bersifat 

psikologis, mistis, simbolis, dan impresif 

(Suyasa, 2004: 4). 

Salah satu hal yang menyebabkan 

mantra masuk dalam kesastraan lisan 

Indonesia adalah karena bahasa mantra 

berirama dan sangat indah. Mantra ini bisa 

berupa suatu pujian-pujian yang cara 

penyampainnya adalah dengan 

menggunakan kalimat yang halus. Mantra 

itu ada banyak sekali jenisnya, dan setiap 

mantra tersebut mempunyai khasiat dan 

kegunaan masing-masing. Contohnya 

seperti mantra untuk mengusir setan atau 

hantu, mantra untuk mengobati orang yang 

sedang sakit, mantra agar panen melimpah 

dan mantra-mantra yang lain. Sedangkan 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

bahwa mantra adalah kalimat yang 

diucapkan dengan diulang-ulang atau 

dilafalkan secara khusus untuk 

mendatangkan daya gaib, suasana kata 

yang berunsur puisi yang dianggap 

mengandung kekuatan gaib 

(KBBI,2005:713). Adapun jenis mantra 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu black 

magic dan whith magic, kegunaan dari dua 

jenis mantra tersebut tergantung dari 

kepercayaan pengguna mantra. 

METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif, dengan data berupa mantra yang 

bersumber dari data primer yakni yang 

diperoleh langsung dari informan asli 

penduduk Desa Jelantik. Data 

dikumpulkan dengan metode  observasi, 



wawancara, dokumentasi, dan transkripsi. 

Metode analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif-kualitatif 

dan hermeneutika. 

PEMBAHASAN 

1. Bentuk Mantra Suku Sasak di Desa 

Jelantik 

A. Mantra Berbentuk Pantun 

Contoh Mantra yang memiliki bentuk 

seperti yaitu: 

1. Bismillahirromanirrohim  

Rokok guru gade 

Beong bangke teko mate 

Mukuq-mukuq side pade 

Maafan aku bukaq ate  

Mantra di atas dibuka dengan 

Bismillahirrohmanirrohim (Dengan 

menyebut nama Allah Yang Maha 

Pengasih, Maha Penyayang). Mantra 

tersebut memiliki struktur yang sama 

dengan pantun yaitu berjumlah satu 

bait, empat baris dan bersajak a-a-a-a. 

Baris pertama dan kedua disebut 

sampiran, sedangkan baris ketiga dan 

keempat disebut isi. Dua baris 

berbunyi rokok guru gade ‘rokok guru 

gade’ dan beong bangke teko mate 

‘beong bangke teko mati’ kedua baris 

tersebut merupakan sampiran. 

Sedangkan baris ketiga dan keempat 

yang berbunyi mukuq-mukuq side pade 

‘diam-diam kalian’ dan maafan aku 

bukaq ate ’maafkan aku yaang 

membuka hati’ merupakan isi. 

Sampiran dan isi mantra pantun di atas 

tidak memiliki hubungan makna, 

perbandingan atau kiasan. Sampiran 

pada mantra pantun di atas 

menggunakan lukisan benda seperti 

rokok, dimana rokok ini sebagai alat 

untuk pencapaian mantra tersebut, 

selain itu juga terdapat pada isi yang 

menyatakan maafan aku bukaq ate, 

yang bertujuan untuk membuka hati 

siapa yang disukainya. 

B. Mantra Berbentuk Karmina 

 

Contoh mantra berbentuk karmina: 

1. Bismillahiromanirrohim 

   Pujadi pujade rong sekabeh (a)  

   Sidi mandi mantre pengadek-

adek wong sekabeh (a)  

Mantra di atas dibuka dengan 

Bismillahirohamnirrohim (Dengan 

Nama Allah Yang Maha Pengasih, 

Maha Penyayang). Mantra ini 

merupakan salah satu mantra yang 

memiliki bentuk seperti karmina 

yakni bersajak a-a, terdiri dari dua 

baris dalam satu bait, baris pertama 

berbentuk sampiran dan baris kedua 

berbentuk isi. Baris pertama 

berbunyi punjadi punjade rong 

sekabeh ‘penjadi punjade rong 

Sampiran

Isi 

sampiran 

isi 



sekabeh’ merupakan sampiran dan 

baris kedua sidi mandi mantre 

pengadek-adek wong sekabeh 

‘manjur mantra peninggalan wong 

sekabeh’ merupakan isi. Isi atau 

pesan yang disampaikan dalam 

mantra berbentuk karima tersebut 

yaitu mempercayai tolak balaq atau 

hal-hal yang tidak diinginkan bisa 

ditolak dengan mantra peninggalan 

dari wong sekabeh. 

C. Mantra Berbentuk Puisi Bebas 

 

Adapun contoh mantra 

berbentuk puisi bebas, yaitu: 

 

1. Bismillahirrohmanirrohim  

Layang dilayang  

Allahuma purpe sisedilue 

Terengku tereng odaq 

Melekuq pampang jati  

Cemus cengel sik ku 

nyenyobaq 

Semarang kayuk rembuk lain 

panas pati 

 

Mantra di atas dibuka 

dengan 

Bismillahirrohmanirrohim. 

Mantra ini memiliki bentuk 

seperti puisi bebas, hal ini bisa 

terlihat dari jumlah baris yang 

tidak terikat seperti pantun, 

tidak memperhatikan rima dan 

tidak memperhatikan jumlah 

suku kata setiap lariknya. 

Mantra di atas terdiri dari 6 

larik/baris. Baris per baris 

memiliki arti tersendiri, yang 

diakhiri dengan kata panas 

pati, panas pati tersebut 

merupakan nama mantra. 

2. Fungsi Mantra Suku Sasak di Desa 

Jelantik  

Adapun fungsi mantra yang berkaitan 

dengan folklor yang dalam hal ini sastra 

lisan sebagai berikut:  

A. Fungsi Mantra Sebagai Cerminan 

dan Proyeksi 

Fungsi yang paling dominan 

dan selalu ada pada setiap mantra 

adalah: pertama, sebagai sistem 

proyeksi. Artinya, ketika teks 

mantra diucapkan, praktis seorang 

dukun menciptakan suatu proyeksi 

baru dalam pemikirannya atau hal 

yang ingin dicapainya 

(diinginkannya), yaitu sesuai 

dengan fungsi atau kegunaannya 

dalam masing-masing mantra. 

Ketika dukun membacakan mantra 

tersebut secara langsung muncul 

sebuah gambaran dalam pemikiran 

dukun bahwa orang, maupun 

tumbuhan yang dibacakan mantra 

tersebut akan langsung bisa 



mewujudkan suatu keinginan yang 

diinginkan oleh pembaca mantra 

atau dukun. Dalam kehidupan 

sehari-hari dikalangan masyarakat 

yang erat akan hubungan 

kepercayaan dengan hal-hal yang 

diyakini seperti mantra, bisa 

menghasilkan hasil yang 

diinginkan sesuai dengan 

keinginan. Mantra-mantra ini 

adalah ilmu yang dimiliki oleh 

orang-orang tertentu yang 

diwariskan secara turun-temurun 

kepada orang yang berhak 

mewarisinya, dalam kata lain yang 

dipercayai untuk meneruskan dan 

menjaga dengan baik pengetahuan 

yang diwariskan.  

B. Fungsi Mantra Sebagai Alat 

Pengesahan Pranata-pranata dan 

Lembaga-lembaga Kebudayaan 

 

Dalam kontek ini, pranata 

dimaknai sebagai sistem tingkah 

laku sosial yang bersifat resmi 

beserta adat istiadat dan sistem 

norma yang mengaturnya, serta 

perlengkapannya. Guna memenuhi 

berbagai kompleks kebutuhan 

manusia dalam kehidupan. Dalam 

setiap tradisi memiliki pranta sosial 

tersendiri yang disesuaikan dengan 

dinamika budaya yang bersangkutan. 

Tujuan memanfaatkan mantra 

merupakan bentuk dari tradisi lisan 

yang dipercayai dapat menyelesaikan 

masalah formal yang tidak bisa 

diselasaikan. Kompetensi munculnya 

pranata sosial tradisional yang 

mampu menyelesaikan konflik-

konflik tersebut dengan karakternya 

masing-masing (positif-negatif) 

akhirnya menjadi suatu kebudayaan 

yang diwariskan kepada generasi-

generasi berikutnya yang 

digandengkan dengan keyakinan 

mengenai adanya kekutan gaib yang 

bisa menyelesaikan suatu masalah 

yang tidak bisa diselesaikan. Namun 

dalam perkembangan zaman ini, 

keyakinan mengenai mantra mulai 

memudar, dan hanya terdapat pada 

beberapa daerah saja, hal ini karena 

pewaris tidak meneruskan untuk 

mewariskan penegetahuan mengenai 

mantra tersebut pada generasi 

berikutnya. 

C. Sebagai Alat Pendidikan 

 Fungsi ini berkaitan dengan 

masalah masa lampau yang bisa 

dijadikan sebagai sumber 

pembelajaran sejarah tentang 

kehidupan zaman dahulu yang 

berada pada daerahnya. Selain 

menjadi pengetahuan mengenai 

sejarah, mantra juga termasuk dalam 



pembelajaran sastra lisan yang bisa 

dikaitkan dalam pembelajaran sastra 

dalam berbagai jenjang yang 

mempelajari mengenai karya sastra 

khususnya pada sastra lisan. 

D. Sebagai Alat Pemaksa dan Pengawas 

Agar Norma-norma Masyarakat 

Akan Selalu Dipatuhi  Anggora 

Kolektifnya. 

Adat adalah kebiasaan prilaku 

yang dijumpai secara turun 

temurun, kebiasaan tersebut 

dilakukan oleh nenek moyang sejak 

zaman dahulu kala.  Berarti sistem 

pelaksanaan adat merupakan suatu 

aturan yang harus dilaksanakan, 

yang sifatnya turun temurun dan 

tetap terjaga dengan norma-norma 

yang ada pada masyarakat. Seperti 

halnya mantra-mantra yang masih 

terdapat di Desa Jelantik memilki 

fungsi dan aturan tersendiri dalam 

masing-masing mantra tersebut, 

yang masih dikayini dan dilakukan 

dengan tata cara yang telah 

ditetapkan untuk mewudkan suatu 

kepercayaan yang telah diyakinkan. 

3. Makna Mantra Suku Sasak di Desa 

Jelantik 

 Makna mantra sasak yang 

terdapat di Desa Jelantik Kecamatan 

Jonggat yakni sebagai berikut: 

A. Makna Kesembuhan 

Kesehatan merupakan suatu 

hal yang penting bagi setiap individu 

yang hidup. Menurut keyakinan 

sebagian masyarakat setempat, 

memercayai dan meyakini mantra 

pengobatan bisa menyembuhkan 

penyakit yang dirasakan dan 

memberikan sugesti kepada mereka 

bahwa sakit yang diraskan bisa 

sembuh melalui pembacaan mantra 

pengobatan tersebut, dengan harapan 

kepada Allah Yang Maha Kuasa 

dapat menyembuhkan penyakit yang 

dirasakan. 

B. Makna Kekuatan 

Kekuatan merupakan hal yang 

ingin dimiliki oleh setiap makhluk, 

ada berbagai macam jenis mantra 

kekuatan yang diyakini untuk 

melindungi diri dari serangan-

serangan benda tajam atau lawan. 

C. Makna Perlindungan  

Perlindungan yang hakiki 

hanya bisa kita dapatkan dari yang 

Maha Kuasa atas apa yang Dia 

ciptaka di langit dan bumi. Mantra 

perlindungan ini memiliki makna 

untuk melindungi diri dari orang 

yang ingin berniat jahat kepada kita. 

D. Makna Perasaan 

Makna perasaan berkaitan 

dengan ketenangan, keamanan dan 



kenyamanan dalam hidup. Perasaan 

merupakan suatu hal yang harus 

dijaga dalam kehidupan 

bermasyarakat, baik untuk orang lain 

maupun untuk pribadi sendiri. 

E. Makna Kesuksesan Bertani 

 Makna keseuksesan bertani 

berkaitan dengan keberhasilan 

seseorang dalam menanam sampai 

dengan memanen. Adapun mantra 

yang masih digunakan oleh sebagian 

masyarakat Desa Jelantik yaitu untuk 

meningkatkan hasil panen pada padi. 

4. Mantra Sebagai Salah Satu Sumber 

Bahan Pembelajaran Sastra di SLTA 

   Mantra sebagai salah satu 

bentuk karya sastra lisan yang dapat 

dijadikan sebagai salah satu sumber 

pembelajaran sastra lisan dengan 

beberapa pertimbangan, antara lain: 

1. Mantra mengandung nilai-nilai 

pendidikan untuk pengembangan 

imajinasi peserta didik, 

pengembangan kecerdasan dan 

pikiran kritis, pengembangan 

perasaan, pengembangan sikap, 

pengembangan mental dan 

kepribadian, pengembangan 

tanggung jawab, dan 

pengembangan keimanan. 

2. Dengan mengenal mantra sebagai 

aspek pembelajaran, peserta didik 

bisa mengetahui kayanya 

pandangan mengenai sastra yang 

bisa berkaitan dengan kehidupan 

yang tidak jauh dari kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari. 

3. Dengan mempelajari mantra 

peserta didik akan mengetahui 

perkembangan dan pertumbuhan 

karya sastra yang ada di daerah 

Lombok, serta dapat 

membandingkan dengan karya 

sastra masa kini. 

4. Dengan memahami mantra 

peserta didik akan mengetahui 

dan mengerti tentang tingkat 

kehidupan masyarakat Lombok 

pada masa lampau, serta sistem 

kebudayaan, kebudayaan, adat 

istiadat, dan pola pikirnya. 

5. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

mantra secara akitif dapat 

membantu mengelola pemikiran 

peserta yang akan mengkaitkan 

dengan kepribadiannya. 

 Menurut Aminuddin (dalam 

Syakur, 2012: 40) dijelaskan bahwa 

fungsi karya sastra antara lain: (1) 

Memberikan informan dengan 

pemerolehan nilai-nilai kehidupan. (2) 

Memperkaya pandangan atau 

wawasan kehidupan salah satu unsur 

yang berhubungan dengan pemberian 

arti maupun peningkatan nilai 

kehidupan manusia itu sendiri. (3) 

Memberikan pemahaman tentang 



nilai-nilai budaya dari setiap zaman 

yang melahirkan cipta sastra itu 

sendiri. (4) Mengembangkan sikap 

kritis pembaca dalam mengamati 

perkembangan zamannya, sejalan 

dengan kedudukan sastra itu sendiri 

sebagai salah kreasi manusia yang 

mampu menjadi semacam peramal 

tentang perkembangan zaman itu 

sendiri di masa yang akan datang. 

   Pembelajaran sastra tidak 

berpotensi untuk mencapai 

keseluruhan aspek pendidikan. 

Potensi yang berkaitan tentang 

pembelajaran sastra tentu saja hanya 

berpatokan pada aspek 

pembelajannya. Apabila guru Bahasa 

Indonesia mengajarkan pembelajaran 

sastra, khususnya mantra yang 

berkaitan dengan pembelajaran sastra 

lisan pada kurikulum/silabus K13, 

tentunya akan berhadapan dengan 

peserta didik yang akan dibawa 

kearah tujuan susai dengan ketentuan 

kurikulum yang berlaku. 

   Guru Bahasa Indonesia 

yang baik harus mampu mencari dan 

menemukan karya sastra lama yang 

berperan secara aktif sebagai media 

pendidikan menuju ke arah 

pembentukan kebudayaan dan pola 

fikir anak agar menjadi lebih luas, 

tidak hanya berpatokan pada contoh-

contoh karya sastra yang lazim 

mereka temukan dan ketahui pada 

umumnya. Dengan mengajarkan 

mantra sebagai salah satu bentuk 

sastra lisan, peserta didik akan 

terpancing untuk memperhatiakan 

hasil cipta sastra lama yang ada di 

daerahnya, sehingga hasil cipta sastra 

lama dapat hidup dan bertahan dari 

zaman ke zaman. 

Dalam pemahaman mengenai sastra 

lisan yang berbentuk mantra, Guru 

memberikan petunjuk-petunjuk dan 

bimbingan agar pererta didik dapat 

menyelesaikan tugasnya. Adapun 

petunjuk-petunjuk dan bimbimgan 

yang dapat diberikan Guru kepada 

peserta didik, sebagai berikut: 

1. Guru menjelaskan dengan detail 

maksud dari tujuan pembelajaran 

sastra lisan berbentuk mantra 

tersebut kepada peserta didik. 

Adapun tujuannya adalah: (a) 

Sebagai penunjang pengetahuan 

siswa mengenai macam-macam 

jenis bahasa tulis dalam karya 

sastra, (b) Mengembangkan 

penafsiran karya sastra serta 

mengenalkan siswa dengan 

sejumlah karya sastra yang 

signifikan, (c) Memperkenalkan 

tradisi sastra dan peranannya 

dalam sejarah kemanusiaan secara 

luas, (d) Mengembangkan standar 

dan cipta rasa terhadap karya 



sastra, (e) Perangsang terhadap 

potensi-potensi karya sastra 

sebagai kemekaran wawasan 

terhadap masalah-masalah pribadi 

dan sosial. 

2. Peserta didik harus mencari 

mencari beberapa informan 

tentang karya sastra tersebut agar 

pencapaian yang hendak dicapai 

betul-betul berpengaruh dalam 

perwujudan pemebentukan yang 

hendak dituju. 

3. Peserta didik diharuskan membuat 

daftar pertanyaan secara garis 

besar mengenai hal-hal yang 

hendak ditanyakan kepada 

informan. 

4. Peserta didik diharuskan mampu 

menarik kesimpulan dari apa yang 

diceritakan oleh informan 

kepadanya. 

SIMPULAN  

   Berdasarkan hasil analisis 

dalam penelitian ini dapat diambil 

kesimpulan bahwa bentuk, fungsi dan 

makna mantra suku sasak di Desa 

Jelantik serta kaitannya dengan 

pembelajaran sastra di SLTA sebagai 

berikut: 

1. Bentuk mantra yang terdapat di 

Desa Jelantik yaitu: berbentuk 

pantun, karmina, dan puisi bebas. 

2. Fungsi mantra sasak yang terdapat 

di Desa Jelantik beraneka ragam 

yaitu: (1). Fungsi mantra sebagai 

cerminan dan proyeksi, (2) fungsi 

mantra sebagai alat pengesahan 

pranta-pranta dan lembaga-

lembaga kebudayaan, (3) sebagai 

alat pendidikan dan, (4) sebagai 

alat pemaksa dan pengawas agar 

norma-norma masyarakat akan 

selalu dipatuhi anggota 

kolektifnya. 

3. Makna mantra di Desa Jelantuk 

yaitu: makna kesembuhan, makna 

kekuatan, makna perlindungan, 

makna perasaan, dan makna 

kesuksesan bertani. 

4. Kaitannya dengan pembelajaran 

sastra di SLTA sesuai dengan K13: 

: (1) Sebagai penunjang 

pengetahuan siswa mengenai 

macam-macam jenis bahasa tulis 

dalam karya sastra, (2) 

Mengembangkan penafsiran karya 

sastra serta mengenalkan siswa 

dengan sejumlah karya sastra yang 

signifikan, (3) Memperkenalkan 

tradisi sastra dan peranannya dalam 

sejarah kemanusiaan secara luas, 

(4) Mengembangkan standar dan 

cipta rasa terhadap karya sastra, (5) 

Perangsang terhadap potensi-

potensi karya sastra sebagai 



kemekaran wawasan terhadap 

masalah-masalah pribadi dan 

sosial. 
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