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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fungsi dan makna mantra dalam 

upacara Manusa Yadnya “Mepandes” pada masyarakat Desa Perean Kecamatan 

Baturiti Kabupaten Tabanan Bali.Terdapat beberapa mantra yang digunakan oleh 

Sulinggih/Pendeta/Sanging dalam upacara Manusa Yadnya “Mepandes” yang 

dikumpulkan dengan metode observasi, dan metode wawancara, dan studi 

kepustakaan.Metode analisis data menggunakan transkipsi, analisis fungsi, dan 

analisis makna, sedangkan metode hasil penyajian data analisis menggunakan metode 

informal dalam bentuk teks (textural).Berdasarkan data yang dikumpulkan, dapat 

disimpulkan bahwa bahwa mantra dalam upacara Manusa Yadnya “Mepandes” pada 

masyarakat Desa Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali ini memiliki 

fungsi  dan makna yang hampir sama yaitu fungsi memohon kelancaran agar upacara 

“Mepandes” berjalan dengan lancar atas restu Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan 

Yang Maha Esa, fungsi memohon penyucian agar dapat membersihkan dan 

menyucikan baik itu sarana-sarana yang digunakan maupun jati diri manusia, 

danfungsi memohon keselamatan agar terhindar dari malapetaka yang dapat 

mengakibatkan hal-hal yang negatif pada saat melaksankan kegiatan 

persembahyangan dan upcara “Mepandes”.Sedangkan makna mantra yang terdapat 

dalam upacara Manusa Yadnya “Mepandes” memiliki makna yaitu menyucikan diri 

manusia dari pengaruh negatif yaitu Bhutakala dan enam musuh yang ada pada diri 

manusia disebut dengan Sad Ripu yang dapat merugikan dan membahayakan diri 

manusia yang akan beranjak dewasa kelak di kemudian hari, meminta doa restu 

kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa agar dapat 

menyucikan alam semesta dan jati diri manusia, baik badan kasar, perbuatan, 

perkataan, dan pikiran. 

Kata Kunci:Fungsi, makna, mantra, dan upacara Manusa Yadnya “Mepandes”. 
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ABSTRACT  

This research entitled Study of the function and meaning of mantra in the Ceremony 

of Manusa Yadnya “Mepandes” to the community in Perean village, Baturiti district, 

Tabanan regency of Bali. The problems discussed in this research are: (1) How does 

the mantra function in Manusa Yadnya ceremony "Mepandes" or cut tooth in Perean 

Village Village Baturiti District Tabanan Bali. (2) what is the meaning of mantra in 

Manusa Yadnya ceremony "Mepandes" or piece of teeth on Perean Village 

Community of Baturiti Sub-district of Tabanan Regency of Bali. The purpose of this 

study is to find answers to the formulation of the problem. The purpose of this study 

is detailed as follows: (1) to describe the function of mantra in the ceremony of 

Manusa Yadnya "Mepandes" or tooth pieces in Perean Village Community of Baturiti 

Sub-district of Tabanan Regency of Bali. (2) to describe the meaning of mantra in 

Manusa Yadnya ceremony "Mepandes" or cut into teeth at Perean Village 

Community of Baturiti District of Tabanan Regency of Bali. Therefore, the type of 

research used in this study is a qualitative research. Data collection method was done 

by observation method, interview method, and the last method used was library study 

method. Data analysis method used in this research is descriptive-qualitative method, 

while data analysis technique in this research is done by (1) transkipsi. (2) function 

analysis. (3) meaning analysis. Presentation of result of analysis in this research use 

informal method of text (textular). The results of this study are as follows: (1) the 

mantra function used in the Manusa Yadnya ceremony "Mepandes" there are three 

functions namely the function of requesting fluency, the function of begging the 

purification, and the function of pleading for safety. (2) the meaning of mantra used 

in Manusa Yadnya ceremony "Mepandes" that is to avoid the six enemies in the 

human identity and ask the blessing to God Almighty for the ceremony "Mepandes" 

runs smoothly. 

Keywords: Function, meaning, mantra, and Manusa Yadnya ceremony “Mepandes” 
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A. PENDAHULUAN 

Penelitian yang akan dilakukan ini mengambil objek kajian fungsi dan 

makna mantra dalam upacara Manusa Yadnya “Mepandes” pada masyarakat Desa 

Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali. Adat istiadat dan 

kebudayaan yang ada di Desa Perean masih dilaksanakan dan dilestarikan karena 

mengingat bahwa adat dan kebudayaan merupakan warisan diperoleh dari nenek 

moyang.Sampai saat ini Desa Perean masih melestarikan tradisi yang wajib 

dilakukan oleh umat Hindu disebut dengan upacara “Mepandes” atau biasa 

disebut dengan potong gigi. 

Upacara “Mepandes” merupakan bagian dari upacara Manusa Yadnya 

yang disebut dengan upacara keagamaan untuk manusia yang bermakna untuk 

menghilangkan enam musuh yang ada pada diri manusia (Sad Ripu).Upacara 

“Mepandes” dilaksanakan saat mulai pubertasnya seorang anak bagi seorang 

gadis setelah pertama kali mengalami menstruasi dan anak laki-laki mengalami 

perubahan suara. Dalam prosesi upacara “Mepandes” pada dasarnya tidak 

terpisahkan dengan sarana-sarana upacara seperti dupa,bunga,tirtha,bija,canang, 

dan banten. Selain sarana upacara, tentu adanya bacaan-bacaan seperti mantra 

yang diucapkan sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar 

diberikan kelancaran selama upacara berlangsung, dan makna ini berguna untuk 

membersihkan diri dari enam sifat manusia yang kurang baik pada manusia (Sad 

Ripu).  

Mantra yang tergolong dalam bentuk folklor termasuk folklor lisan. 

Folklor lisan merupakan salah satu jenis warisan kebudayaan masyarakat 

setempat yang proses pewarisannya dilakukan secara lisan yang diwariskan sejak 

turun-menurun. Mantra-mantra yang digunakan dalam Upacara “Mepandes” ada 

19 mantra, yaitu Mantra sebelum melakukan upacara, Mantra dupa, Mantra 

bunga, Mantra Sikap Sempurna, Mantra Mengatur Jalannya Nafas, Mantra 

Menyucikan Tangan, Mantra Puja Tri Sandya, Mantra Panca Sembah, Mantra 

“Mepandes” (Mantra Prayascita dan Bhyakala,Mantra Mohon Persaksian 
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kepada Bhatara Surya, Mantra Alat Pengasah/Kikir, Mantra pada saat 

pemotongan gigi pertama, Mantra Pengurip, Mantra Lekesan, dan Mantra 

Mejaya-jaya), MantraMemohonTirtha atau Amertha, Mantra Mengenakan Bija, 

dan Mantra sesudah melakukan Upacara. Mantra-mantra ini digunakan sebelum 

dan sesudah melakukan upacara “Mepandes”. Mantra yang diucapkan dalam 

upacara “Mepandes” bukan semata-mata mencari keindahan atau kecantikan 

belaka, melainkan mempunyai tujuan yang mulia. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah fungsi mantra dalam 

upacara Manusa Yadnya“Mepandes” atau potong gigi pada Masyarakat Desa 

Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali dan makna mantra dalam 

upacara Manusa Yadnya “Mepandes”  atau potong gigi pada Masyarakat Desa 

Perean Kecamatan BaturitiKabupaten Tabanan Bali.Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan fungsi dan makna mantra dalam upacara Manusa 

Yadnya“Mepandes” atau potong gigi pada Masyarakat Desa Perean Kecamatan 

Baturiti Kabupaten Tabanan Bali. 

B. KAJIAN PUSTAKA 

Beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan yang menjadi acuan 

dalam penelitian ini antara lain : (1)“Bentuk, Fungsi,dan Makna Mantra pada 

Masyarakat Tradisionaldan Hubungannya dengan Pembelajaran Sastra di SMP” 

yang dilakukan oleh Suherman (2012)yang memiliki jenis penelitian yang sama 

yaitu kualitatif bersifat deskriptif. (2) “Analisis Struktur Mantra Tradisional 

Sasak Daerah Lendang Nangka dan Relevansinya dengan Pembelajaran Sastra di 

SMA” yang dilakukan oleh Tyastiti(2014), memiliki kesamaan mengkaji 

mantradan (3) “Analisis Fungsi dan Makna Mantra Upacara Perkawinan Hindu 

Hamil Pranikah (Caru Manca Sanak) pada Masyarakat Desa Manuk Kecamatan 

Susut Kabupaten Bangli” yang dilakukan oleh Ayu Krisna (2015) yang memiliki 

kesamaan metode dalam pengumpulan data dan analisis data, yaitu metode 

wawancara dan studi kepustakaan. 
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Pokok-pokok teori yang dijadikan pijakan dalam penelitian ini adalah 

teori folklor yang dikemukakan oleh Danandjaja, mantra, fungsi, makna, dan 

upacara Manusa Yadnya  “Mepandes”. Dalam teori folklor ini mengkaitkan 

antara fungsi mantra berdasarkan folklor itu sendiri, selain itu mantra yang 

termasuk bagian dari salah satu genre folklor yaitu folklor lisan yang sudah ada 

sejak dahulu yang diwariskan secara turun temurun. Dalam teori mantra, 

menganalisis fungsi sarana-sarana yang digunakan dalam upacara “mepandes” 

yang dikaitkan dengan mantra, karena tanpa adanya sarana upacara mantra-

mantra yang diucapkan tidak akan sempurna.Salah satu fungsi sarana-sarana 

yang diguakan yaitu dupa, bunga, tirtha, bija, dan canang yang memiliki fungsi 

tersendiri. 

C. METODE 

Penelitian ini berjenis kualitiatif bersifat deskriptif.Penelitian yang 

berjenis deskriptif dan bersifat kualitatif.Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode observasi, metode wawancara, dan metode studi 

kepustakaan.Data dan sumber data yang diperoleh berdasarkan bentuk kata-kata 

yang terdapat di dalam mantra upacara “Mepandes”, sumber data yang terbagi 

menjadi dua yaitu primer dimana sumber data diperoleh dari buku-buku tentang 

mantra dan sekunder dimana sumber data diperoleh dari informan yang berasal 

dari Desa Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali seperti Pedande, 

Pendeta, Sulinggih, dan Sangging. 

Analisa data dilakukan dengan transkipsi, analisis fungsi, dan analisis 

makna.Transkipsi digunakan unutk memudahkan penelitian ini menerjemahkan 

mantra dari bahasa sansekerta ke dalam bahasa Indonesia.Sedangkan analisis 

fungsi dan makna untuk memudahkan penelitian ini dalam memilah data-data 

mantra sesuai fungsi dan maknanya. 
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D. PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Data 

enis-jenis mantra yaitu Sattvika mantra, Rajasika mantra, Tamasika 

mantra. Ketiga jenis mantra tersebut, terlebih dahulu akan dipaparkan sesuai 

bentuk mantra beserta terjemahannya. 

4.1.1 Mantra Sebelum Pelaksanaan Upacara 

Mantra-mantra yang digunakan sebelum melakukan upacara 

“Mepandes”  terdiri atas. 

1. Mantra sebelum melakukan upacara “Mepandes” 

Mantra ini termasuk jenis mantra yaitu Sattvika Mantra. 

“Om Awighnam Astu Namo Sidham 

Om Sidhirastu Tad Astu Swaha” 

Terjemahan: 

“Ya Tuhan, Semoga Atas Berkenanmu, Tiada Suatu Halangan 

Bagi Hamba Memulai Pekerjaan Ini Dan Semoga Berhasil Baik”. 

2. Mantra Dupa 

Mantra ini termasuk jenis mantra yaitu Sattvika Mantra. 

 “Ong Ang Dipastraya namah swaha” 

Terjemahan: 

“Ya, Tuhan/Brahma tajamkanlah nyala dupa hamba sehingga 

sucilah sudah hamba seperti sinar-Mu”. 

3. Mantra Bunga 

Mantra ini termasuk jenis mantra yaitu Sattvika Mantra. 

 “Om puspa dantà ya namah swàha” 

Terjemahan: 

“Ya Tuhan, sucikanlah bunga ini”. 

4.1.2 Mantra dalam Pelaksanaan Upacara “Mepandes”  

Beberapa mantra yang digunakan dalam pelaksanaan upacara 

“Mepandes” ini  

http://sejarahharirayahindu.blogspot.com/2012/05/dewa-brahma.html


9 
 

1) Mantra Persaksian Bhatara Surya 

Mantra ini termasuk jenis mantra yaitu Sattvika Mantra. 

“Om adityasya parantyotih rakta tejo nama stute, sweta 

pangkaja mandhyasta Bhaskara ya namostute,  

Om pranamya bhaskara dewam, sarwa klesa winasanam, 

pranamya  aditya   siwartham  bhukti   

mukti    warapradam. 

Om  hrang  hring   

sah  paramasiva   

raditya  ya   namah  swaha.” 

Terjemahan: 

 Om Hyang Widhi Wasa, semoga hamba mendapat perkenanMu, 

untuk melalui tahapan hidup ini dalam jalanMu dengan 

pertolongan hanya dariMu. Om  dimuliakanlah Engkau ya 

 Tuhan. 

2) Mantra Alat Pengasah/Kikir 

Mantra ini termasuk jenis mantra yaitu Sattvika Mantra. 

“ Om Sang Perigi Manik 

Aj sira geger lunga 

Antinen kakang nira Sri Kanaka teka kekeh pageh 

Tan katekaning lara wigena 

Teka awet-awet-awet ” 

Terjemahan: 

Om Hyang Widhi Wasa,Semoga alat-alat ini dapat memberikan 

kekuatan. 

3) Mantra Mengasah gigi pertama. 

Mantra ini termasuk jenis mantra yaitu Rajasika Mantra. 

“ Om Sang Cita Rasmin dewaning tatah, Insun anetas ikang 

waja, asalin warna nira, wastu samangkana tembe. 
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Om lunga ayu  

Teka ayu “ 

(diucapkan 3x) 

Terjemahan: 

Ya Tuhan yang berwujud Sang Hyang Cita Rasmin yang 

mengusai tatah/Kikir hamba memotong baja agar berubah 

warnanya.Semoga demikian. 

4) Mantra Pengurip 

Mantra ini termasuk jenis mantra yaitu Sattvika Mantra. 

“ Om urip-uriping bayu Sabda idep, Teka urip, Ang ah ” 

Terjemahan: 

Om Sang Hyang Widhi Wasa, 

Dalam wujud Brahma Maha Sakti, semoga tenaga, ucapan dan 

pikiran hamba memberikan kekuatan terhadap alat-alat ini. 

5) Mantra Lekesan 

Mantra ini termasuk jenis mantra yaitu Sattvika Mantra. 

“ Om suruh mara 

Jambe mara 

Timiba pwa sira ring lidah 

Sang Hyang Bumi Ratih Ngaranira 

Tumiba pwa sira ring hati 

Kunci pepet arannira 

Ketemu-temu deleha 

Samangkana lawan tembe 

Metu pwa sira ring wewadonan 

Sang Hyang Sumarasa arannira 

Wastu kedep mantramku ” 

Terjemahan: 
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Ya Tuhan, yang menciptakan daun sirih dan buah pinang, bila 

tiba di lidah bernama Sang Bumi Ratih, bila sampai di hati 

bernama Sang Pepet. Jika keduanya bertemu demikian 

jadinya.Jika keluar dari orang perempuan bernama Sang Hyang 

Semera Rasa.Semoga berhasil mantraku. 

4.1.3 Mantra setelah melakukan upacara”Mepandes” 

1. Mantra Nunas Amertha/Tirtha 

Mantra ini termasuk jenis mantra yaitu Sattvika Mantra. 

a.  Percikan Tirtha tiga kali dengan mengucapkan doa: 

“Om ang Brahma amertha ya namah 

 Om ung Wishnu amertha ya namah 

 Om mang Iswara amertha ya namah” 

Terjemahan:  

Om Hyang Widhi Wasa, bergelar Brahma, Wisnu, Iswara, 

hamba memuja-Mu semoga dapat memberi kehidupan 

(dengan tirtha ini). 

b. Minum tirtha tiga kali dengan mengucapkan doa: 

“Om sarira paripurna ya namah 

Om ang ung mang sarira suddha pramatya ya namah 

Om ung ang samo sampurna ya namah” 

Terjemahan: 

Om Sanghyang Widhi Wasa, Maha Pencipta, Pemelihara, 

dan Pelebur segala ciptaan, semoga badan hamba terpelihara 

selalu, bersih, terang dan sempurna. 

b. Setelah minum tiga kali, dilanjutkan dengan membasuh 

muka sebanyak tiga kali, dengan doa: 

“Om Siwa sampurna ya namah 

Om Sadasiwa paripurna ya namah 

Om Paramasiwa suksma ya namah” 
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Terjemahan: 

Oh Hyang Widhi (Siwa, Sadha Siwa, Parama Siwa) hamba 

memuja-Mu semoga memeberi amrtha pada hamba. 

 

2. Fungsi Mantra dalam Upacara Manusa Yadnya “Mepandes” pada 

masyarakat Desa Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali 

Mantra-mantra dalam upacara Manusa Yadnya “Mepandes” memiliki 

fungsi tertentu.Masing-masing fungsi dijabarkan sebagai berikut. 

1. Fungsi Memohon Kelancaran 

a. Mantra pada saat pengasahan gigi pertama, memiliki fungsi 

untuk memohon kepada Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha 

Esa agar senantiasa diberi kelancaran atau keselamatan agar proses 

pengasahan berjalan dengan baik.  Media yang digunakan yaitu, 

alat pengasah yang berfungsi untuk mengasah atau mempertajam 

dalam artian supaya memiliki sifat asih, asah, dan asuh. 

2. Fungsi Memohon Kesucian 

Fungsi mantra memohon kesucian ini untuk menyucikan segala 

sesuatu baik itu sarana upacara maupun jati diri manusia yang 

terdapat dalam beberapa mantra yaitu. 

a. Mantra  Alat Pengasah/Kikir, berfungsi untuk memohon agar 

alat-alat yang digunakan untuk mengasah/mengikir gigi yang 

akan ditatah tidak menyebabkan hal-hal yang negatif pada gigi 

dalam penatahan. Media atau sarana yang digunakan dalam 

mantra ini yaitu pahat, palu, dan kikir/asahan yang berguna 

untuk meratakan gigi atas, menghilangkan mala /kotoran, 

menghaluskan/ meratakan/ mengasah/ mempertajam enam gigi 

yaitu dua gigi taring dan empat gigi seri. 

b. Mantra Lekesan, memiliki fungsi untuk memohon kepada Ida 

Sang Hyang Widhi/Tuhan Yang Maha Esa agar gigi yang 



13 
 

sudah diasah menjadi suci dan terhindar dari hal-hal negatif. 

Media yang digunakan dalam mantra ini yaitu buah pinang 

sebagai simbul Dewa Brahma, Base sebagai Dewa Wisnu, 

pamor dan Dewa Siwa. 

3. Fungsi Memohon Keselamatan 

a. Mantra Puja Tri Sandya, mantra ini yang dilakukan dalam 

upacara memiliki fungsi untuk memuja ke-Agungan Ida Sang 

Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, mengakui bahwa 

Tuhan hanya satu, mengakui banyak manifestai Tuhan, 

memohon perlindungan Tuhan, memohon pengampunan dosa, 

dan memohon keselamatan. 

b. Mantra mohon persaksian Bhatara Surya, dalam mantra ini 

ditujukan kepada Ida Sang Hyang Widhi/ Tuhan Yang Maha 

Esa sebagai Dewa Surya yang berfungsi untuk memohon 

kepada beliau agar disaksikan atau diberikan kelancaran dalam 

melakukan upacara “Mepandes”. Media yang digunakan dalam 

mantra ini yaitu bunga cempaka putih. 

c. Mantra Pengurip, mantra ini diucapkan pada saat selesai 

melakukan pengasahan gigi, yang berfungsi untuk 

menghidupkan kembali gigi yang baru selesai di asah/kikir. 

d. Mantra memohon Tirtha atau Amertha, fungsi untuk 

menyucikan diri manusia agar mendapatkan keselamatan, 

kesehatan, rezeki, dan terhindar dari kebodohan dan mala 

petaka. Dalam melakukan upacara “Mepandes”, media yang 

digunakan dalam mantra Tirtha/Amertha yaitu air yang sudah 

disucikan dan diperoleh dengan jalan puja mantra para 

pandita/pinandita. 
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3. Makna Mantra dalam Upacara Manusa Yadnya “Mepandes” pada 

masyarakat Desa Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali  

Mantra dalam Upacara Manusa Yadnya “ Mepandes” pada 

masyarakat Desa Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali 

memiliki makna, sebagai berikut. 

1. Mantra mohon persaksian Bhatara Surya, memiliki makna yaitu 

memohon doa restu kepada Dewa Surya dan Bhatara Semara-

Ratih agar upacara “Mepandes” berjalan dengan baik dan lancar. 

2. Mantra Alat Pengasah/Kikir  untuk menyucikan alat agar pada 

saat melakukan pengasahan dengan lancar.  

3. Mantra pada saat pengasah gigi pertamamemiliki makna  yaitu 

agar mudah mengasah gigi yang akan di asah/kikir dan tidak 

membahayakan siapapun. 

4. Mantra Pengurip memiliki makna yaitu menyucikan gigi yang 

sudah di tatah agar tetap menjadi suci dan terhindar dari Sad Ripu. 

5. Mantra Lekesan yang diucapkan bermakna agar orang yang 

melakukan upacara “Mepandes” menjadi dewasa dan mempunyai 

pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. 

6. Mantra Mejaya-jaya memiliki makna untuk menyucikan diri 

setelah melakukan upacara “Mepandes”. 

7. Mantra memohon tirtha atau Amertha,  memiliki makna yaitu 

untuk menyucikan diri dari mala/kotoran yang ada dalam jati diri 

manusia melalui percikan air Tirtha yang sudah dipuja oleh 

Pedande/Pendeta. 
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a. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dijabarkan dapat disimpulkan 

bahwa mantra dalam upacara Manusa Yadnya “Mepandes” pada masyarakat 

Desa Perean Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali ini memiliki fungsi  

dan makna yang hampir sama yaitu fungsi memohon kelancaran agar upacara 

“Mepandes” berjalan dengan lancar atas restu Ida Sang Hyang Widhi 

Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, fungsi memohon penyucian agar dapat 

membersihkan dan menyucikan baik itu sarana-sarana yang digunakan maupun 

jati diri manusia, dan fungsi memohon keselamatan agar terhindar dari 

malapetaka yang dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif pada saat 

melaksankan kegiatan persembahyangan dan upcara “Mepandes”. Sedangkan 

makna mantra yang terdapat dalam upacara Manusa Yadnya “Mepandes” 

memiliki makna yaitu menyucikan diri manusia dari pengaruh negatif yaitu 

Bhutakala dan enam musuh yang ada pada diri manusia disebut dengan Sad Ripu 

yang dapat merugikan dan membahayakan diri manusia yang akan beranjak 

dewasa kelak di kemudian hari, meminta doa restu kehadapan Ida Sang Hyang 

Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa agar dapat menyucikan alam semesta dan 

jati diri manusia, baik badan kasar, perbuatan, perkataan, dan pikiran. 

Ada beberapa saran-saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut warga 

Indonesia khususnya sebagai masyarakat Bali senantiasa harus selalu memahami 

dan menanamkan dalam diri dan kehidupan nilai-nilai luhur yang terkandung 

dalam adat istiadat khas Bali seperti Upacara Manusa Yadnya “Mepandes”, agar 

kita bisa menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri,keluarga,masyarakat, 

bangsa dan Negara, melestarikan warisan budaya, salah satunya yaitu foklor 

lisan tentang mantra yang hampir punah, sehingga tetap terjaga, diharapkan 

kepada peneliti selanjutnya untuk terus mengapresiasi karya sastra supaya karya 

sastra terus berkembang lebih baik dari segi kuantitas dan kualitas, dan minat 

mengapresiasi para pembaca hendaknya terus ditumbuhkembangkan karena 
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banyak manfaat yang bisa diambil dari karya sastra populer, baik sebagai sarana 

penghibur diri maupun pencerahan bagi para pembaca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Daftar Pustaka : 

Basrowi & Suwandi.(2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka  

 

Chaer, Abdul.2002.Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta. 

 

Danandjaja, James. 1994. Folklor Indonesia.Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 

 

Endraswara, Suwardi. 2013.Metodologi Penelitian  Sastra. Jakarta: Center For 

Academic Publishing Service  

 

Eni Karmiasih.2015.“Analisis Bentuk, Fungsi, Dan Makna Mantra-Mantra Di Desa 

Anyar Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara Sebagai Penunjang 

Pembelajaran Sastra di SMA”.Skripsi. Mataram: FKIP Unram. 

 

Gunawan, Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: 

Bumi Aksara 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tabanan (diakses pada 15 Januari 2017 

pukul 14.23 Wita) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya (diakses pada 7 Januari 2017 pukul 18.45) 

 

http://inputbali.com/budaya-bali/memahami-makna-dan-tujuan-upacara-potong-

gigi (diakses pada 10 Januari 2017 pukul 13.25) 

 

http://phdi.or.id/artikel/arti-sarana-persembahyangan (diakses pada 12 Juli 2017 

pukul 12.30) 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tabanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://inputbali.com/budaya-bali/memahami-makna-dan-tujuan-upacara-potong-gigi
http://inputbali.com/budaya-bali/memahami-makna-dan-tujuan-upacara-potong-gigi
http://phdi.or.id/


18 
 

KBBI dalam http://kbbi.web.id/folklor ( diakses pada 11 januari 2017 pukul 09.35 

Wita). 

 

Kridalaksana, Harimurti.2008.Kamus Linguistik.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 

 

Lexy J. Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: 

Remaja Rosdakarya 

 

Mahsun,2014. Metode Penelitian Bahasa: Tahapan  Strategi, Metode, dan 

Tekniknya. Jakarta: Rajawali Pers. 

Wardani, Sang Ayu Krisna Sukma.2015.“Analisis Fungsi dan Makna Mantra 

Upacara Perkawinan Hindu Hamil Pranikah (Caru Manca Sanak) Pada 

Masyarakat Desa Manuk Kecamatan Susut Kabupaten Bangli 

”.Skripsi.Mataram: FKIP Unram. 

Suherman.2012.“Bentuk, Fungsi, dan Makna Mantra Pada Masyarakat Tradisional 

dan Hubungannya dengan Pembelajaran sastra di SMP”. Skripsi.Mataram: 

FKIP Unram.  

Surayin, Ida Ayu Putu.2004. Seri IV Upakara Yajna Manusa Yajna.Surabaya: 

Paramita 

Telaga,Ida Pedanda Putra.1995.Panca Yadnya.Denpasar:PHDI 

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

 Jakarta: Balai Pustaka. 

Tyastiti, Winda. 2014. “Analisis Struktur Mantra Tradisional Sasak Daerah Lendang 

Nangka dan Releansinya dengan Pemebelajaran Sastra di SMA”. Mataram: 

FKIP Unram. 

Warta, I Wayan.2006.Mantra dan Belajar Aneka Mantra.Surabaya:Paramita 

Wiana,I Ketut.2001.Makna Upacara Yajna dalam Agama Hindu. Surabaya:Paramita 

Zainal, Nining Haslinda.2008. Tugas dan Fungsi Pegawai. Jakarta: PT Rajawali 

http://kbbi.web.id/folklor

