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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna, dan fungsi mantra di 
Wilayah Kabupaten Bima Desa Nata serta mengetahui kaitan hasil penelitian 
dengan pembelajaran sastra di SMP. Adapun masalah-masalah yang diangkat dan 
dikaji dalam penelitian yaitu. (1) Apakah makna dari mantra yang digunakan oleh 
masyarakat Bima tradisional (2) Apakah fungsi dari mantra-mantra pada 
masyarakat tradisional (3) Bagaimanakah hubungan mantra dengan 
pembelajaran sastra di SMP. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
bagaimana makna dan fungsi mantra pada masyarakat Bima tradisional. Metode 
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan 
pencatatan sedangkan metode analisis data menggunakan analisis makna dan 
analisis fungsi. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: analisis 
makna bahwa banyak terdapat makna kedamaian, kekebalan, keselamatan dan 
kesakitan. Selanjutnya fungsi mantra itu sendiri beraneka ragam dan banyak sekali 
sesuai dengan tujuan dari pembacaan mantra. Pembelajaran mantra di sekolah 
memiliki kandungan nilai pendidikan sebagai salah satu bentuk sastra daerah 
sekaligus sebagai salah satu bentuk kebudayaan daerah, sehingga apabila 
diajarkan kepada anak didik tentang seluk beluk mantra maka akan sangat 
mendukung untuk menambah ilmu pengetahuannya tentang kebudayaan-
kebudayaan yang ada di daerah masing-masing. Selain itu anak didik juga dapat 
memahami dan mengerti tentang tingkat kehidupan masyarakat Bima pada masa 
lampau, mengetahui kebudayaan, sistem kepercayaan, adat istiadat, dan pola 
pikirnya. 

 
 

Kata kunci : Makna dan Fungsi Mantra dan Hubungannya dengan Pembelajaran. 
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Meaning and Function Spell On Bima Traditional Society and Its Relation to 
Learning in Junior 

ABSTRACT 

This study is aimed to find out how the meaning and function of spells in 
Nata Village Bima regency. The issues raised and studied in this research. (1) 
What is the meaning of the spells used by traditional Bima society (2) What is the 
function of the spells in traditional societies (3) What is the relationship spells 
with learning literature in junior.  The methods used in data collection are 
observation, interviews and recording, while the method of data analysis is using 
analysis of meaning and analysis functions. The results obtained in this study are: 
analysis of the meaning that there are many meanings of peace, immunity, safety 
and pain. Furthermore, the functions of the spell itself are diverse and myriad 
accordance with the purpose of incantations. Learning spells in schools contain 
educational value as one of the literary forms of the area as well as one of the 
local cultures, so if it is taught to the students about the ins and outs of it will be 
very supportive spells to increase his knowledge of the cultures that exist in the 
respective regions respectively. In addition, students also can understand and 
know about the level of community life Bima in the past, knowing the culture, 
belief systems, customs, and patterns of thought.  

 

Keywords : Meaning and Functions Related to Learning Spells. 
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A. Pendahuluan 
Setiap daerah yang ada di 

Indonesia memiliki kekayaan 
budaya, baik yang masih dinikmati 
maupun tidak dapat dinikmati lagi 
oleh setiap masyarakat daerah 
tertentu. Untuk mengetahui 
kebudayaan setiap daerah dapat 
diperoleh dengan berbagai cara 
misalnya mempelajari karya sastra 
lama pada setiap daerah tertentu. 
Adapun salah satu karya sastra lama 
yaitu mantra.  

Bima Desa Nata merupakan 
salah satu daerah yang memiliki 
kekayaan sastra lisan yang berupa 
mantra. Mantra yang digunakan di 
Desa Nata perlahan-lahan mulai 
berkurang karena masyarakat sudah 
mulai berpikir realistis dan modern. 
Penelitian ini sengaja memiliki puisi 
lama yaitu mantra sebagai objek 
penelitian karena terkait dengan 
materi pembelajaran sastra yang ada 
di sekolah, khususnya di tingkat 
SMP dan juga mantra merupakan 
sastra lama yang harus dilestarikan 
keberadaanya. 

Mantra memiliki kalimat yang 
mengandung kekuatan gaib dan 
penuh dengan misteri. Kadang kata-
kata mantra tidak diketahui artinya. 
Namun akan menimbulkan kekuatan 
magis apabila mengucapakan kata-
katanya dengan teratur dan berirama 

Uraian di atas, dapat diambil 
kesimpulan bahwa mantra memiliki 
peranan yang cukup penting dalam 
kehidupan sehari-hari masyarakat 
suku Bima sebagai masyarakat yang 
masih tradisional. Berdasarkan latar 
belakang permasalahan di atas, 
peneliti ingin meneliti mantra yang 
berjudul “Makna dan Fungsi Mantra 
pada Masyarakat Bima Tradisional 
di Desa Nata Kecamatan Palibelo”. 

Adapun masalah yang ada dalam 
penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut. (1) Apakah makna 
dari mantra yang digunakan oleh 
masyarakat Bima tradisional? (2) 
Apakah fungsi dari mantra-mantra 
pada masyarakat Bima tradisional? 
(3) Bagaimanakah hubungan mantra 
dengan pembelajaran sastra di SMP? 
Berdasarkan rumusan masalah di 
atas, maka tujuan yang ingin dicapai 
oleh penulis adalah. (1) 
Mendeskripsikan makna mantra pada 
masyarakat Bima tradisional (2) 
Mendeskripsikan fungsi mantra pada 
masyarakat Bima tradisional. (3) 
Mendeskripsikan hubungan mantra 
dengan pembelajaran sastra di 
sekolah. Manfaat teoretis penelitian 
ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan mengenai 
studi sastra indonesia, khususnya 
mengembangkan penelitian foklor, 
baik yang berbentuk sastra lisan 
maupun sastra non lisan di daerah 
Bima. Manfaat praktis, a. Bagi 
peneliti 
Penelitian ini merupakan sarana 
untuk meningkatkan kemampuan dan 
kreativitas peneliti dalam mengkaji 
karya sastra, terutama yang berkaitan 
dengan makna dan fungsi mantra 
pada masyarakat Bima tradisional 
hubungan dalam pembelajaran SMP. 
b. Bagi para pembaca dan penikmat 
sastra Penelitian ini dapat diharapkan 
dan membantu memahami isi makna 
dan fungsi mantar, dalam sastra. 
Selanjutnya, penelitian ini juga 
diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan pertimbangan untuk 
memotivasi ide atau gagasan baru 
yang lebih kreatif di masa yang akan 
datang. c.  Bagi instansi Sekolah (1) 
Meningkatkan pengetahuan dalam 
hal pembelajaran sastra Indonesia. 
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(2) Menambah pengetahuan tentang 
pembelajaran sastra Indonesia, bagi 
para Guru, Siswa, Kepala Sekolah. 
(3) Menciptakan pembelajaran yang 
berkompetensi. (4) Meningkatkan 
kualitas sumber daya  manusia siswa. 
 
B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termaksud jenis 
penelitian kualitatif. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh mantra 
yang ada di Desa Nata. Sampel 
penelitian ini adalah 10 mantra Bima 
Desa Nata. Diantaranya 4 mantra 
Ketidakberdayaan/kesakitan, 1  
mantra pengasih, 1 mantra  
pengobatann, 1 mantra pelindung 
diri, 1 mantra kekebalan tubuh, 1 
mantra jodoh, dan 1 mantra balas 
jodoh. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah informasi yang diketahui 
oleh informan dengan jelas tentang 
mantra. Metode pengumpulan data 
yang digunakan adalah teknik cakap 
semuka, teknik rekam dan teknik 
catat. Teknik cakap semuka di mana 
peneliti bertemu langsung dengan 
narasumber. Teknik rekam didimana 
peneliti menggunakan alat perekam 
yang ada di HP. Teknik catat yang 
digunakan untuk mencatat 
pembacaan mantra. Hasil analisis ini 
menggunakan pendekatan 
hermeneutika. 

 
C. PEMBAHASAN 

Penelitian ini diperoleh dari 
mantra Bima Desa Nata yang 
dikumpulkan dari 1−10 orang 
informan dan memperoleh 10 mantra 
yang terdiri atas 7 (tujuh) kategori 
mantra yaitu (1) mantra pengasih, (2) 
mantra ketidakberdayaan atau 
kesakitan, (3) mantra pelindung diri, 
(4) mantra jodoh, (5) mantra balas 
jodoh, (6) mantra pengobatan, dan 

(7) mantra Kekebalan. Adapun 10 
mantra tradisional Bima Desa Nata 
yang dimaksud sebagai berikut. 
1.Analisis Makna Mantra 
Tradisional Bima Desa Nata 
1. Makna Mantra Pengasih  
a). Ungkapannya 
Bismillahirahmanirrahim Alam kasi-
kasi alam nur alam nur Muhamma  
samenana ada ruma mpoi di makasi 
kai ade dei ade nahu. 
b). Terjemahan 
Dengan menyebut nama Allah Yang 
Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 
Alam pengasih-pengasih cahaya 
alam cahaya alam Nabi Muhammad 
dan pengikut Allah, Semua yang ada 
dan melihat akan kasihan padaku. 
c). Interpretasi 

Secara keseluruhan, isi mantra 
sudah mengimplikasikan pada 
keinginan utuk memperoleh hasil 
yang lebih baik dalam kegiatan. 
Keinginan itu sudah 
dimanifestasikan dengan sebuah 
permohonan (doa) kepada Tuhan 
dalam wujud pembacaan mantra. 
Dengan demikian, tercermin sikap 
harapan dari pembaca mantra untuk 
memperoleh restu dari Tuhan atas 
usaha yang telah dikerjakannya. 
Gambaran mengenai sikap 
penyerahan diri kepada Tuhan 
terdapat pada larik kedua antra yaitu 
Samena ada ruma. Kalimat ini 
mengimplikasikan kepada Tuhan 
sebagai penguasa tungal yang 
menguasai seluruh kehidupan yang 
ada di bumi beserta dengan segala 
isinya.  
2. Makna Mantra ketidakberdayaan 

atau kesakitan 
a). Ungkapannya 
Bismillahirahmanirrahim racu ede 
mantauna racu‒racu ndawi nahu 
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bareka laillaha ilallah,bareka 
Muhamma da  Rasulullah. 

b). Terjemahan 
Dengan menyebut nama Allah 
Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang Racun itu yang punya 
racun-racun buatan saya Berkah 
dari Allah, Berkah Nabi 
Muhammad dan Rasulullah. 

c). Interpretasi 
Mantra ini sesungguhnya 

mengimplikasikan pada keinginan 
untuk membuat zat atau gas yang 
dapat menyebabkan kesakitan atau 
kematian. Keinginan itu diwujudkan 
dalam sebuah permohonan yang 
ditujukan kepada Allah melalui 
perantara nabinya. Keinginan itu 
secara tekstual terdapat pada larik 
pertama dan larik kedua mantra ini. 

Mantra ini dapat disimpulkan 
yaitu mantra ini merupakan mantra 
yang digunakan untuk membuat zat 
atau gas yang dapat menyebabkan 
kesakitan atau kematian pada 
seseorang bila meminumnya. Seperti 
pada umumnya mantra ini berisi 
gambaran suasana yang terjalin erat 
antara pembuat dan zat yang akan 
dibuat. Mantra ini berkaitan dengan 
kepercayaan masyarakat Bima pada 
umumnya, bila membacakan mantra 
ini pada saat pembuatan racun, maka 
masyarakat percaya akan adanya 
kekuatan gaib atau hal-hal mistik 
yang ditimbulkan atau tercampur 
dengan racun tersebut. 
3. Makna Mantra ketidak 

berdayaan/kesakitan 
a). Ungkapannya 

Bismillah kulu nafsi nafsu jaikatul 
maut yaa Allah yaa Rasul yaa 
Muhamma kumfayakun bareka 
laillaha ilallah, bareka Muhamma 
da Rasulullah. 
 

b). Terjemahan 
Dengan menyebut nama Allah 
Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Pengasih Semua dariku nafsu 
kematian yang sama, yaa Allah, 
yaw Rasul, wahai Muhammad, 
jadi makapun jadilah, berkah dari 
Allah, berkah dari nabi 
Muhammad dan Rasulullah. 

c). Interpretasi 
Mantra ini merupakan mantra 

yang digunakan pada saat di 
pengadilan atau memulai 
perkelahian. Pada kata pertama 
mantra ini pun dimulai dengan kata 
Bismillah yang disusul dengan 
susunan kata-kata yang 
menggambarkan sebuah 
permohonan. Makna mantra ini dapat 
disimpulkan bahwa mantra 
ketidakberdayaan/kesakitan yang 
terdapat pada mantra Bima 
tradisional adalah merupakan tujuan 
dan maksud dari masyarakat Bima 
tradisional menciptakan bacaan-
bacaan atau rafal dengan penuh 
keyakinan sehingga terciptalah 
mantra yang dapat memberikan 
ketidakberdayaan/kesakitan dalam 
kehidupan. Makna 
ketidakberdayaan/kesakitan tersebut 
terdapat dalam mantra di atas.  

Mantra ini merupakan mantra 
yang digunakan pada saat akan di 
pengadilan. Untuk itu, isi mantra ini 
dapat dipahami berdasarkan 
keterangan dari urutan kata-kata 
yang terdapat pada tiap larik. Secara 
keseluruhan, isi mantra sudah 
mengimplikasikan pada keinginan 
untuk memperoleh hasil yang lebih 
baik dalam keinginan untuk menang. 
Keinginan itu dimanifestasikan 
dengan sebuah permohonan (doa) 
kepada Tuhan dalam wujud 
pembacaan mantra. Dengan 
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demikian, tercermin sikap harapan 
dari pembaca mantra untuk 
memperoleh restu dari Tuhan atas 
usaha yang dikerjakannya 
(bismillah). 
4. Makna Mantra Pelindung Diri 
a). Ungkapan 

Assalamuallaikum yaa ahli dei la 
Muhamma Assalamuallaikum yaa 
ahli dei la Muhamma 
Assalamuallaikum yaa ahli dei la 
Muhamma. 

b). Terjemahan 
Assalamuallaikum yaa ahli dari 
Muhammad Assalamuallaikum 
yaa ahli dari Muhammad 
Assalamuallaikum yaa ahli dari 
Muhammad. 

c). Interpretasi 
Mantra di atas menghendaki 

suatu pengulangan bunyi (kalimat) 
sebanyak tiga kali. Hal itu 
menunjukan adanya suatu 
kesejajaran isi dengan sebuah hadits 
Rasulullah SAW yang mengajurkan 
untuk mengiistimewakan angka-
angka ganjil (tidak genap) seperti 
angka satu, tiga, dan tujuh dan 
mantra ini memiliki arti “ 
Assalamuallaikum yaa ahli dari 
Muhammad”. 

Mantra ini merupakan mantra 
yang dipergunakan untuk kesaktian 
batin seseorang. Untuk itu, isi mantra 
ini terdiri atas tiga larik, mantra ini 
sangat pendek karena hanya terdiri 
atas tiga kalimat, meski demikian, 
urutan kata-kata yang tersusun dalam 
larik-larik ini merupakan salah satu 
tanda bahwa teks ini adalah mantra. 
5. Makna Mantra 

Ketidakberdayaan/kesakitan 
a) Ungkapannya 

Bismilla, Ashadu Allah ilaha 
illallah, Wa ashadu anna 
Muhamma da Rasulullah raja 

kala, raja ruku, nggomi Malaikae 
Jibril lao weha aojap la aka aka, 
pita lera kekana, kalondopu pita 
wokena kalosapu ari ncai aina 
batu ne’e ndain batupu ne’e nahu, 
yaa Allahu Akbar 
Allahumasaliallah Muhamma, 
waalaalisahidina Muhamma ricu 
nggomi-nggomi ma ulu, nahu 
makento wati loamu tere. 

b). Terjemahan  
Dengan menyebut nama Allah 
Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad utusan Allah, 
raja merah raja bergerak, kamu 
Malaikat jibril pergi jemputlah 
orang itu, di bawah lidahnya, 
turunkanlah di bawah pusatnya, 
keluarkan orang itu ikuti 
kemauwan aku yaa Allah Maha 
Besar limpahkanlah rahmat 
kepada Nabi Muhammad dan 
kepada Keluarga Nabi 
Muhammad, cepatlah kamu, 
kamu yang duluan, saya yang 
dibelakang tidak bisa kamu 
hindari. 

c). Interpretasi 
Makna mantra ini dapat 

disimpulkan yaitu merupakan yang 
diyakini oleh masyarakat-masyarakat 
Bima sebagai mantra untuk membuat 
seseorang merasa tidak tenang. Pada 
mantra tersebut diyakini bacaan-
bacaan yang mengandung kekuatan 
atau meminta pertolongan kepada 
malaikat dan nabi-nabi. Mantra 
inipun sesuai dengan kepercayaan 
masyarakat Bima. 
6. Makna Mantra Jodoh 
a). Ungkapan 
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Bismilla, mai mani heja, mani 
kadi, mani bareka laillaha ilalla, 
bareka Muhamma da Rasulullah. 

b). Terjemahan 
Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang Datanglah mani 
berlendir, mani gatal. Mani 
berkah dari Allah SWT, berkah  
Nabi Muhammad dan Rasulullah. 

c). Interpretasi 
 Mantra diatas sesungguhnya 

sudah mengimplikasikan keinginan 
pembaca mantra untuk memohon 
keselamatan dari Allah SWT untuk 
mendapatkan jodoh sesuai dengan 
keinginan pembaca mantra. Mantra 
ini diyakini oleh masyarakat Bima 
jaman dulu bisa mendatangkan jodoh 
bila membacakan mantra ini. Mantra 
ini dapat disimpulkan yaitu 
merupakan mantra yang 
dipergunakan untuk mendatangkan 
jodoh.  
7. Makna Mantra Balas Jodoh 
a). Ungkapan 

Bismilla, kumfayaku ruku dunia 
tanda waura nggori taari rukuna 
akhirat tipu nggori bareka lailaha 
ilalla bareka Muhamma da 
Rasulullah. 

b). Terjemahan 
Dengan meyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang Jadi, makapun jadilah 
getar dunia di kita sudah selesai 
diluar, bergetar di akhirat belum 
selesai, berkah dari Allah SWT 
berkah Nabi Muhammad dan 
Rasulullah. 

c). Interpretasi 
Mantra ini tidak hanya 

dipahami pada tataran struktur 
kebahasaan, tetapi harus dapat dilihat 
lebih jauh makna yang terkandung 
dalam setiap tanda bahasa yang 

membangunnya. Makna yang 
terkandung dalam mantra ini 
diungkapkan secara seksama hanya 
dengan berdasarkan fungsi mantra 
ini, tetapi harus dilihat dan dikaji isi 
mantra ini secara keseluruhan untuk 
memperoleh pemaknaan yang utuh. 
Mantra ini digunakan untuk 
membalas jodoh dan mengharapkan 
berkah dari Allah SWT dan Nabi 
Muhammad dan Rasulullah. Dapat 
disimpulkan bahwa makna balas 
jodoh berkaitan dengan perasaan 
pasangan hidup, ketenangan dalam 
hidup kenyamanan dalam 
mendapatkan jodoh, setelah 
mendapatkan jodoh atau pasangan 
hidup suatu hal yang harus dijaga 
dalam kehidupan bermasyarakat.  
8, Makna Mantra Pengobatan 
a). Ungkapannya 

Bismillahirahmanirrahhim ruku 
woke tapuna  mboto uma mila 
radena kalubu bareka lailaha 
ilallah bareka Muhamma da 
Rasulullah 3x. 

b). Terjemahan 
Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang Getar dipusat, 
tangkainya banyak, rumahnya 
buluh kuburannya abu, berkah 
dari Allah SWT, berkah Nabi 
Muhammad dan Rasulullah 3x. 

c). Interpretasi 
Susunan kata dan kalimat ini 

yang terdapat pada tiap larik mantra 
ini memberikan pemahaman pada 
esensi makna yang terkandung di 
dalamnya. Susunan kata dan kalimat 
tersebut dapat dipahami lebih dalam 
dengan suatu proses pemaknaan 
terhadap kedua. Jadi, pemaknaan 
yang dilakukan bukan hanya terbatas 
pada linear sesuai struktur 
kebahasaan yang terdapat pada 
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mantra ini, melainkan pemaknaan itu 
akan sampai pada tingkat yang lebih 
tinggi. Masyarakat tradisional dalam 
kehidupan sehari-harinya sangat 
berpegang teguh pada kepercayaan 
dan keyakinan mereka masing-
masing karena segala sesuatu 
dilakukan dengan penuh keyakinan 
dan kepercayaan. Misalnya 
masyarakat tradisional berobat atau 
menyembuhkan diri dengan bacaan-
bacaan mantra yang mereka yakini. 
9. Makna Mantra Pelindung diri 
a). Ungkapannya 

Bismilla Ashadu Allah 
ilahailallah wa Ashadu anna 
Muhamma da Rusulullah, nahu 
kaniaku rewo karena Allah 
Subanahuatallah  
ari dawara kai, ari taroa kai, 
arindai Allah 
Subhanahuatalallah, wati wara 
douma kalai diraho kaiba mada 
ita rumampa mancewi kuasa, ita 
rumampa mancewi sampurna. 
Ukir made, sahada seumur mori 
Allahu Akbar. 

b). Terjemahan 
Dengan menyebut nama Allah 
yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang 
Saya berniat berpergian atau 
berkeliaran karena Allah SWT, 
yang tidak ada di luar, di luar 
yang terang di luar kehendak 
Allah SWT, tidak ada orang lain 
tempatku meminta, hanya Engkau 
ya Allah yang lebih berkuasa, 
hanya Engkau ya Allah yang lebih 
sempurna. Ukir mati, sahadat 
seumur hidup Allah Maha Besar. 

c). Interpretasi 
 Mantra di atas sesungguhnya sudah 
mengimplikasikan  harapan manusia 
untuk melindungi diri dari bahaya 
tampa ada gangguan dari orang lain 

yang jahat. Harapan untuk 
memperoleh pelindungan diri bukan 
hanya dibutuhkan pada saat terjaga 
melainkan pada saat  beristrahat atau 
tertidur. Simpulan makna pelindung 
diri yang dimaksud pada pemahaman 
orang Bima adalah berupa doa-doa 
yang di dalamnya mengandung nilai-
nilai pengharapan, agar kiranya 
membaca doa tersebut turun penjaga 
dari Tuhan. Dalam hal ini, pemilik 
mantra mengharapkan dengan 
penjaga Tuhan, maka si peminta doa 
akan terhindar dari segala musibah, 
baik yang timbul oleh alam, makhluk 
maupun cobaan dari Tuhan. 
10. Makna Mantra Kekebalan 
a). Bentuk Ungkapan 

 Min Aiiyin syaiin halaku 
Minnutfati halaku fakadarahu 7x 
b). Terjemahan Pengangkatan dari 
tenggorokan dan dari tenggorokan 
fakadarahu 7x. 

c). Interpertasi 
Mantra ini terdiri dari dua 

larik, mantra ini sangat pendek 
karena hanya dua larik. Meski 
demikian, urutan kata-kata yang 
tersusun dalam dua larik merupakan 
salah satu tanda bahwa teks ini 
adalah mantra. Pada mantra ini 
menggunakan Bahasa Arab. Mantra 
ini juga dibacakan tujuh kali dimana 
angka tujuh itu merupakan angka 
ganjil. 

Mantra ini merupakan mantra 
yang dipergunakan untuk kekebalan 
tubuh. Dalam mantra ini si pembaca 
mantra mengharapkan perlindungan 
dari kekuatan gaib agar tubuhnya 
tidak bisa terluka oleh senjata tajam 
dan dapat terhindar dari benda 
lainnya. Mantra pada masyarakat 
tradisional memiliki banyak fungsi 
dan tujuan diantaranya adalah 
sebagai berikut. 
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2. Analisis Fungsi Mantra 
Tradisional Bima Desa Nata 

1. Mantra ini menjelaskan fungsi, 
dapat membuat orang banyak 
menjadi senang, kasihan dan 
peduli terhadap kita, apalagi saat 
berpergian jauh atau merantau ke 
Negeri orang maka disitulah 
sangat dibutuhkan suatu bacaan 
atau mantra yang diyakini dan 
dipercaya bisa menjadikan segala 
urusan menjadi mudah.  

2. Mantra ini berfungsi untuk 
membuat zat atau gas yang dapat 
menyebabkan kesakitan atau 
kematian pada seseorang bila 
meminumnya.  

3. Mantra ini berfungsi untuk 
membuat musuh tidak bias 
berbicara bahkan bergerakpun 
terasa berat ketika dalam 
persidangan atau perkelahian, 
adapun mantra tersebut.  

4. Mantra ini berfungsi untuk 
kesaktian batin seseorang. Dalam 
mantra ini menghendaki suatu 
pengulangan bunyi atau kalimat 
sebanyak tiga kali. Hal itu 
menunjukan adanya suatu 
kesejajaran isi dengan hadist 
Rasulullah SAW yang 
mengajurkan untuk 
mengistimewakan angka-angka 
ganjil atau tidak genap.  

5. Mantra ini berfungsi untuk 
membuat hati orang tidak tenang, 
dikarenakan orang itu mengambil 
barang milik orang lain tampa 
sepengetahuan pemiliknya, maka 
mantra ini digunakan agar 
mempermudah pencarian dan 
orang yang mengambil barang 
tersebut dapat mengembalikan 
barang miliknya.  

6. Mantra ini berfungsi untuk 
menjadikan hati seseorang 

menjadi luluh, tidak berdaya 
bahkan makan minumpun terasa 
sulit karena perasaan yang begitu 
berlebihan kepada orang lain 
sehingga tidak bisa ditahan. Obat 
untuk orang yang terkena mantra 
ini adalah menikahi selain itu sulit 
sekali untuk diobati.  

7. Mantra ini berfungsi untuk 
mengobati perasaan yang tidak 
bisa tenang karena terkena guna-
guna atau pelet orang lain.  

8. Mantra ini berfungsi untuk 
menghilangkan rasa sakit, selain 
itu mantra ini juga bisa 
menyembuhkan sakit perut akibat 
diguna-guna atau pelet.  

9. Mantra ini berfungsi untuk 
melindungi tubuh / badan supaya 
tidak bisa dilukai oleh musuh dan 
benda lainnya yang bisa 
membahayakan diri sendiri.  

10. Mantra ini berfungsi untuk 
kekebalan tubuh. Mantra ini 
menghendaki suatu pengulangan 
bunyi (kalimat) sebanyak tujuh 
kali. Hal itu menunjukan adanya 
suatu kesejajaran isi dengan 
sebuah hadis Rasulullah SAW 
yang menganjurkan untuk 
mengistimewakan angka-angka 
ganjil (tidak genap) seperti 
angka satu, tiga, dan tujuh. 

3. Makna dan Fungsi Mantra 
Sebagai Salah Satu Sumber 
Bahan Pembelajaran di SMP 

Mantra sebagai salah satu 
bentuk karya sastra lama, dapat 
dijadikan sebagai salah satu sumber 
bahan pembelajaran sastra lama, 
berdasarkan beberapa pertimbangan 
anatara lain. (1) Mantra mengandung 
mutiara-mutiara pendidikan yang 
sangat besar arti dan fungsinya 
terutama bagi pengembangan 
imajinasi, pengembangan kecerdasan 
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pikir kritis, pengembangan perasaan, 
pengembangan sikap, mental dan 
kepribadian, pengembangan 
tanggung jawab dan pengembangan 
keimanan. (2) Kandungan nilai 
pendidikan mantra sebagai salah satu 
bentuk sastra daerah sekaligus 
sebagai salah satu bentuk 
kebudayaan daerah, fungsinya 
sejalan dengan fungsi pendidikan 
atau pengajaran sastra khususnya 
pengajaran sastra lama. (4) Dengan 
mempelajari mantra anak didik akan 
mengetahui tingkat pertumbuhan dan 
perkembangan sastra di Daerah Bima 
pada masa lampau dan dapat 
membandingkannya dengan 
pertumbuhan dan perkembangan 
sastra pada masa kini (sastra 
modern). (5) Dengan memahami 
mantra anak didik akan mengetahui 
dan mengerti tentang tingkat 
kehidupan masyarakat Bima pada 
masa lampau, mengetahui 
kebudayaan, sistem kepercayaan, 
adat istiadat, dan pola pikirnya. (6) 
Nilai pendidikan yang terkandung 
dalam mantra secara aktif dapat 
membantu pertumbuhan dan 
perkembangan pribadi anak didik. 
4. Metode Pembelajaran Mantra 
di Sekolah 

Pembelajaran sastra tidak 
berpotensi untuk mencapai 
keseluruhan aspek pendidikan. Tentu 
saja yang dapat dicapai hanya 
beberapa aspek tertentu saja. Hal ini 
berarti juga suatu karya sastra tidak 
memuat semua aspek pendidikan. 
Apabila guru sastra hendak mengajar 
sastra, khususnya mantra atau sastra 
lama, tentunya akan berhadapan 
dengan anak didik yang hendak 
dibawa kearah tujuan tertentu. 
Pengajaran sastra lama bertugas 
mengabdi dan menunjang pengajaran 

sastra. Segala bentuk kegiatan atau 
aktifitas pengajaran sastra lama 
hendaknya diarahkan pada 
pembinaan apresiasi yang sanggup 
membawa anak didik menyenangi 
dan menjadi akrab dengan sastra 
lama. 
D. PENUTUP 

1. Simpulan 
Makna yang tekandung pada 

mantra tradisional Bima Desa Nata 
terdiri dari kategori, (1) mantra 
pengasih, (2) mantra 
ketidakberdayaan atau kesakitan, (3) 
mantra pelindung diri, (4) mantra 
jodoh, (5) mantra balas jodoh, (6) 
mantra pengobatan, dan (7) mantra 
Kekebalan. Pembelajaran mantra di 
sekolah memiliki kandungan nilai 
pendidikan sebagai salah satu bentuk 
sastra daerah sekaligus sebagai salah 
satu bentuk kebudayaan daerah, 
sehingga apabila diajarakan kepada 
anak didik tentang seluk- beluk 
mantra sangat mendukung untuk 
menambah ilmu penegtahuan tentang 
daerah. Selanjutnya dengan 
mengajarkan mantra kepada anak 
didik dapat meningkatkan 
pengetahuannya tentang 
perkembangan sastra di Daerah Bima 
pada masa lampau dan dapat 
membandingkannya dengan 
perkembangan sastra pada masa kini 
(sastra modern). Selain itu anak didik 
juga dapat memahami dan mengerti 
tentang tingkat kehidupan 
masyarakat Bima pada masa lampau 
dan mengetahui kebudayaannya. 
Sisitem kepercayaan, adat-istiadat, 
dan pola pikirnya 

2. Saran 
1. Mantra merupakan sastra lama 

lisan yang merupakan warisan 
budaya turun-temurun yang 
semakin punah keberadaannya, 
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oleh sebab itu perlu 
dikembangkan dan dilestarikan 
agar tidak terkikis oleh 
kebudayaan barat. 

2. Mantra diharapkan dapat menjadi 
sarana pendidikan bagi 
masyarakat pada umumnya dan 
bagi generasi muda pada 
khususnya  

3. Bagi guru hendaknyapenelitian ini 
menjadikan bahan acuan sebagai 
salah satu alternatif pembelajaran 
tentang materi puisi lama, guru 
juga diharapkan kreatif dalam 
mengolah materi pembelajaran 
sehingga pembelajaran tidak kaku 
dan tidak membosankan. 

4. Bagi peserta didik hendaknya 
penelitian ini dijadikan 
pembelajaran, pengetahuan, dan 
menumbuhkan rasa cinta terhadap 
kebudayaan lokal yaitu sastra 
lama lisan khususnya mantra. 

5. Hendaknya penelitian yang 
selanjutnya meneliti tentnag 
budaya daerah untuk sastra lama 
atau tertulis dalam rangka 
memelihara dan 
memasyarakatkan kebudayaan 
daerah yang mulai memudar 
keberadaannya yang disiarkan 
dari mulut ke mulut agar tetap 
lestari walaupun zaman semakin 
modern. 
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