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Abstrak 

     Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ikon, indeks, dan simbol  yang terdapat 

pada mantra pengobatan anak Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Objek penelitian yaitu mantra 

pengobatan anak-anak Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga. Teknik 

pengumpulan data yaitu menggunakan teknik pustaka. Hasil penelitian ini adalah 

ditemukannya ikon, indeks dan simbol dalam mantra pengobatan anak-anak Desa Pekaka. 

Pengunaan ikon, indeks dan simbol pada umumnya terdapat pada semua mantra, hanya saja 

distribusi simbol lebih sedikit dibandingkan dengan ikon dan indeks. Penggunaan kata dalam 

mantrapun masih menggunakan bahasa daerah asli Pekaka. 

Kata kunci: Mantra, Semiotik 

 

Abstract 

     The purpose of this study is to description the icon, index, and symbols  that is contained in 

the treatment mantra of chindren in the Pekaka village sub Linga, Linga District. The method 

that used in this study is descriptive method. The object in this study is the  treatment  mantra 

of children in the Pekaka village sub Linga, Linga District.  Data collection techniques that 

used is the technique library. Results of this study was the discovery of the icon, the index, and 

symbol in general, of all mantra, only the symbol distribution less than the icon and indexs. 

The word that used in the mantra was still use original vernacular Pekaka. 

Keyword : Mantra, Semiotik 

1. Pendahuluan 

     Mantra pengobatan anak-anak menarik untuk dijadikan objek penelitian dikarenakan 
keunikan dalam melafalkan bacaan mantra serta ekspresi yang dilakukan dukun atau bomo. 
Selain dari itu mantra sampai saat ini masih digunakan untuk mengobati berbagai macam 
penyakit pada anak-anak. Walaupun teknologi sudah berkembang dan berbagai pengobatan 
medis sudah tersedia tetapi masyarakat desa Pekaka masih meyakini ada kekuatan mistis yang 
mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Beragam cara pengobatan yang dilakukan oleh 
sang dukun di Desa Pekaka. Mantra pengobatan mengunakan buah pinang yang telah dipotong  



kecil di campur dengan kapur, sirih, bakek, dikunyah lalu disembur pada orang yang 
menderita penyakit. 
 
2. Metode Penelitian      

     Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. keadaan subjek 
atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat Menurut Hadari Nawawi (dalam 
Siswantoro, 2005: 56) metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 
dengan menggambarkan atau melukiskan, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-
fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Waktu penelitian dimulai dari  Mei 2012 s.d Juni 
2012 Tempat penelitian tidak disebutkan karena ini merupakan penelitian kajian pustaka. 
Objek penelitian yaitu teks pada Mantra Pengobatan Anak-Anak Desa Pekaka Kecamatan 
Lingga Kabupaten Lingga.  

      Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik yang di kemukakan 
oleh Miles dan Huberman (dalam Siswantoro, 2005: 67-74)  yaitu, Data Collection 
(pengumpulan data), Data Reduction (seleksi data), Conclusion (penarikan kesimpulan). Data 
penelitian dikumpulkan dari manuskrip atau catatan tangan dari dukun atau bomo yang 
menggunakan mantra pengobatan anak. Selain itu, jika mantra tersebut belum ada teks 
tertulisnya, dukun atau bomo hanya menghafalnya, maka data lisan dipindahkan kebentuk 
tertulis dengan tidak mengubah isi dan maksud dari mantra pengobatan anak. Seleksi data 
dibutuhkan panduan teori semiotik yang terdapat dalam teks  mantra pengobatan anak-anak 
yaitu ikon, indeks dan simbol yang terdapat dalam teks mantra yang diteliti  memastikan 
kebenaran data dengan menggunakan  konsep semiotik kemudian data tersebut dideskripsikan 
bedasarkan dari hasil analisis tersebut. 
 
3. Pembahasan     

     Dari hasil penelitin yang penulis lakukan terhadap ”Mantra Pengobatan Anak-Anak Desa 
Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga”, maka penulis akan menguraikan pembahasan 
berdasarkan teori semiotik. Dalam teori semiotik hubungan antara penanda dan petanda 
terbagi menjadi ikon, indeks dan simbol. Pradopo, (2009:121). 

3.1 Mantra tesengat 

     Mantra tesengat digunakan untuk mengobati orang yang terkena atau orang yang tertancap 
seperti sengatan dari duri ikan, di gigit lipan, kala jengking, di gigit ular dan sebagainya.    
Adapun ikon yang terdapat dalam mantra tesengat yaitu mamang, adek bongsu, anak cucu, 
Nabi Muhammad, dan Allah. Kata mamang ialah mahluk ciptaan tuhan yang berwujud jin atau 
setan yang mendiami pohon inggu. Kata adek bongsu disebut dengan anak yang terakhir yang 
sering diganggu jin atau setan dan kata Muhammad merupakan anak keturunan dari nabi 
terakhir yaitu nabi Muhammad. Pada kata Allah merupakan sang pencipta segala-galanya yang 
berkuasa menyembuhkan penyakit. Mamang, adek bongsu, anak cucu, nabi Muhammad, dan 
Allah merupakan gambaran langsung dari petanda. Dalam mantra tesengat indeks yang 
ditemukan yaitu turun bisa naik tawa, dan menawa bisa. Kata turun bisa naik tawa, dan 
menawa bisa merupakan penanda yang memiliki hubungan sebab akibat antara penanda dan 
petanda. Dalam mantra tesengat ditemukan simbol yaitu bunting. Kata bunting merupakan 
penanda dari petanda yang tidak memiliki hubungan alamiah, namun memiliki hubungan 
secara konvensional. Kata bunting secara konvensional dihubungkan dengan perempuan yang 
mengandung anak. 

 



3.2 Mantra perut keras 

     Mantra perut keras digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan adanya urat yang 
tegang dan atau di sebabkan adanya ganguan mahluk gaib pada daerah pusar atau bagian 
tengah anggota tubuh.   Pada mantra perut keras ditemukan ikon yaitu telan, susu, perut, kaki, 
dan Muhammad. Kata telan  merupakan penanda pada kaum adam dan hawa yang menjadi 
sasaran penyakit perut keras. Kata Susu merupakan asal usul telan. Kata perut mendakan awal 
dari rasa sakit perut keras. Selanjutnya kata kaki menjadikan perut keras yang dapat menjalar 
hingga bagaian kaki. Kata Muhammad merujuk kepada do’a untuk memohon diberikan berkah 
terhadap penyakit yang menimpa. Kata telan, susu, perut, kaki, Muhammad merupakan 
penanda sebagai gambaran langsung dari petanda yang memiliki hubungan alamiah antara 
penanda dan petanda. Dalam mantra perut keras ditemukan indeks, yaitu; turun bise naik 
tawa. Kata turun bisa naik tawa merupakan penanda dari petanda yaitu sembuh. Kata turun 
bisa naik tawa, dan menawa bisa merupakan penanda yang memiliki hubungan sebab akibat 
antara penanda dan petanda. Mantra perut keras ditemukan simbol, yaitu; jantan, betina, si 
raje puki dan Sembilan puluh sembilan.  

3.3 Mantra perut kembung 

      Mantra perut kembung digunakan untuk mengobati penyakit yang disebabkan banyaknya 
angin di dalam perut. Dalam mantra perut kembung ditemukan ikon, yaitu; pucuk sebong, 
daun perepat, perut kembong, Muhammad. Kata pucuk sebong, daun perepat, perut kembong, 
dan Muhammad merupakan penanda sebagai gambaran langsung dari petanda yang memiliki 
hubungan alamiah antara penanda dan petanda.Mantra perut kembung ditemukan indeks, 
yaitu; Asal kembong balek ketempat, turun bisa naik tawa, tawa Allah tawa Muhammad. Kata 
asal kembong balek ketempat, turun bisa naik tawa, tawa Allah tawa Muhammad merupakan 
penanda dari petanda yaitu sembuh. Kata asal kembong balek ketempat, turun bisa naik tawa, 
dan tawa Allah tawa Muhammad merupakan penanda yang memiliki hubungan sebab akibat 
antara penanda dan petanda. 

3.4 Mantra sakit cacar.  

      Mantra sakit cacar merupakan pengobatan penyakit yang ditimbulkan oleh benjolan-
benjolan kecil pada bagian kulit. Ikon yang terdapat pada mantra sakit cacar, yaitu; buah are, 
buah ibul, Muhammad. Kata buah are, buah ibul, Muhammad merupakan penanda sebagai 
gambaran langsung dari petanda yang memiliki hubungan alamiah antara penanda dan 
petanda.Adapun indeks yaitu; jatuh ketanah makan babi, sepuluh darah menimbul, turun bise 
naik tawa. Kata jatuh ketanah makan babi, sepuluh darah menimbul, dan turun bise naik tawa 
merupakan penanda dari petanda yaitu sembuh. Kata jatuh ketanah makan babi, sepuluh 
darah menimbul, dan turun bise naik tawa merupakan penanda yang memiliki hubungan 
sebab akibat antara penanda dan petanda. 

3.5 Mantra sakit bentan 

      Penyakit bentan disebabkan mongkonsumsi makanan yang dapat menimbulkan paru-paru 
mengembang. Khususnya Desa Pekaka penyebab dari sakit bentan ini ialah mengkonsumsi 
ikan yang berduri pada saat menyusui air susu ibu, dan menghirup udara seperti halnya 
menghirup bau masakan lokan atau sejenis kerang. Adapun ikon pada mantra sakit bentan 
yaitu; pucuk kantan daun kantan, dapo, kunyet, kapo, perigi, dan bidadari. Kata pucuk kantan 
daun kantan, dapo, kunyet, kapo, perigi, bidadari merupakan penanda sebagai gambaran 
langsung dari petanda yang memiliki hubungan alamiah antara penanda dan petanda. Pada 
mantra bentan ditemukan indeks yaitu menawa kembang bentan. Kata menawa kembang 



bentan merupakan penanda dari petanda, yaitu kesembuhan. Kata menawa kembang bentan 
merupakan penanda yang memiliki hubungan sebab akibat antara penanda dan petandanya. 

3.6 Mantra tetego atau keteguran setan 

      Mantra tetego atau keteguran setan pengobatan yang dilakukan terhadap penyakit yang 
disebabkan oleh pandangan anak tertuju pada mahluk yang menyeramkan. Mahluk 
menyeramkan seperti setan atau jin yang dapat menyebabkan anak menangis tiada henti. 
Adapun ikon yang terdapat pada mantra keteguran yaitu daun lawang, Muhammad. Kata daun 
lawang, dan Muhammad merupakan penanda sebagai gambaran langsung dari petanda yang 
memiliki hubungan alamiah antara penanda dan petanda. 

     Pada mantra tetego atau keteguran ditemukan indeks yaitu aku menawa, dan kembang 
sawan. Kata aku menawa, dan kembang sawan merupakan penanda dari petanda yaitu untuk 
kesembuhan. Kata aku menawa, dan kembang sawan merupakan penanda yang memiliki 
hubungan sebab akibat antara penanda dan petandanya. Sedangkan simbol yang ditemukan 
yaitu seratus sembilan puluh. Kata seratus sembilan puluh merupakan penanda dari petanda 
yang tidak memiliki hubungan alamiah, namun memiliki hubungan secara konvensional. Kata 
seratus Sembilan puluh secara konvensional dihubungkan dengan banyaknya jumlah penyakit 
kembang sawan yang digunakan sekelompok orang atau masyarakat tertentu. 

3.7 Mantra pelangkah  

     Mantra pelangkah berpergian membawa anak memiliki maksud tertentu untuk melindungi 
dari marabahaya yang dapat mendatangkan berbagai penyakit pada anak. adapun ikon yang 
terdapat pada mantra pelangkah yaitu; bumi, langit, air, kayu dapur, Allah, Muhammad. Kata 
bumi, langit, air, kayu dapur, Allah, Muhammad merupakan penanda sebagai gambaran 
langsung dari petanda yang memiliki hubungan alamiah antara penanda dan petanda. 
Sedangkan indeks yang terdapat pada mantra pelangkah yaitu; engkau merusak alam ku. Kata 
engkau merusak alam ku merupakan penanda yang memiliki hubungan sebab akibat antara 
penanda dan petanda. 

3.8 Mantra kembung segah 

     Mantra kembung segah merupakan penyakit yang menyebakan perut kembung. Penyebab 
dari perut kembung itu ialah adanya perbuatan dari orang yang dengki atau orang suruhan dari 
orang yang mempunyai  maksud jahat. Dalam mantra kembung segah ditemukan ikon yaitu; 
anak. Penyakit yang didatangkan bisa membuat anak menjadi mati, merupakan penanda 
sebagai gambaran langsung dari petanda yang memiliki hubungan alamiah antara penanda dan 
petanda. Pada mantra kembung segah ditemukan indeks yaitu timpe sekam padi, aku nawa 
kembung segah, turun bise naik tawa, tawa Allah tawa Muhammad. Kata timpe sekam padi, 
aku nawa kembung segah, turun bise naik tawa, tawa Allah tawa Muhammad merupakan 
penanda yang memiliki hubungan sebab akibat antara penanda dan petanda. 

3.9 Mantra pelali urat atau salah urat 

     Mantra salah urat merupakan pengobatan yang dilakukan dengan memijat bagian yang 
sakit. Pengobatan dilakukan membacakan mantra pada ramuan dari tumbuhan yang telah di 
percayakan khasiatnya untuk kesembuhan. Tumbuhan yang dijadikan ramuan seperti daun 
turi, beras, jahe dan sebagainya .Pada mantra salah urat ditemukan ikon yaitu siku, tangge, 
urat, daging. Kata siku, tangge, urat, daging merupakan penanda sebagai gambaran langsung 
dari petanda yang memiliki hubungan alamiah antara penanda dan petanda.  



     Adapun mantra salah urat ditemukan indeks yaitu; daging bisa daging ku tawa, darah bise 
darah ku tawa, tulang bise tulang ku tawa, urat bise urat ku tawa, kulit bisa kulit ku tawa, 
tawa Allah tawa Muhammad. Kata daging bise daging ku tawa, darah bise darah ku tawa, 
tulang bise tulang ku tawa, urat bise urat ku tawa, kulit bise kulit ku tawa, dan tawa Allah 
tawa Muhammad merupakan penanda yang memiliki hubungan sebab akibat antara penanda 
dan petanda. Sembuh sebagai petanda merupakan akibat dari kata yang menjadi penanda 
(sebab).  

     Dalam mantra salah urat ditemukan simbol yaitu bengkak, dan luruh. Kata bengkak 
merupakan penanda dari petanda yang tidak memiliki hubungan alamiah, namun memiliki 
hubungan secara konvensional. Kata bengkak secara konvensional dihubungkan dengan 
simbol dari bagian tubuh membesar yang digunakan pada sekelompok orang atau masyrakat 
tertentu. Kata luruh disebut juga dengan kata lecoh dan bahkan ada yang menyebutnya susut. 
Kata luruh merupakan penanda dari petanda yang tidak memiliki hubungan alamiah namun 
memiliki hubungan secara konvensional. Kata luruh secara konvensional dihubungkan dengan 
simbol dari isi daging yang menyusut atau berkurang .  
 
4. Simpulan dan Saran 

     Bedasarkan dari hasil penelitian penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
mantra pengobatan anak-anak Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga memiliki 
semiotik mantra yang berupa ikon, indeks dan simbol. Adapun ikon dalam mantra anak-anak 
Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga adalah mamang, adik bungsu, anak cucu, 
Nabi Muhammad, Allah, telan, susu, perut, kaki, pucuk sebong, daun perepat, perut kembong, 
buah are, buah ibul, pucuk kantan daun kantan, kunyet, kapo, perigi, bidadari, daun lawang, 
bumi, langit, air, kayu, dapur, Anak, Siku, tangge, urat, dageng. 

     Adapun indeks dalam mantra pengobatan anak-anak Desa Pekaka Kecamatan Lingga 
Kabupaten Lingga adalah turun bise naik tawa, menawa bise, asal kembong balek ketempat, 
tawa Allah  tawa Muhammad, jatuh ketanah makan babi, sepuluh darah menimbul, menawa 
kembang bentan, aku menawa, kembang sawan, engkau merusak alam ku, Timpe sekam padi, 
aku nawa kembung segah, Dageng bise dageng ku tawa, darah bise darah ku tawa, tulang 
bise tulang ku tawa, urat bise urat ku tawa, kulit bise kulit ku tawa, dan simbol dalam mantra 
pengobatan anak-anak Desa Pekaka Kecamatan Lingga yaitu Bunting, Jantan, betine, si raje 
puki dan Bengkak, luruh. 

     Peneliti menyarankan kepada pembaca terutama putra daerah untuk menindaklanjuti 
penelitian ini agar lebih sempurna serta mengembangkan penelitian ini tidak hanya pada 
semiotik mantra pengobatan anak-anak di Desa Pekaka saja akan tetapi semua mantra yang 
terdapat di Kabupaten Lingga. Peneliti juga menyarankan kepada pihak dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lingga berupaya untuk menggali lebih jauh tentang keberadaan sastra 
khususnya mantra dan memberikan dukungan kepada peneliti-peneliti lain yang melanjuti 
penelitian ini agar hasil dari penelitian tidak hanya sebatas penelitian akan tetapi dapat 
dipelajari para generasi penerus Kabupaten Lingga maupun orang dari luar. Hal tersebut 
diharapkan agar keaslian mantra yang ada di Kabupaten Lingga dapat dilestarikan serta dapat 
dijadikan salah satu aset budaya Kabupaten Lingga. 
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