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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang 

digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. 

Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga 

mempunyai fungsi lain. Misalnya, mitos berfungsi menentukan norma untuk 

perilaku yang teratur serta meneruskan adat dan nilai-nilai kebudayaan. Secara 

umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. 

Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai banyak produk seni 

pertunjukan dengan segala macam variasi media dan bentuk pementasannya. 

Keanekaragaman produk seni pertunjukan di Indonesia ini memiliki bentuk dan 

ciri khasnya masing-masing dan tersebar di segala penjuru mulai dari Sabang 

sampai Merauke. Salah satu produk seni pertunjukan Indonesia adalah Bantengan. 

Bantengan adalah seni pertunjukan yang mengombinasikan sendratari dengan 

pencak silat, adu kesaktian, musik, dan mantra (Desprianto, 2013:1). Kesenian 

Bantengan Nuswantara merupakan kesenian yang sangat kental dengan  nuansa  

magis. Kesenian tersebut memiliki persebaran di wilayah Malang Raya, Batu, 

Mojokerto, dan Kediri (Herwanto, 2012:1). Pemain  Bantengan  yakin  bahwa 

permainannya akan semakin menarik apabila telah masuk tahap trance, trance 

adalah tahapan dimana pemain Bantengan yang memegang kepala banteng 

mengalami kesurupan arwah leluhur (Dhanyangan) atau disebut dengan ndadi. 
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Setiap grup Bantengan minimal mempunyai dua Bantengan seperti halnya satu 

pasangan yaitu Bantengan jantan dan betina.  

Kesenian  Bantengan ini dimainkan oleh dua orang, pemain depan 

berperan sebagai  kaki  depan sekaligus  pemegang  kepala Bantengan, sedangkan 

pemain belakang pengendali tari Bantengan serta berperan sebagai ekor 

Bantengan. Kostum Bantengan pada umumnya terbuat dari kain hitam dan topeng 

yang berbentuk kepala banteng, kepala banteng tersebut terbuat dari kayu serta 

tanduk asli banteng namun tanduk banteng sangat langkah, karena itu, tanduk 

banteng bisa diganti dengan tanduk sapi, tanduk kerbau, dan tanduk dari kayu. 

Bantengan selalu diiringi oleh sekelompok orang yang memainkan musik khas 

Bantengan, alat musik Bantengan berupa gong, kendang, seruling, dan lain-lain. 

Akan tetapi, ada juga yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan orgen, gitar 

dan bas drum. 

Pada umumnya, pemain Bantengan bagian depan akan kesurupan dan 

pemain bagian belakang akan mengikuti setiap gerakannya. Tidak jarang pemain 

bagian belakang juga ikut kesurupan, tetapi sangat jarang terjadi pemain bagian 

belakang kesurupan sedangkan bagian depan tidak kesurupan. Pemain Bantengan 

kesurupan karena bantuan dari pendekar yang memanggil pihak ketiga 

(penyebutan jin pada Kesenian Bantengan Nuswantara) melalui pembacaan 

mantra. Selain Bantengan ada juga Macanan dan Monyetan, kedua tokoh tersebut 

merupakan salah satu pemain yang ada pada Kesenian Bantengan Nuswantara. 

Kostum Macanan terbuat dari kain yang diberi pewarna (biasanya kuning belang 

oren), kostum tersebut dipakai oleh seorang pemain. Macanan ikut membantu 
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Bantengan kesurupan dan menahannya jika kesurupan sampai membahayakan 

pemain maupun penonton. Namun, tidak jarang Macanan juga ikut dimasuki 

pihak ketiga (kesurupan). Kostum Monyetan juga terbuat dari kain yang dibuat 

menyerupai monyet, pada umumnya, kostum monyetan berwarna putih. 

Monyetan merupakan tokoh yang mengganggu Bantengan, dia suka membuat 

Bantengan marah. 

Mantra merupakan bagian terpenting dalam Kesenian Bantengan 

Nuswantara karena sebelum dimulainya pergelaran Kesenian Bantengan 

Nuswantara harus dibacakan mantra supaya pergelaran lancar dan tidak ada 

kendala apapun, teringat bahwa kesenian ini mempunyai unsur magis. Mantra 

dalam Kesenian Bantengan Nuswantara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu mantra 

sebelum pergelaran dimulai, mantra sewaktu pergelaran dimulai, dan mantra 

sesudah pergelaran. Mantra-mantratersebut selalu digunakan setiap pergelaran 

berlangsung, pembacaan mantra tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu 

sesuai dengan tujuan kegiatan yang ingin dicapai. Mantra dalam Kesenian 

Bantengan Nuswantara menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Arab, bahasa Jawa 

termasuk bahasa daerah yang sudah seharusnya dilestarikan. Misalnya pada 

mantra ini: 

 
Salamualaikum Salam. Ya Allah. Aku njaluk tulung marang Mbah 
(menyebutkan nama dhanyang etempat). Sampean taksuguhi sekul arum. 
Lawuhe endog putih. Aku njaluk keslametane (menyebutkan nama grup)  
main ing (menyebutkan nama daerah tempat pementasan).  
 
‘Semoga keselamatan menyertai kalian. Ya Allah. Aku memohon 
pertolongan kepada Mbah (menyebutkan nama dhanyang setempat). Aku 
hidangkan nasi harum kepada engkau.  Lauknya telur putih. Aku meminta 
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keselamatan (menyebutkan nama grup) yang akan main di (menyebutkan 
nama daerah tempat pementasan).’ 

 
Berdasarkan mantra di atas dapat dianalisis bahwa mantra yang diucapkan 

bertujuan untuk memohon keselamatan selama acara berlangsung, mantra tersebut 

meminta pertolongan kepada Allah SWT namun lewat perantara mbah sesepuh 

atau pihak ketiga. Mantra tersebut yang menjadikan Kesenian Bantengan 

Nuswantara mempunyai unsur magis karena dengan mantra dapat mendatangkan 

pihak ketiga (kata yang digunakan para seniman dalam menyebut hal gaib). 

Mantra dalam penelitian ini penting karena sebuah mantra adalah kunci utama 

dalam mendatangkan hal gaib saat pergelaran kesenian berlangsung. 

Penelitian ini dilakukan karena mantra pada dasarnya merupakan suatu 

bahasa yang memiliki struktur, makna, dan fungsi. Dimana struktur itu 

berupamantra (puisi lama), mantra tersebut memiliki makna dan fungsi untuk 

kelancaran pertunjukan pada Kesenian Bantengan Nuswantara. Pengambilan 

objek kajian struktur, makna, dan fungsi mantra dalam Kesenian Bantengan 

Nuswantara ini belum ada peneliti yang mengkaji. Mantra pada Kesenian 

Bantengan Nuswantara ini tidak terdokumentasikan dengan baik, hanya 

diturunkan secara turun temurun pada generasi berikutnya (sastra lisan). Oleh 

sebab itu, mantra pada Kesenian Bantengan Nuswantara ini perlu 

didokumentasikan supaya mantra yang dikuasai oleh seorang pendekar tidak 

hilang (pelestarian mantra). Sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti memilih 

struktur, makna, dan fungsi mantra pada Kesenian Bantengan Nuswantara sebagai 

tema kajian karena minimnya penelitian ilmiah mengenai kesenian ini baik bahasa 
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maupun kesenian itu sendiri sehingga peneliti memiliki harapan tinggi bahwa 

hasil penelitian ini akan menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.  

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu yang merupakan daerah sentral 

berkembangnya Kesenian Bantengan Nuswantara. Pesatnya perkembangan 

Kesenian Bantengan Nuswantara di Kota Batu ditandai dengan penyelenggaraan 

sebuah acara bertajuk Gebyak Bantengan Nuswantara. Gebyak Bantengan 

Nuswantara merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh para penggiat 

Kesenian Bantengan Nuswantara untuk mengenalkan Kesenian Bantengan 

Nuswantara kepada masyarakat luas. Pada acara Gebyak Bantengan Nuswantara 

inilah, ratusan grup Bantengan dari segala penjuru Kota Batu, Malang Raya, dan 

sekitarnya berkumpul dalam sebuah parade kolosal (Herwanto, 2012:2).  

Gebyak Bantengan Nuswantara bukan menjadi satu-satunya acara paling 

besar yang secara khusus mewadahi Kesenian Bantengan Nuswantara untuk 

tampil mengekspresikan diri di depan masyarakat luas. Pemerintah Kota Batu juga 

memfasilitasi Kesenian Bantengan Nuswantara ini dengan mengadakan acara 

tahunan untuk memperingati HJL Kota Batu yaitu Bantengan Kolosal yang 

diselenggarakan di Stadiun Brantas Batu. Acara tersebut digelar sejak 2008, inilah 

yang memicu pesatnya pertumbuhan grup-grup Kesenian Bantengan baru. Itulah 

alasan mengapa penelitian ini sangat menarik karena penelitian ini melibatkan 

banyak orang dari berbagai kalangan dan peneliti berharap dengan adanya hasil 

penelitian ini dapat membantu komunitas Kesenian Bantengan Nuswantara yang 

ingin memperkenalkan Kesenian Bantengan Nuswantara kepada masyarakat luas, 

di dalam negeri maupun di luar negeri dan ikut mempertahankan kesenian ini 
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supaya tetapeksis, karena Kesenian Bantengan Nuswantara merupakan bagian dari 

budaya seni yang ada di Indonesia.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah struktur, makna, dan fungsi 

mantra dalam Kesenian Bantengan Nuswantara di Batu Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan struktur, makna, dan fungsi mantra dalam Kesenian Bantengan 

Nuswantara di Batu Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis. Manfaat teoretis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

memberikan masukan atau sumbangan pemikiran tentang penggunan struktur, 

makna, dan fungsi mantra dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan wawasan pengetahuan terutama dalam bidang kebahasaan bagi pihak 

yang berkepentingan dan berkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu bagi 

pihak yang berkecimpung dalam bidang linguistik, khususnya dalam bidang 

semantik kebudayaan. Selain itu, menambah data linguistik yang dapat 
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memberikan informasi guna menggali penelitian berikutnya yang berkaitan 

dengan struktur, makna, dan fungsi mantra. 

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

semua pihak yang ingin mengetahui bahasa dan perkembangannya. Selain itu, 

diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan 

bagi masyarakat untuk mengetahui fenomena bahasa yang ada pada Kesenian 

Bantengan Nuswantara di Batu Malang dan memberikan pemahaman serta 

manfaat. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

dokumen tertulis tentang mantra yang menjadi syarat utama sebelum melakukan 

suatu kegiatan agar dilancarkan. Hal ini mengingatkan bahwa bahasa tidak hanya 

mempelajari sebagai bahasa itu sendiri, tetapi bahasa juga dipelajari dengan 

faktor-faktor di luar bahasa seperti kebudayaan. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka 

Penelitian Novita (2004) dalam skripsinya yang berjudul “Makna Doa-Doa 

dan Perlengkapan Sajian Perayaan Tahun Baru Imlek: Sebuah Tinjauan 

Semantik” untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Sastra Universitas Airlangga 

Surabaya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut membahas 

tentang dua hal, yaitu bentuk dan makna doa-doa dan makna perlengkapan sajian 

pada perayaan tahun baru imlek menurut konsep kebudayaan masyarakat 

Tionghoa beragama Konghucu. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan 

makna budaya yang terdapat pada doa-doa perayaan tahun baru imlek mengenai 

konsep-konsep ajaran agama konghucu. Selain doa dalam perayaan tahun baru 
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imlek digunakan perlengkapan sajian yang berupa, makanan, kue-kue, dan 

peralatan upacara serta warna-warna tertentu yang menyimbolkan usaha manusia 

untuk berkomunikasi dan representasi dari kebudayaan masyarakat Tionghoa 

beragama konghucu.  

Tinjauan pustaka dari Novita (2004) memberikan wawasan pada penulis 

dalam memahami pemaknaan pada sebuah teks ritual atau doa. Selain memahami 

makna dari doa, peneliti juga menambah wawasannya mengenai kebudayaan 

orang Tionghoa. 

Penelitian Purnomo (2007) dalam skripsinya yang berjudul “Bentuk, 

Makna, dan Fungsi Puji-Pujian bagi Umat Muslim di Wilayah Kabupaten 

Bojonegoro” untuk menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Airlangga. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut 

yaitu bagaimanakah bentuk, makna, dan fungsi puji-pujian bagi umat muslim di 

wilayah Bojonegoro. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk puji-

pujian (diksi, rima, irama, tema, baris, dan bait) mampu melahirkan suatu makna 

yang berfungsi sebagai tuntunan hidup bermasyarakat. Fungsi-fungsi yang ada 

dalam puji-pujian antara lain: (1) puji-pujian sebagai alat pengendali sosial 

(nasehat); (2) puji-pujian sebagai alat peringatan (pengingat); (3) puji-pujian 

sebagai alat pendidikan; (4) puji-pujian sebagai sarana untuk berdoa; (5) puji-

pujian sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam; (6) puji-

pujian sebagai sarana untuk mengajak orang berjamaah (bersembahyang); dan (7) 

puji-pujian sebagai sarana untuk menunggu imam dan jamaah yang belum datang 

ke masjid atau langgar. 
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Penelitian Tussa’adah (2008) dalam skripsinya dengan judul “Bentuk, 

Makna, dan Fungsi Campur Sari dalam Kehidupan Masyarakat Surabaya” untuk 

menyelesaikan studinya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Rumusan 

masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut yaitu mengkaji tentang bentu, 

makna, dan fungsi campur sari dalam kehidupan masyarakat Surabaya. Dan hasil 

penelitian ini adalah bentuk-bentuk lirik campursari cukup beragam. Perbedaan 

bentuk antara lirik lagu campursari yang satu dengan yang lainnya disebabkan 

oleh perbedaan latar belakang sosial budaya pengarangnya, daerah asal 

pengarangnya, dan sebagainya. 

Tinjauan pustaka dari Purnomo (2007) dan Tussa’adah (2008) menambah 

wawasan penulis dalam memahami teori tentang bentuk dan makna. Bentuk dan 

makna mempunyai hubungan yang Arbiter tidak dapat dipisahkan. 

Penelitian Furinawati (2010) dalam skripsinya yang berjudul “Mantra dan 

Reog Ponorogo Gempong Singolodoyo: Analisis Struktur, Makna, dan Fungsi” 

untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut untuk mengetahui 

struktur, makna, dan fungsi mantra dalam Reog Ponorogo Gembong Singolodoyo. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mantra pertunjukan reog memiliki 

struktur, dari struktur tersebut diketahui bagaiman unsur-unsur yang terkandung 

dalam mantra, termasuk unsur sugesti yang mampu memberikan kekuatan bagi 

penggunanya. Dari struktur mantra dapat dijelaskan makna mantra, dilihat dari 

pendekatan budaya, khususnya budaya Jawa. Makna mantra tersebut pada 
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akhirnya memiliki fungsi, baik itu fungsi yang bermanfaat bagi pengguna mantra 

ataupun fungsi bagi sosial masyarakatnya. 

Tinjauan pustaka dari penelitian Furinawati (2010) memberikan wawasan 

pada penulis tentang mantra. Mantra merupakan sastra lisan, sastra lisan yang 

dapat diteliti bentuk, makna, dan fungsinya. Mantra merupakan suatu bahasa yang 

dapat digunakan untuk mengetahui suatu kebudayaan dari masyarakatnya. 

Penelitian Sa’diyah (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Bentuk, 

Fungsi, dan Makna Mantra dalam Rangkaian Upacara Nyepi bagi Umat Hindu di 

Pura Agung Jagad Karana Surabaya” untuk menyelesaikan studi strata satu di 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Rumusan masalah yang diusung 

adalah bagaimana mengetahui bentuk, fungsi, dan makna dalam rangkaian 

upacara nyepi umat Hindu di Pura Agung Jagad Karana Surabaya. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk mantra bagi umat Hindu di Pura 

Agung Jagat Karana Surabaya memiliki tiga bentuk mantra yaitu, sesontengan, 

seloka, dan kakawin (prosa). Selain itu bentuk mantra pada rangkaian upacara hari 

raya nyepi ini memiliki dua bahasa, yaitu: bahasa Sansekerta dan bahasa Jawa 

Kuna. 

Penelitian Prawardayana (2014) dalam skripsinya yang berjudul 

“Megahnya Budaya Di Balik Pegunungan: Dinamika Kesenian Bantengan Grup 

Karya Muda Dusun Payan Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu” untuk 

menyelesaikan studi strata satu di Universitas Negeri Malang. Prawardayana 

memiliki tiga rumusan masalah yaitu: 1. bagaimanakah perkembangan Kesenian 

Bantengan grup Karya Muda Dusun Payan Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota 
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Batu?; 2.  bagaimanakah bentuk pementasan Kesenian Bantengan grup Karya 

Muda Dusun Payan Desa Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu?; 3.  apa saja 

nilai pendidikan Kesenian Bantengan grup Karya Muda Dusun Payan Desa 

Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu?. Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ada dua hal yang perlu menjadi catatan mengenai Kesenian 

Bantengan Karya Muda. Hal pertama, ternyata ada dua bentuk ritual yang tidak 

berubah meskipun grup Karya Muda dalam perkembangannya dari tahun ke tahun 

mengalami dinamika. Ritual pertama adalah pamit ke pundhen yang merupakan 

makam leluhur pendiri desa. Maksud dan tujuan ritual pamit ke pundhen adalah 

meminta izin dan permisi kepada para dhanyang selaku roh pendiri desa agar 

pementasan berlangsung dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ritual kedua 

digelar di tempat pementasan. Ritual ini dikenal dengan istilah ritual suguh. 

Maksud dan tujuan diadakannya ritual suguh adalah memohon keselamatan dan 

kelancaran acara, mengumpulkan aura-aura positif, serta membuat “pagar”. 

Pembuatan “pagar” ini dimaksudkan untuk melindungi para pemain maupun 

penonton dari kekuatan jahat yang berbahaya. 

Hal kedua, Kesenian Bantengan Karya Muda ternyata memiliki dua nilai 

pendidikan yang bisa diambil manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nilai 

kerukunan dan nilai persaudaraan. Kedua nilai ini pada dasarnya berasal dari grup 

Karya Muda itu sendiri sebagai wadah atau lembaga yang mengikat para 

anggotanya menjadi satu identitas. Kesatuan identitas sebagai sesama pelaku 

Kesenian Bantengan ini menyebabkan adanya keterikatan yang kuat di antara 

mereka. Keterikatan yang kuat antar sesama anggota grup Karya Muda inilah 
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yang memunculkan nilai kerukunan dan nilai persaudaraan. Pembentukan sikap 

dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai kerukunan dan nilai persaudaraan 

memang sangat diperlukan terutama bagi seseorang yang hidup di tengah-tengah 

masyarakat dengan keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya. Suatu 

masyarakat yang senantiasa hidup dalam suasana rukun dengan menjaga tali 

persaudaraan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan yang merupakan suatu 

modal berharga bagi negara Indonesia dalam usahanya melanjutkan 

pembangunan. 

Dari tinjauan pustaka di atas yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah objek yang diteliti, meskipun sama-sama meneliti 

tentang struktur, makna, dan fungsi namun mantra Bantengan belum ada yang 

meneliti. Selain objek penelitian wilayah penelitian juga tidak sama. Contoh objek 

penelitian dari Yoni Prawardayana, sama-sama tentang Bantengan namun apa 

yang dibahas tidak sama. Penelitian ini lebih memfokuskan mantra pada Kesenian 

Bantengan Nuswantara, sedangkan penelitian dari Yoni tentang dinamika 

Kesenian Bantengan grup Karya Muda. 

 

1.6 Landasan Teori 

1. Levi-Strauss, Bahasa dan Kebudayaan 

Sudah lama para ahli antropologi melihat adanya hubungan antara bahasa 

dengan kebudayaan, baik hubungan yang timbal-balik, saling mempengaruhi, 

ataupun hubungan yang lebih menentukan yang bersifat satu arah: kebudayaan 

mempengaruhi bahasa, atau sebaliknya, bahasa yang mempengaruhi kebudayaan. 
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Oleh karena itu, tidak mengherankan sebagian ahli antropologi mencari inspirasi 

dari disiplin ilmu linguistik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka 

hadapi dalam mempelajari kebudayaan. Jadi, bukan merupakan hal yang aneh 

ataupun baru jika seorang ahli antropologi seperti Levi-Strauss kemudian memilih 

menggunakan model-model dari linguistik. 

Secara garis besar kita dapat membedakan tiga macam pandangan di 

kalangan ahli antropologi, termasuk Levi-Strauss, mengenai hubungan antara 

bahasa dan kebudayaan. Pertama, bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat 

dianggap sebagai refleksi dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang 

bersangkutan. Pandangan inilah yang menjadi dasar pandangan sebagian ahli 

antropologi untuk mempelajari kebudayaan masyarakat dengan memusatkan 

perhatian pada bahasanya. 

Kedua, mengatakan bahwa bahasa adalah bagian dari kebudayaan, atau 

bahasa merupakan salah satu unsur dari kebudayaan. Ini tersirat melalui definisi 

kebudayaan dari E.B. Tylor, atau juga dari Koentjaraningrat. Di situ bahasa jelas 

dianggap sebagai bagian dari kebudayaan. Dalam kerangka tujuh unsur 

kebudayaan yang universal (cultural universals), kita lihat Koentjaraningrat 

(1987) memasukan bahasa sebagai salah satu dari tujuh unsur tersebut. 

Pandangan semacam ini jelas berbeda dengan pandangan pertama. kalau 

pandangan pertama menempatkan bahasa suatu gejala yang setara dengan 

kebudayaan. Pandangan kedua menempatkan bahasa di bawah payung 

kebudayaan. Bahasa bukan merupakan fenomena yang khas. Dia merupakan 

fenomena budaya yang tidak berbeda dengan unsur-unsur budaya yang lainnya 
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seperti sistem kekerabatan, kesenian, dan sebagainya, tetapi dia memiliki posisi 

khusus. 

Ketiga, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan, dan ini dapat berarti 

dua hal. Pertama, bahasa merupakan kondisi bagi kebudayaan dalam arti 

diakronis, artinya bahasa mendahului kebudayaan karena melalui bahasalah 

manusia mengetahui budaya masyarakatnya. Kita mengenal budaya masyarakat 

kita, Bali, Madura, Asmat, Batak, atau lainnya melalui bahasa. Dengan kata lain, 

melalui bahasalah manusia menjadi makhluk sosial yang berbudaya. Melalui 

bahasa pulalah manusia memperoleh kebudayaan. Kedua, bahasa merupakan 

kondisi bagi kebudayaan karena materil yang digunakan untuk membangun 

bahasa pada dasarnya adalah material yang sama tipe atau jenisnya dengan 

material yang membentuk kebudayaan itu sendiri. Material tersebut adalah relasi-

relasi logis, oposisi, korelasi, dan sebagainya. Dari sudut pandang ini bahasa dapat 

dikatakan sebagai peletak fondasi bagi terbentuknya berbagai struktur yang lebih 

kompleks, lebih rumit, yang sesuai atau sejajar dengan aspek-aspek atau unsur-

unsur kebudayaan yang lain. 

Dari ketiga pandangan tersebut Levi-Strauss memilih pandangan yang 

terakhir. Menurut Levi-Strauss sebagian para ahli bahasa dan ahli antropologi 

selama ini memandang fenomena bahasa dan kebudayaan dari prepektif yang 

kurang tepat, karena mereka menganggap ada hubungan kausalitas antara dua 

fenomena tersebut. Prepektif yang lebih tepat menurut Levi-Strauss adalah 

memandang bahasa dan kebudayaan sebagai hasil dari aneka aktivitas yang pada 

dasarnya mirip atau sama. Aktivitas ini berasal dari apa yang disebut sebagai 
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“tamu yang tak diundang” (uninvited guess) yakni nalar manusia (human mind). 

Jadi, adanya semacam korelasi antara bahasa dan kebudayaan bukanlah karena 

adanya semacam hubungan kausal (sebab-akibat) antara bahasa dan kebudayaan, 

tetapi karena keduanya merupakan produk atau hasil dari aktivitas nalar manusia. 

Jadi, apa yang dikatakan oleh Levi-Strauss mengenai hubungan antara 

bahasa dan kebudayaan di sini pada dasarnya adalah kesejajaran-kesejajaran atau 

korelasi-korelasi yang mungkin dan dapat ditemukan di antara keduanya 

berkenaan dengan hal-hal tertentu, sehingga seorang ahli bahasa bisa saja 

bekerjasama dengan ahli antropologi untuk membandingkan ekspresi dan konsep 

mengenai waktu pada tataran bahasa dan pada tataran sistem kekerabatan atau 

relasi antar individu. Di sini yang dicari korelasinya adalah cara suatu masyarakat 

mengekspresikan pandangan mereka tentang waktu pada tataran kebahasaan dan 

kebudayaan. Korelasi hanya dapat ditampakkan pada tingkat struktur. 

 

2. Fungsi Kebudayaan 

Dalam kajian kebudayaan, sastra lisan ini merupakan bagian dari folklor 

lisan. Folklor merupakan kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan 

turun-temurun, diantara kolektif apa saja secara tradisional, dalam versi yang 

berbeda baik bentuk lisan maupun gerak isyarat atau alat bantu pengingat. 

Menurut Danandjaja (1996) folklor adalah berasal dari kata bahasa Inggris 

folklore, yang berasal dari dua kata dasar folk dan lore. Folk adalah sekolompok 

orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga 

dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Sedangkan lore adalah tradisi -
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folk yaitu sebagian kebudayaannya, yang diwariskan secara turun-temurun secara 

lisan atau melalui suatu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat 

pembantu pengingat (mnemonic device). Danandjaja (1996) menyimpulkan 

folklor adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan 

turun-temurun, di antara kelektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi 

yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak 

isyarat atau alat pembantu pengingat. 

Menurut Bascom (dalam Danandjaja, 1996:19) folklor memiliki empat 

fungsi sebagai berikut: 1. sebagai sistem proyeksi (projective system), yaitu 

sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif; 2. sebagai alat pengesahan 

pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan; 3. sebagai alat pendidikan 

anak (paedagogical devise); 4. sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-

norma masyarakat akan selalu dipatuhi anggota kolektifnya. Fungsi tersebut 

berlaku umum bagi jenis folklor apapun termasuk didalamnya sastra lisan. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Keberadaan sebuah metode merupakan suatu cara untuk mendekati, 

mengamati, menganalisis, dan menjelaskan masalah di dalam sebuh penelitian. 

Hasan dan Koentjaraningrat (1979:16) mengungkapkan bahwa metode 

menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek 

ilmu yang bersangkutan. Selain itu, Arikunto (2006:160) juga berpendapat bahwa 

metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya. Metode sangat diperlukan dalam suatu penelitian, sebab 
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dengan metode tersebut suatu penelitian diharapkan akan diperoleh hasil yang 

lebih baik.  

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah pengumpulan data penelitian bukanlah angka-angka, dapat 

berupa kata-kata atau gambaran sesuatu. Deskripsi merupakan gambaran ciri-ciri 

data secara akurat sesuai dengan sifat alamiah itu sendiri (Djajasudarma, 

1993:15). Sedangkan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan masyarakat tersebut 

melalui bahasanya, serta peristilahan (Kirk dan Miller dalam Djajasudarma, 1993: 

10). Jadi, penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian dengan cara 

menggambarkan sesuatu dengan kata-kata berdasarkan pengamatan manusia yang 

berhubungan dengan penggunaan bahasa dalam masyarakat serta peristilahannya.  

 

1.7.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini yaitu sepuluh mantra yang ada pada pegelaran 

Kesenian Bantengan Nuswantara di Batu Malang. Syaifuddin (2005:225) 

mengatakan “Mantra dalam istiadat ritual merupakan sebagian daripada bentuk 

kesustraan tradisional. Mantra dikategorikan sebagai tradisi lisan. Isinya banyak 

mengandung nilai-nilai kehidupan dan kepercayaan. Fungsi dan kedudukannya 

berada dalam pewujudan ideal kebudayaan serta berada pada lapisan-lapisan yang 

wujud dalam adat istiadat. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki 
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kekuatan magis, mantra termasuk sastra lisan/sastra lama. Sastra lisan ada dan 

hidup di tengah masyarakat, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain.  

 

1.7.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang ditempuh pada saat 

mengumpulkan data sebagai sumber analisis. Data pada penelitian ini adalah 

mantra yang ada pada Kesenian Bantengan Nuswantara. Berdasarkan penelitian 

yang diadakan di Batu Malang tentang struktur, makna, dan fungsi sepuluh 

mantra dalam Kesenian Bantengan Nuswantara, maka metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Observasi Partisipan Aktif 

Dalam hal ini peneliti langsung terlibat dalam pegelaran Kesenian 

Bantengan Nuswantara dan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pegelaran 

Kesenian Bantengan Nuswantara di Batu Malang. 

b. Wawancara 

Selain dengan cara mengamati objek penelitian, sebagian besar data 

diperoleh dari wawancara secara mendalam dengan seorang informan. Informan 

ialah orang yang memberikan keterangan tentang data bahasa (Kridalaksana, 

2001:83). Informan ialah orang yang memberikan informasi atau orang yang 

menjadi sumber data penelitian (KBBI, 2001:24). Informan dalam penelitian ini 

adalah informan yang dianggap paling mengetahui tentang mantra-mantra yang 

dibaca saat, sebelum, maupun sesudah pergelaran kesenian tersebut. 
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Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat wawancara dapat berupa 

pertanyaan terstruktur dan tidak terstruktur. Menurut Fenini (dalam Arianti, 

2004:131). Wawancara terstruktur dapat dilakukan dengan menyusun terlebih 

dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sementara 

itu, wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara bebas dan tidak terikat. Wawancara ini menggunakan teknik 

rekam dan catat. Teknik rekam digunakan untuk merekam mantra yang diucapkan 

saat pergelaran Kesenian Bantengan Nuswantara dan merekam semua aktivitas 

yang dilakukan para pemain Bantengan. Perekaman ini tidak diketahui oleh para 

pemain, pemain mengetahuinya saat dilokasi pegelaran. Selain itu, teknik rekam 

juga dilakukan saat wawancara dengan informan. Selain menggunakan teknik 

rekam, wawancara ini juga menggunakan teknik catat, mencatat semua informasi 

yang diberikan oleh narasumber/informan. 

c. Data Pustaka 

Penelitian bahasa berhubungan erat dengan tujuan penelitian bahasa. 

Penelitian bahasa bertujuan mengumpulkan dan mengkaji data serta mempelajari 

fenomena-fenomena kebahasaan. Pengumpulan data melalui studi pustaka 

melibatkan hubungan peneliti dengan buku-buku (kepustakaan) sebagai sumber 

data (Djajasudarma, 1993:4). Data pustaka yang digunakan peneliti adalah buku 

terbitas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu tentang Kesenian 

Bantengan Nuswantara. Selain dari buku yang diterbitkan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Malang, peneliti juga memanfaatkan teknologi internet dalam 
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mencari informasi tentang Kesenian Bantengan Nuswantara untuk menunjang 

penelitian. 

 

1.7.3 Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam suatu 

penelitian karena berusaha membahas dan menganalisis data-data sesuai dengan 

perumusan masalah. Setelah data terkumpul, maka tahap berikutnya yaitu 

identifikasi pengumpulan data dan menganalisis data yang telah diperoleh. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi kualitatif. 

Semua data yang diperoleh dalam bentuk lisan atau tulisan diteliti secara teliti. 

Data verbal yang sesuai dan cocok dengan tujuan penelitian akan digunakan. 

Pada mantra dalam Kesenian Bantengan Nuswantara yang dianalisis yaitu 

bagian unsur struktur mantra yang ada pada Kesenian Bantengan Nuswantara, dari 

aspek struktur, secara konvensional struktur mantra dibagi menjadi tiga kategori 

yaitu pembuka, isi, dan penutup. Tiga kategori tersebut berisikan tentang unsur 

pembuka, unsur niat, unsur sugesti, unsur tujuan, dan unsur penutup (Saputra, 

2007:348). Setelah itu, mantra tersebut dimaknai dengan menggunakan teori yang 

dikemukakan Levi-Strauss tentang korelasi-korelasi antara bahasa dan 

kebudayaan. Kemudian menganalisis fungsi dari mantra tersebut menggunakan 

teori yang dikemukakan oleh William R Bascom. Setelah data dianalisis secara 

teoritik, langkah selanjutnya yaitu berusaha menjelaskan struktur, makna, dan 

fungsi secara jelas dan terperinci. 

1.7.4 Metode Penyajian Data 
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Pemaparan hasil analisis data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan menggunakan metode formal dan informal. Menurut Sudaryanto (1993:2) 

metode penyajian formal ialah perumusan dengan menggunakan tanda dan 

lambang-lambang, sedangkan metode penyajian informal menggunakan 

perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, walaupun dengan terminologi 

yang sifatnya teknis. Pada penelitian ini menggunakan metode formal dan 

informal. Metode informal nampak pada sistematika penulisan yang 

menggunakan kata-kata biasa, dan metode formal yang dipergunakan adalah tanda 

glos (‘...’). Tanda tersebut digunakan untuk menandai makna suatu kata atau 

terjemahannya. 

 

1.8 Operasionalisasi Konsep 

Konsep adalah unsur  pokok dari suatu penelitian atau observasi tentang 

fakta atau gejala yang menjadi objek penelitian. Untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda mengenai istilah-istilah 

tertentu, maka konsep yang ada perlu dioperasionalkan secara definitif. 

Operasionalisasi konsep juga berusaha membatasi pokok pembicaraan yang 

diperlukan agar analisis skripsi ini lebih jelas dan terarah. 

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. struktur adalah susunan, unsur-unsur dari sebuah mantra pada Kesenian 

Bantengan Nuswantara yang ada di Batu Malang Jawa Timur. Mantra 

termasuk salah satu bahasa. Mantra pada Kesenian Bantengan Nuswantara 

ini memiliki tiga kategori pembentuknya, yaitu pembuka, isi, dan penutup; 
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b. makna adalah arti dari sebuah mantra yang ada pada Kesenian Bantengan 

Nuswantara yang ada di Batu Malang Jawa Timur. Makna itu berasal dari 

bentuk kebahasaan itu sendiri, karena bentuk dan makna bersifat arbitrer 

dan konvensional; 

c. fungsi adalah kegunaan yang dimiliki sebuah mantra yang ada pada 

Kesenian Bantengan Nuswantara yang ada di Batu Malang Jawa Timur. 

Fungsi dari mantra itu sendiri secara umum adalah untuk memohon 

keselamatan dalam rangkaian pergelaran Kesenian Bantengan Nuswantara; 

d. mantra adalah perkataan atau ucapan yang memiliki kekuatan magis. Mantra 

digunakan sebagai jembatan antara pawang/abangan/pendekar dan pihak 

ketiga dalam keberlangsungan acara pergelaran Kesenian Bantengan 

Nuswantara. Mantra pada Kesenian Bantengan Nuswantara yang dinilai 

adalah mangkus (efektif) atau tidak mangkusnya mantra itu. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terbagi menjadi empat bab. Masing-masing bab membahasa 

suatu bahasan tertentu yang menunjang penelitian ini. Bab tersebut yaitu: 

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan dan 

kerangka teori, metode penelitian, objek penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian. 
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Bab II berisi tentang gambaran objek penelitian yaitu berisi tentang 

gambaran umum Kesenian Bantengan Nuswantara, sejarahnya, mantra yang 

diucapkan dalam Kesenian Bantengan Nuswantara, dan sebagainya. 

Bab III merupakan hasil analisis data yang mengulas tentang struktur, 

makna, dan fungsi mantra pada Kesenian Bantengan Nuswantara di Batu Malang. 

Bab IV berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian tentang 

struktur, makna, dan fungsi mantra pada Kesenian Bantengan Nuswantara di Batu 

Malang. 
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