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MANTRA KASADA TENGGER:  

SUNTINGAN TEKS DISERTAI ANALISIS SEMIOTIKA 

 

ABSTRAK 

 

Mantra Kasada Tengger adalah teks yang ditulis dalam bahasa dan aksara 
Jawa. Teks ini termuat dalam naskah Primbon Suku Tengger 07.189 M koleksi 
Museum Negeri Mpu Tantular Sidoarjo Jawa Timur. Teks ini menjadi objek 
penelitian karena merupakan naskah yang berasal dari daerah yang 
mempertahankan kepercayaan Hindu-Budha yang sekarang masih tetap bertahan 
dalam minoritas. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah 
suntingan teks dari naskah mantra Tengger (2) Bagaimanakah analisis semiotika 
yang ada di dalam naskah mantra Tengger. Adapun tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian terhadap naskah ini adalah untuk (1) Menghasilkan suntingan 
teks yang ada di dalam naskah mantra Tengger (2) Mengetahui analisis semiotika 
Peirce yang ada di dalam naskah mantra Tengger.  

Kajian filologis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian 
naskah tunggal dengan metode suntingan teks diplomatik. Penelitian ini 
menggunakan metode suntingan diplomatik untuk menjaga kemurnian dan 
keaslian teks “Mantra Kasada Tengger” yang menunjukkan tidak adanya campur 
tangan peneliti pada teks. Namun suatu teks menjadi bermanfaat bila teks tersebut 
terbaca, sehingga teks “Mantra Kasada Tengger” juga diterjemahkan secara 
bebas. Edisi diplomatik dalam naskah Mantra Tengger ini memperlihatkan bahwa 
naskah bisa ditafsirkan pada masa kini dan hasil tafsiran itu dicantumkan pada 
catatan kaki dalam penelitian ini.  

Hasil suntingan teks terhadap naskah Mantra Tengger yaitu mengunakan 
metode diplomatik yang menjaga keaslian dari teks tanpa campur tangan dari 
peneliti tetapi masih menggunakan tafsiran dari sesepuh Tengger Bapak Mudjono 
desa Ngadisari Sukapura Probolinggo sehingga memudahkan pembaca untuk 
mengetahui lebih dalam tentang naskah ini. Analisis yang dipakai untuk naskah 
ini adalah analisis semiotika Peirce dalam analisis teks dan simbolik. Analisis teks 
menghasilkan makna upacara Kasada yang sesuai dengan runtutannya sedangkan 
pada analisis semiotika simbolik banyak ditemukan dalam sesaji-sesaji dalam teks 
yang melambangkan makna tertentu serta ditemukannya tahun terbuatnya naskah 
dengan melihat gambar atau simbol yang ada dalam naskah. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa mantra mempunyai banyak makna yang tersimpan secara 
tersurat maupun tersirat. Dengan mempelajari isi berbagai mantra yang terdapat di 
daerah Tengger, dapat diketahui isi kejiwaan dan pandangan hidup masyarakat 
Tengger. 
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