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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik simpulan secara umum, “ Struktur Mantra Pengobatan 

Masyarakat Melayu Dusun Segarau Desa Gapura Kecamatan Sambas 

Kabupaten Sambas meliputi rima, fungsi dan makna”. Jika dijabarkan secara 

spesifik dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Rima yang terdapat dalam mantra pengobatan meliputi rima berdasarkan 

bunyinya, yaitu pada mantra sakit gigi disingkat MSG, Mantra  Tawar 

Ambun disingkat MTA,  mantra masuk angin  disingkat MMA,  

mantra penurun panas disingkat MPP,  mantra meroyan disngkat MM, 

mantra penatap ati disingkat MPA, mantra tekajut disingkat MT, mantra 

pedaran disingkat MP, mantra tungkat disingkat MT, mantra sikke 

disingkat MS, mantra sakit kepala disingkat MSK, mantra sakit mate 

disingkat MSM. Yang pertama rima sempurna, rima tek sempurna, rima 

mutlak, rima terbuka, rima tertutup, dan rima aliterasi. Sebuah rima untuk 

memperindah bunyi bahasa dan memberikan kekuatan supranatural. 

2. Fungsi mantra pengobatan adalah mantra untuk meminta pertolongan 

dengan cara memohon kepada Tuhan untuk senantiasa memberikan 

kesembuhan serta kesehatan kepada seseorang yang sedang mengalami 

sakit. Masyarakat Dusun Segarau mempercayai mantra pengobatan 

sebagai tradisi dan warisan turun temurun yang tidak boleh dilupakan dari 

masa kemasa. Fungsi dalam mantra pengobatan berdasarkan fungsi dalam 

penelitian ini meliputi: 1). Fungsi didaktif, 2). Fungsi moralitas, 3). Fungsi 

religius 

3. Makna dalam mantra pengobatan berisikan permintaan dan permohonan 

kepada sang pencipta agar kegiatan yang dilaksanakan dapat berlangsung 

dengan lancar dan mendapatkan hasil yang baik. Adapun tujuan dari 

mantra pengobatan yaitu untuk mengobati orang yang sakit. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa saran yang 

ingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang akan peneliti sampaikan sebagai 

berikut. 

1. Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan karena penelitian ini 

hanya membahas tentang strukturnya saja yang meliputi; rima, fungsi, dan 

makna. Jadi masih banyak aspek-aspek yang dapat diteliti nanti, seperti 

tipogarafi, imajinasi, kata kongkrit, dan bahasa figuran, verifikasi, 

rasa/feeling, nada/tone, amanat/intention, yang akan menyempurnakan 

analisis terhadap mantra pengobatan yang digunakan oleh masyarakat  

Melayu Dusun Segarau Dusun Segarau Desa Gapura Kecamatan Sambas 

Kabupaten Sambas. 

2. Bagi para pemerhati sastra semoga dapat melestarikan dan 

mendokumentasikan karya-karya sastra yang ada di Kabupaten Sambas 

khususnya di Desa Gapura Dusun Segarau Kecamata Sambas. 

3. Bagi para guru khusunya guru-guru bidang studi bahasa Indonesia semoga 

penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber dalam mempelajari karya 

sastra yakni pada materi menulis puisi lama (pantun, syair dan mantra), 

khususnya pada sastra lisan yang terdapat didaerah masing-masing. 

4. Kepada pihak-pihak yang terkait (informan, generasi muda) dengan 

pelestarian budaya diharapkan dapat memperhatikan budaya-budaya yang 

ada di daerahnya, karena dengan semakin majunya teknologi 

mengakibatkan hilangnya sebuah kebudayaan. 

 


