
 

1 
 

MANTRA PAKASIAH DI NAGARI KUDU GANTING 

 KECAMATAN V KOTO TIMUR KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

TINJAUAN DIKSI 

 

 

SKRIPSI 

 

  

Disusun untuk Memeroleh Salah Satu  

Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  

Sarjana S1 Humaniora pada Jurusan  

Sastra Minangkabau 

 

 

 
 

 

 

Diajukan Oleh : 

 

WIDIAWATI 

1410741020 

 

 

 

Pembimbing I 

Pramono, M.Si., Ph.D 

NIP 197912122003121003 

 

Pembimbing II 

EkaMeigalia, S.Hum., M.Hum 

NIP 198405232009122003 

 

JURUSAN SASTRA MINANGKABAU 

FAKULTAS ILMU BUDAYA 

PADANG 

            2019 

 



 

2 
 

 

 

 
 

ABSTRAK 

 

 Kajian ini membahas tentang mantra pakasiah yang ada di Nagari Kudu Ganting  

Kecamatan V Koto Timur. Mantra pakasiah merupakan sebuah ilmu gaib yang diciptakan oleh 

masyarakat setempat yang digunakan untuk membalaskan sakit hati, marah, dan untuk 

mempengaruhi orang lain agar suka kepada seseorang. Mantra pakasiah digunakan untuk 

memengaruhi orang lain agar tertarik ataupun suka kepada orang yang diinginkanya. Dalam 

mengucapkan mantra seorang dukun tidak boleh salah. Dukun harus betul-betul menjaga apa 

yang diucapkannya, melihat waktu baik dan waktu buruk serta harus menjaga pantangan-

pantangan ataupun larangan-larangan yang harus dipatuhinya. Di Kanagarian kudu Ganting 

terdapat beberapa mantra pakasiah dengan beberapa media penyajian, mantra mandi, mantra 

minyak, mantra bedak, mantra pakaian, mantra tubuh, serta mantra tindakan dan doa.  

 Peneliti ini menggunakan metode kualitatif dengan teori diksi. Data yang dikumpulkan 

melalui teknik observasi, studi pustaka, wawancara dan perekaman. Tahap analisis ini dilakukan 

dengan cara mendeskripsikam mantra pakasiah kemudian menentukan makna di dalam mantra 

pakasiah tersebut. 

 Melalui penelitian ini, ditemukan beberapa kategori tujuan dan makna yang terdapat 

dalam mantra pakasiah. Tujuan yang terdapat di antaranya cara menggunakan mantra, cara 

membacakan mantra, dan cara mendapatkan mantra. Mantra yang didapat nantinya dipergunakan 

untuk memikat lawan jenis, penggunaan mantra bisa dilakukan dengan berbagai cara maupun 

media seperti, dengan media air, bunga, makanan, maupun pakaian yang digunakan untuk 

memikat seseorang. Orang yang telah menggunakan mantra biasanya memiliki rasa percaya diri 

yang tinggi serta mempercayai bahwa dirinya bisa memikat maupun meluluhkan hati seseorang.  
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