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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan memiliki berbagai 

corak kebudayaan yang bernilai cukup tinggi. Keanekaragaman corak budaya 

merupakan kekayaan yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa yang 

bermartabat niscaya bangsa yang tahu identitas dirinya. Dia tidak hanya sekedar 

mencari dan mengumpulkan benda dalam hidupnya, tetapi juga berusaha mencari dan 

mendapatkan makna hidup. Untuk itu dia berusaha mengenal dan menghayati 

rangkaian nilai-nilai luhur yang mengalir dalam kehidupan masyarakat dan 

bangsanya.
1
 

Pada hakikatnya kehidupan manusia merupakan bagian dari siklus 

kebudayaan, karena kebudayaan dalam arti luas menyangkut seluruh aspek kehidupan 

manusia itu sendiri. Ada tujuh unsur kebudayaan yang ditemukan pada semua bangsa 

di dunia yaitu: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup 

dan teknologi, sistem mata pencarian hidup, sistem religi, dan kesenian.
2
  

Masyarakat dan kebudayaan sebenarnya merupakan perwujudan atau abtraksi 

perilaku manusia. Kepribadian mewujudkan perilaku manusia. Perilaku manusia 

dapat dibedakan dengan kepribadiannya karena kepribadian merupakan latar 

belakang perilaku yang ada dalam diri seorang individu. Kekuatan kepribadian 

bukanlah terletak pada jawaban atau tanggapan manusia terhadap suatu keadaan, 

tetapi justru pada kesiapannya di dalam memberikan jawaban dan tanggapan. 

Jawaban dan tanggapan merupakan perilaku seseorang. Kepribadian menunjuk 

organisasi sikap-sikap seseorang untuk berbuat, mengetahui, berfikir, dan merasakan 

secara khususnya apabiala ia berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu 
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keadaan. Karena kepribadian merupakan suatu abtraksi individu dan kelakuannya 

sebagaimana halnya dengan mayarakat dan kebudayaan, maka ketiga aspek tersebut 

mempunyai hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhui satu dengan lainnya.
3
 

 Pada zaman sekarang banyak budaya tradisional yang mulai ditinggalkan olah 

generasi muda yang seharusnya menjadi pewaris dari budaya tradisional dan 

melestarikan budaya silat pangean supaya tidak hilang. Peran orang yang 

berpengaruh dalam suatu wilayah itu sangat penting dalam mengajak dan 

memperkenalkan kepada generasi muda untuk ikut andil dalam dalam melestarikan 

budaya tradisional, kerana kalau bukan generasi muda siapa lagi yang akan 

melestarikan dan mewarisi dari budaya tradisioanal ini. 

Pada dasarnya komunikasi adalah aktivitas manusia dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya. Dengan berkomunikasi, manusia bisa melakukan hubungan 

dengan orang-orang disekitar mereka. Karena manusia adalah mahluk sosial tidak 

bisa hidup sendiri-sendiri, melainkan satu sama lain saling membutuhkan. Hubungan 

individu satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan berkomnikasi. Komunikasi 

yang sering terjadi tersebut adalah komunikasi interpersonal.   

 Komunikasi memegang peranan penting dalam hubungan antar manusia 

sebagai mahluk sosial yang tidak dapat hidup dari manusia lain. Komunikasi 

merupakan dasar semua interaksi manusia dan semua fungsi kelompok. Eksistensi 

kelompok tergantung pada komunikasi, pada pertukaran informasi dan meneruskan 

arti komunikasi.  

Pangean adalah salah satu desa yang memiliki seni budaya yang unik dan 

sangat tersohor yaitu Silat Pangean. Silat ini merupakan kebudayaan yang timbul dan 

berkembang dalam masyarakat Pangean khususnya dan masyarakat Kuantan 

umumnya, sehingga menjadi kebutuhan bagi mereka disamping kebutuhan yang lain. 

Silat sebagai wujud dari budaya masyarakat Pangean telah mampu menempati hati 

mereka karena dengan berbagai nilai yang ada didalamnya mampu mengikat dalam 

                                                 
3
 Jacobus, Sistem Sosial Budaya Indinesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006) hal. 26 



3 

 

 

kesatuan yang utuh. Ragam budaya silat ini cukup khas karena disamping melibatkan 

rohani dan jasmani masih punya kemampuan untuk merangkul budaya lain kepada 

identitas dirinya. 

 Berdasarkan hasil pra riset yang peneliti lakukan terkait komunikasi Pengurus 

Silat Pangean di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupatn Pelalawan 

dalam mengajak masyarakat untuk melestarikan silat pangean yang akhirmya 

berdampak pada semangat generasi muda untuk berpartisipasi untuk melestarikan 

silat pangean ini. 

Dalam melestarikan Pengurus Silat Pangean di Desa Genduang Kecamatan 

Pangkalan Lesung dengan berkomunikasi. komunikasi persuasif yang dilakukan 

seseorang dengan orang lain yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan. Dalam 

meyampaikan pesan melestarikan budaya tradisional itu sangat penting kepada 

masyarakat Desa Genduang. Pengurus Silat Pangean di Desa Genduang Kecamatan 

Pangkalan Lesung juga berperan penting dalam mengajak masyarakatnya untuk 

berpartisipasi untuk ikut melertarikan budaya silat pangean ini.
4
 

Komunikasi yang diterapkan oleh Pengurus Silat Pangean ini mampu 

mengajak masyarakat untuk melestarikan budaya silat pangean, terutama dalam 

memperkenalkan kepada anak-anak tentang silat pangean. Ini akan menjadi langkah 

yang baik untuk menjaga budaya tradisional untuk tetap membumi, khususnya 

membumi di desa genduang. Anak-anak yang telah ikut berpartisipasi ini diharapkan 

akan menjadi generasi yang mencintai budaya tradisional terutama budaya silat 

pangean. 

Salah satu kegiatan yang dilakaukan oleh Pengurus Silat Pangean sebagai 

bukti nyata dalam membudayakan silat pangean kepada masyarakat Desa Genduang 

Kecamatan Pangkalan Lesung sebagai bentuk upaya melestarikan budaya silat 

pangean ini. Upaya yang telah dilakukan oleh Pengurus Silat Pangean ini sangat 

signifikan karena terbukti dengan adanya anak-anak yang ada di Desa Genduang 
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Kecamatan Pangkalan Lesung ikut berpartisipasi dalam melestarikan silat pangean 

ini.
5
 

Dengan adanya anak-anak yang berpartisipasi dalam melestarikan silat 

pangean ini akan memunculkan generasi yang yang cinta akan kebudayaan sehingga 

budaya silat pangean ini tidak akan hilang dan terkikis oleh waktu karena memiliki 

generasi untuk jangka panjang. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut, 

yang penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah dengan judul : “KOMUNIKASI 

PENGURUS SILAT PANGEAN DALAM MELESTARIKAN BUDAYA SILAT 

PANGEAN PADA MASYARAKAT DESA GENDUANG KECAMATAN 

PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN” 

B.  Penegasan istilah 

1. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada 

orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat dan 

perilaku, baik secara langsung melalui lisan maupun tak langsung melalui 

media.
6
 

2. Pengurus adalah orang memiliki jabatan dalam suatu organisasi yang memiliki 

struktur.  

3. Melestarikan adalah  suatu upaya mempertahankan sesuatu dari masa kemasa.  

4. Budaya dapat diartikan sebagai pikiran, akal budi atau adat-istiadat. 

5. Silat Pangean adalah Tradisi Budaya Melayu yang berasal dari Desa Pangean 

di Kabupaten Kuantan Sengingi.  
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c.  Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan di teliti secara ilmiah adalah Bagaimana 

Komunikasi Pengurus Silat Pangean Dalam Melestarikan Budaya Silat Pangean Pada 

Masyarakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan ? 

  

D.  Tujuan dan kegunaan penelitian 

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Komunikasi Pengurus 

Silat Pangean di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung dalam 

mengajak masyarakat untuk melestarikan Silat Pangean. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara Teoritis  

1.  Kegunaan penelitian ini untuk mengembangan ilmu komunikasi serta 

melatih penulis dalam menerapkan teori-teori yang telah didapat 

dibangku perkuliahan. 

2.  Kegunaan penelitian ini sebagai acuan untuk Pengurus Silat Pangean 

dalam melestarikan Budaya Silat Pangean di Desa Genduang Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan  

b. Secara Praktis 

1.  Kegunaan penelitian ini sebagai bahan motivasi bagi masyarakat Desa 

Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung untuk Meletarikan Budaya Silat 

Pangean. 

2.   Kegunaan penelitian ini sebagai bahan informasi kepada masyarakat luas 

bahwa di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan melestarikan Budaya Silat Pangean   
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terarah dan tersusun secara sistematis penelitian ini, maka peneliti 

menyusun sistematika penulisan yang dibagi dalam enam bab setiap bab terdiri dari 

sub bab. Sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari; Latar Belakang, 

Penegasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika 

Penulisan. 

BAB II  Pada bab II memuat penjelasan tentang Kajian Teori, Kajian Terdahu, 

dan Kerangka Pikir. 

BAB III  Bab ini  menjelaskan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi 

dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, teknik 

Pengumpulan Data, Validitas Data, Teknik Analisa Data. 

BAB IV  Pada bab berikut ini menjelaskan Gambaran Umum tentang Sejarah 

dan Perkembangan Kabupaten Pelalawan, Letak Wilayah dan 

Geografi Kecamatan Pangkalan Lesung, Keadaan Penduduk di 

Kecamatan Pngkalan Lesung, Keadaan Penduduk di Desa Genduang, 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Genduang, Pendidikan Masyrakat 

Desa Genduang, Agama, Adat Istiadat. 

BAB V  Pada bab lima ini berisikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan.  

Bab VI     Bab ini merupakan bab Penutup, dimana pada bab ini terdiri dari 

kesimpulan dan Saran dari permasalahan yang telah dibahas 

sebelumnya. 


