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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

A. Kajian Teori 

Sebagai dasar kajian penelitian ini maka penulis terlebih dahulu menjelaskan 

kajian teori sesuai dengan permasalahan yang terdapat didalamnya, teori adalah 

sebuah system konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang 

membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.
7
 Kerangka teoritis merupakan 

dasar berpikir untuk mengkaji dan menjelaskan teori-teori yang menjadi landasan 

dalam penelitian ini. 

1. Komunikasi 

Setiap orang yang hidup dalam masyarakat, sejak bangun tidur sampai 

tidur lagi, secara kudroti senantiasa terlihat dalam komunikasi. Terjadinya 

komunikasi adalah sebagai kosekuensi hubungan sosial. Masyarakat paling 

sedikit terdiri dari dua orang yang saling berhubungan satu sama lain, karena 

berhubungan, menimbulkan interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial 

disebabkan interkomunikasi.
8
  

Dalama ruang lingkup yang lebih terinci, komunikasi yang 

menggambarkan bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu lewat bahasa atau 

symbol-simbol tertentu kepada orang lain.
9
 

Keefektifan komunikasi tidak saja ditentukan oleh kemampuan 

berkomunikasi, tetapi juga oleh diri si komunikator.
10

 Fungsi komunikator ialah 

                                                 
7
 Richad West, Pengantar Teori Komunikasi dan Aplikasi, (Jakarta: Salemba Mustika, 2008) 

hal. 49. 
8
 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung:  PT Remaja Rosdakarya,  2004) 

hal. 3. 
9
 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 2010) hal 

15.  
10

 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) 

hal. 16. 
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pengutaraan pikiran dan perasaannya dalam bentuk pesan untuk membuat 

komunikan menjadi tahu atau berubah sikap, pendapat, atau perilakunya.
11

 

Dalam komunikasi ada interaksi, ada saling pengaruh, dan ada relasi 

kekuasaan antarkomponen yang terlibat. Apapun komunikasinya, senantiasa 

melibatkan aspek-aspek sosial.
12

 

Agar komuinkasi persuasif itu mencapai tujuan dan sasarannya, maka 

perlu dilakukan perencanaan yang matang. Perencanaan dilakukan berdasarkan 

komponen-komponen proses komunikasi sebagaimana diutarakan dimuka. 

Komponen komunikasi adalah komunikator, pesan, media, dan komunikan.
13

 

Sebagai pelaku utama dalam proses komunikasi, komunikatormemegang 

peranan yang sangat penting, terutama mengendalikan jalannya komunikasi.
14

  

Bagi seorang komunikator, suatu pesan akan dikomunikasikan sudah jelas 

isinya, tetapi yang perlu dijadikan pemikiran ialah pengelolaan pesan (message 

managemant). Pesan harus ditata sesuai dengan diri komunikan yang akan 

dijadikan sasaran. Dalam hubungan ini komunikator harus terlebih dahulu 

komunikasi intrapersonal (intrapersonal communication): berkomunikasi dengan 

diri sendiri, berdialog dengan diri sendiri, bertanya kepada diri sendiri, untuk 

dijawab oleh diri sendiri. Siapa komunikan yang akan dijadikan sasaran?, apakah 

seorang atau sekelompok orang?, atau masyarakat keseluruhan?, jika hanya 

seorang, apa pekerjaannya, pendidikannya, agamanya, ideologinya, hobinya?, bila 

sekelompok orang, apakah kelompok kecil atau kelompok besar?, apakah 

homogen atau heterogen?, jika masyarakat keseluruhan, apakah massa kongkret 

atau massa abstrak?, dan sebagainya.   

                                                 
11

 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) 

hal. 16. 
12

 Sudarma Momon, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) hal. 11.  
13

 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) 

hal. 22. 
14

 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 2010) 

hal 85.  
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Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas bersangkutan dengan 

penentuan media jika memang memerlukan media yang harus dipilih dari sekian 

banyak jenis media massa.
15

 

Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan 

dari komunikator kepada komunikan.
16

 

Apabila komunikan yang akan dijadikan sasran sudah jelas, dan dan 

media untuk menata pesan. Maka digunakan teknik tataan, yang dimaksud dengan 

tataan disini sebagai terjemahan dari icing. Icing adalah upaya menyusun pesan 

komunikasi sedemiakian rupa, sehingga enak didengar atau dibaca serta 

termotivasi untuk melakukan sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut.
17

 

Komunikan dalam studi komunikasi bisa berupa individu, kelompok, dan 

masyarakat. Menjadi tugas seorang komunikator untuk mengetahui siapa yang 

akan menjadi komunikannya sebelum proses komunikasi.
18

 

Teknik tataan atau icing technique dalam kegiatan persuasif ialah seni 

menata pesan dengan imbauan emosional (emmotional appeal) sedemikian rupa 

sehingga komunikan menjadi tertarik perhatiannya.
19

 

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat. Lebih spesifiknya 

lagi, ilmu yang mempelajari pola interaksi manusia dalam konteks masyarakat. 

Sosiologi memfokuskan diri pada kajian mengenai interaksi manusia dalam 

masyarakat.
20

 

Sosiologi kebudayaan muncul dari pertentengan antara humaniora dan 

sosiologi budaya kemudian menawarkan devinisi yang konkret dan analitis 

                                                 
15

 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) 

hal. 22. 
16

 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 2010) 

hal 123.  
17

Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) 

hal. 24.  
18

 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, (Jakarta: PT  RajaGrafindo Persada, 2010) 

hal 157.  
19

 Onong Uchjana Effendy, Dinamika Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002) 

hal. 24.  
20

 Momon Sudarma, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) hal. 4. 



10 

 

 

tentang budaya. Secara konkret, budaya mengacu pada objek-objek dan kegiatan-

kegiatan sosial yang sebagian besar atau secara eksklusif yang tujuan atau fungsi 

sosialnya bersifat simbolis, seperti seni, musik, dan olahraga. Secra analitis, 

budaya mengacu pada unsur simbolis dan penciptaan gagasan dari suatu tindakan 

sosial, hubungan sosial, atau pola sejarah. Budaya adalah penandadan 

petandanya, gerak tubuh dan interpretasinya, makna yang disengaja dan tidak 

disengaja, wacana tertulis dan tutuan yang efektif, pembingkaian situasional dan 

paradigma ilmiah, cita-cita moral dan politis, dan sebagainya. Motodologi untuk 

mempelajari budaya diyakini amat beragam, dan termasuk suvei terhadap sikap 

dan kepercayaan, observasi partisipan, etnografi, wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur, analisis tekstual tentang media visual dan tertulis, analisis 

pembicaraan. Namun demikian, pada akhirnya semua metode ini memerlukan 

interpretasi makna, sehingga tidak dapat dipetakan langsung dari metode ilmu-

ilmu pengetahuan alam, meskipun sejauh mana metode-metode ilmiah dapat 

dipergunakan pada penelitian tentang budaya merupakan suatu perdebatan yang 

signifikan.
21

       

Komunikasi terjadi di masyarakat, antarmasyarakat, dan dalam konteks 

masyarakat.
22

 Untuk memahami fenomena komunikasi Fungsionaris Silat 

Pangean dalam mengkomunikasikan Budaya Silat Pangean pada masyarakat Desa 

Genduang perlu menjadi perhatian yang lebih supaya masyarakat itu termotivasi 

untuk ikut melestarikan Budaya Silat Pangean tersebut. Budaya Silat Pangean ini 

juga termasuk bidang kesenian.  

Salah satu aspek kajian budaya adalah yang pendekatannya dari arah 

sejarah. Suatu kajian sejarah kesenian dapat pula mengambil satu di antara dua 

macam corak, yaitu yang memusatkan perhatian pada perkembangan gaya seni 

secara kronologis dengan analisis rinci atas segi-segi teknik, atau mengkaji 

                                                 
 
21

 Bryan S Turner, Teori Sosial dari klasik sampai postmodern, (Yokyakarta: Pustaka 

Belajar, 2012) hal. 645.  
22

 Momon Sudarma, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014) hal. 11. 
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perkembangan seni dengan perhatian yang lebih atas harapan-harapan dan 

kewenangan-kewenangan dari golongan-golongan masyarakat yang 

menghajatkannya.
23

 Budaya Silat Pangean ini kesenian dalam bentuk bela diri 

yang mempunyai nilai-nilai yang sangat luhur terkandung prinsip didalamnya 

dimana Silat Pangean ini tidak boleh digunakan dengan sembarangan untuk 

mencelakai orang lain, akan tetapi pantang untuk orang-orang yang apabila 

terlebih dahulu ingin mencelakai baru boleh digunakan sebagai membela diri dari 

orang-orang yang jahat. 

Sumber daya budaya dapat bersifat baik tangible (yang dapat disentuh) 

maupun intangible (yang tak dapat disentuh). Istilah sumber daya itu sendiri 

mengacu kepada suatu penggunaan, atau pemanfaatan tertentu dari sesuatu, untuk 

pencapaian tujuan yang dapat diukur dari segi produktivitas. Jika kata itu disertai 

dengan keterangan sifat “budaya”, artinya adalah bahwa yang digunakan atau 

dimanfaatkan itu adalah hal-hal yang bersifat budaya atau lebih tepatnya hasil-

hasil dari suatu kebudayaan. Suatu hasil kebudayaan yang akan dimanfaatkan atau 

ditingkatkan daya gunanya, tentulah memerlukan penanganan atau pengelolaan 

yang tepat, yang seefesien dan seefektif mungkin.
24

 

Budaya sangat berarti banyak bagi masyarakat dan individu-individu 

didalamnya, karena budaya mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan 

alam.
25

  

Pemeliharaan sumber daya budaya tenu harus dilakukan sesuai dengan 

sifat-sifat substansinya.
26

 Fokus perhatian dalam upaya pelestarian, dapat 

ditujukan kepada salah satu bentuk warisan budaya yang tangible (yang dapat 

disentuh) atau intangible (yang tidak dapat disentuh). Namun, pelaksanaan tugas 

pada kedua sisi akhirnya menyodorkan tuntutan bahwa kedua aspek perlu 

                                                 
23

 Edi Sedyawati, Budaya Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2006) hal. 132. 
24

 Edi Sedyawati, Budaya Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2006) hal. 169. 
25

 Engkus Kuswarno, Etnigrafi Komunikasi, ( Bandung: Widya Padjadjaran, 2008) hal. 8 
26

 Edi Sedyawati, Budaya Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2006) hal. 170.  
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mendapatkan perhatian yang saksama meskipun fokus tetap dapat diarahkan pada 

salah satu saja daripadanya.
27

 

 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 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. Kepala Desa Genduang berfungsi dalam mengkomunikasikan 

Budaya Silat Pangean pada masyarakat selaku komunikator. Kepala Desa 

Genduang juga bertanggung jawab dalam memelihara Budaya Silat Pangean di 

Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. 

2. Komunukasi Budaya 

Walaupun percakapan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang 

alami (karena kita tidak dapat menghindarkan percakapan), namun pecakapan 

bukanlah suatu yang tanpa konsekuensi. Percakapan yang kita lakukan membentuk 

siapa dan bagaimana diri kita sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.
28

 

Kebudayaan itu dapat dipelajari karena interaksi antarmanusia ditentukan 

oleh penggunaan simbol, bahasa verbal maupun nonverbal. Trdsi budaya, nilai-

nilai, kepercayaan, dan standar perilaku semuanya diciptakan oleh kreasi manusia 

dan bukan sekedar diwarisi secara instink, melainkan melalui proses pendidikan 

dengan cara-cara tertentu menurut kebudayaan. Kelompok sosial tertentu yang 

                                                 
27

 Edi Sedyawati, Budaya Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2006) hal. 171. 
28

 Morissan, Teori Komunkikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hal. 266.  
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telah memiliki nilai, kepercayaan, dan standar perilaku yang ditransmisikan 

melalui interaksi diantara mereka.
29

   

Maka boleh saja kita menganggap bahwa etnografi-etnografi klasifikasi 

dan pengumpulan mereka merupakan upaya-upaya dadakan untuk menarik 

sampel-sampel dari sumber-sumber budaya lain yang sangat terbatas, sementara 

teori-teori mereka yang ekspansif (terbuka) dan sangat funsionalis (tertutup) 

merupakan penelitian pasar para imperialis (pemegang kendali) yang mempelajari 

struktur-struktur dan sistem-sistem kekuasaan untuk memperoleh kendali atas 

dunia ketiga.
30

 

Budaya Silat Pangean di komunkasikan oleh Pengurus Silat Pangean di 

Desa Genduang Kecamatan Angkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang 

mempunyai kekuasaan untuk menyampaikan informasi Budaya Silat Pangean 

kepada masyarakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan. 

3. Komunikasi Organisasi 

Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar 

pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sam lain untuk 

mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. 

Suatu organisasi adalah suatu sistem yang terbuka yang dinamis yang 

menciptakan dan saling menukar pesan di antara anggotanya. Karena gejala 

menciptakan dan menukar informasi ini berjalan terus-menerus dan tidak ada 

henti-hentinya maka dikatakan sebagai suatu proses.
31

 

Untuk berkomunikasi seserang harus sanggup menyusun suatu gambaran 

mental, memberikan gambaran itu nama dan mengembangkan suatu perasaan 

terhadapnya. Komunikasi tersebut efektif kalau pesan yang dikirimkan itu 

diartikan sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim. 

                                                 
29

Alo Liliweri, Makna Budaya Dalam Komunikasi Antarbudaya, (Yogyakarta: PT LKiS 

Printing Cemerlang, 2009) hal. 57.  
30

 Chris Jenks, Culture Studi Kebudayaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hal. 141  
31

Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi,(Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hal. 67-68  
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Organisasi terdiri dari satu seri orang yang tiap-tiapnya menduduki posisi 

atau peranan tertentu dalam organisasi. Ciptaan dan pertukaran pesan dari orang-

orang ini sesamanya terjadi melewati satu set jalan kecil yang dinamakan jaringan 

komunikasi. Suatu jaringan komunikasi ini mungkin mencakup hanya dua orang, 

beberapa orang, atau keseluruhan organisasi.    

Konsep tujuan organisasi adalah yang paling penting dan sangat 

kontroversial dalam mempelajari organisasi. Setiap organisasi berada pada 

keadaan fisik tertentu, teknologi, kebudayaan dan lingkungan sosial, terhadap 

mana organisasi tersebut harus menyesuaikan diri. 

Organisasi adalah merupakan kelompok orang yang bekerja sama untuk 

mencapai tujuan tertentu. Tujuan organisasi hendaknya dihayati oleh seluruh 

anggota organisasi sehingga setiap angota dapat diharapkan mendukung 

pencapaian tujuan organisasi melalui partisipasi mereka secara individual.
32

   

4. Model Komunikasi 

Model ialah suatu gambaran yang sistematis dan abstrak, dimana 

menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek 

dari sebuah proses. Ada yang menggambarkan model sebagai cara untuk 

menunjukan sebuah objek, di mana di dalamnya dijelaskan kompleksitas suatu 

proses, pemikiran, dan hubungan antara unsur-unsur yang mendukungnya. 

Model dibangun agar dapat mengidentifikasi, menggambarkan atau 

mengategorisasikan komponen-komponen yang relevan dari suatu proses. Sebuah 

model dapat dikatakan sempurna, jika mampu memperlihatkan aspek-aspek yang 

mendukung terjadinya sebuah proses. Misalnya, dapat melakukan spesifikasi dan 

menunjukan kaitan antara satu komponen dengan komponen dalam proses, serta 

keberadaan dapat ditunjukan secara nyata. 

                                                 
32

 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi,(Jakarta: Bumi Aksara, 2000) hal. 27-28  
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Komunikasi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam 

bekomunikasi, akan tetapi dapat juga digambarkan dalam berbagai macam model. 

Model komunikasi dibuat untuk membantu dalam memberikan perhatian tentang 

komunikasi, dan juga untuk membantu untuk menspesifikasi buntuk-bentuk 

komunikasi yang dalam hubungan manusia.
33

 

Menurut Sereno dan Mortensen, model komunikasi merupakan deskripsi 

ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Model 

komunikasi mempersentasikansecara abstrak cirri-ciri penting dan menghilangkan 

rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. 

Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa model 

komunikasi mempunyai tiga fungsi: Pertama, melukiskan proses komunikasi; 

kedua, menunjukan hubungan visual; dan ketiga, membantu dalam menemukan 

dan memperbaiki kemacetan komunikasi.
34

 

Adapun dalam mengkomunikasikan Budaya Silat Pangean menggunakan 

model komunikasi Harold Lasswell. 

Pandangan Lasswell tentang komunikasi, seperti milik Aristoteles sekitar 

dua ribu tahun sebelumnya, menekankan unsur pembicara, pesan dan khalayak, 

tetapi menggunakan istilah yang berbeda. Kedua ahli ini melihat komunikasi 

sebagai prose satu arah di mana seseorang individu mempengaruhi orang lain 

melalui pesan.  

Lasswell menawarkan definisi yang lebih luas mengenai saluran yang 

memasukan media massa bersama pidato sebagai bagian dari proses komunikasi. 

Pendekatannya juga menyediakan satu pandangan yang lebih umum mengenai 

tujuan atau dampak komunikasi dibandingkan perspektif Aristoteles. Model 

Lasswell mengingatkan bahwa mungkin terdapat berbagai hasil atau efek dari 

                                                 
33

 Hafied Cangara, Pengantar Ilmu Komunikasi,  (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hal. 39.   
34

 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,  

2007) hal. 132-133. 
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komunikasi, seperti mengimformasikan, menghibur, memperburuk, serta 

membujuk.
35

 

Model ini dikemukakan Harold Lasswell tahun 1948 yang 

menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam 

masyarakat. Lasswell mengemukakan tiga fungsi komunikasi, yaitu: pertama, 

pengawasan lingkungan yang mengingatkan anggota-anggota masyarakat akahaya 

dan peluang dalam lingkungan; kedua, korelasi berbagai bagian terpisah dalam 

masyarakat yang merespon lingkungan; dan ketiga, transmisi warisan sosial dari 

suatu generasi ke generasi lainnya. 

Lasswell berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok spesialis yang 

bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi ini. Misalnya, pemimpin politik 

dan diplomat termasuk dalam kelompok pengawas lingkungan. Pendidik, juunalis 

dan pencersmah membantu mengkorelasikan atau mengumpulkan respon orang-

orang terhadap informasi baru. Anggota keluarga dan pendidik sekolah 

mengalihkan warisan sosial. 

Lasswell mengakui bahwa tidak semua komunikasi bersifat dua arah, 

dengan suatu aliran yang lancar dan umpan balik yang terjadi antara pengirim dan 

penerima. Dalam masyarakat yang kompleks, banyak informasi disaring oleh 

pengendali pesan (editor), penyensor atau propagandis, yang menerimainformasi 

dan menyampaikannyakepada public dengan beberapa perubahan atau 

penyimpangan. Menurut Lasswell, suatu fungsi penting komunikasi adalah 

menyediakan informasi. Ia menyimpukan bahwa penting bagi masyarakat untuk 

menemukan dan mengendalikan faktor-faktor yang mungkin mengganggu 

komunikasi yang efisien. 

Model Lasswell dikritik karena model itu tampaknya mengisyaratkan 

kehadiran komunikator dan pesan yang bertujuan. Model itu juga dianggap terlalu 

                                                 
35

 Hamad, Komunikasi dan Perilaku Manusia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013) hal. 

43.   



17 

 

 

menyederhanakan masalah. Tetapi seperti setiap model yang baik, model Lasswell 

memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting komunikasi.
36

 

  

  

 

 

Bagan 2.1 Model Komunikasi Lasswell 

Model ini termasuk model mekanistis. Menurut perspektif mekanistis, 

komuniksi secara umum memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: 

a. Komunikator atau sumber 

Dalam komunikasi antarmanusia, komunikator dapat berupa individu, bisa 

juga sekelompok orang misalnya organisasi atau lembaga.  

b. Pesan 

Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang 

disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan 

cara tatap muka atau melalui media komunikasi massa. 

c. Media atau saluran 

Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk 

memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Media tersebut bisa berupa 

pancaindra (komunikasi antarpribadi), maupun media massa. 

d. Komunikan atau khalayak 

Komunikan atau khalayak adalah pihak yang menjadi penerima pesan 

yang dikirim oleh sumber. Komunikan adalah elemen penting dalam proses 

komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari komunikasi.  

e. efek  

                                                 
36

 Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2010)  hal. 147-148. 
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Efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan 

dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. 

Unsur sumber (siapa) mengandung pertanyaan mengenai pengendalian 

pesan. Unsur pesan (mengatakan apa) merupkan bahan untuk analisis isi. Unsur 

saluran komunikasi (melalui apa) menarik untuk dikaji mengenai analisis media. 

Unsur penerima (kepada siapa) banyak digunakan untuk analisis khalayak. Unsur 

pengaruh (bagaimana efeknya) berhubungan erat dengan kajian mengenai efek 

pesan pada khalayak. 

Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan 

yang diterima oleh komunikan. Dengan kata lain komunikasi merupakan proses 

membuat pesan yang setara bagi komunikator dan komunikan. Komunikasi sangat 

berperan penting bagi kehidupan manusia, karena manusia itu sendiri adalah 

mahluk sosial yang setiap saat pasti melakukan komunikasi baik itu verbal maupun 

non verbal. 

5. media 

Media adalah  alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan dari komunikator kepada khlayak. Ada beberapa pakar psikologi 

mamandang bahwa dalam berkomunikasi antarmanusia, media paling domunan 

dalam berkomuikasiadalah pancaindra selanjutnya diproses dalam dalam pikiran 

manusia untuk mengkontrol dan menentukan sikap terhadap sesuatu, sebelum 

dinyatakan dalam tindakan. 

Untuk hubungan perorangan (antarpribadi), untuk yang tepat digunakan 

ialah kurir (utusan). Kurir banya digunakan oleh orang-orang dahulu kala untuk 

menyampaikan pesan. Di daerah-daerah pedalaman pemakaian kurir sebagai 

saluran komunikasi masih bisa ditemukan, misalnya melalui orang tua yang 

terlebih dahulu masuk Silat Pangean untuk menyampaikan pesan dan mengajak 

anaknya supaya melestarikan Budaya Silat Pangean. 
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Pesan-pesan komunikasi tidak selalu menggunakan kata-kata verbal 

semata-mata. Kadang-kadang andan menggunakan lambang-lambang pesan yang 

disebut pesan-pesan nonverbal, fungsi lambang-lambang nonverbal itu membantu 

komunikator untuk menerjemahkan dan memperkaya variasi pesan agar lebih 

mudah dimengerti oleh komunikan.   

 

B. Kajian Terdahulu 

Adapun beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini 

diantaranya adalah: 

1.  Penelitian Rika Rahim (2017) dengan judul “Sistem Pewarisan Tradisi Silat 

Pangean di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan Provinsi Riau”.
37

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Sistem Pewarisan Tradisi Silat 

Pangean di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan. Penelitian bertujuan ini untuk mengetahui Sistem Pewarisan Tradisi 

Silat Pangean di Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan. Metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan keberadaan 

variabel mandiri, serta penulis hanya berusaha menelusuri, memahami, 

menjelaskan gejala dari segala hubungan yang diteliti. Hasil penelitian Sistem 

pewarisan silat Pangean ini ada dua macam yaitu pewarisan tegak dan 

pewarisan miring yang mana pewarisan tegak ini di warisi oleh generasi dari 

guru itu sendiri yaitu keturunan dari waktu ke waktu seperti anak cucunya. 

Dalam pewarisan tegak orang tua mewariskan nilai (moral, sosial, dan lainnya) 

kepada anaknya, keterampilan dalam memasuki dunia persilatan 

(memperagakan silat), keyakinan yaitu ia selalu yakin dalam menjalankan 

                                                 
37

 Rika Rahim, “Sistem Pewarisan Tradisi Silat Pangean di Desa Genduang Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”, (Skripsi Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan UIR, 2017), Abstak. 
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amanah dan menjalankan perintah, dan motif budaya yaitu sang pewaris dan 

ahli waris bisa terus menjaga, melestarikan dan mewarisi tradisi yang ada di 

daerahnya. Sedangkan, pewarisan miring ini di warisi oleh anggota-anggota 

silat itu sendiri dari gurunya seperti melalui lembaga-lembaga seperti sekolah 

atau sanggar, pada silat Pangean di desa Genduang hanya ada laman silat 

tempat anggota-anggota silat melakukan proses latihan dan proses saat masuk 

menjadi anggota silat bisa juga di sebut dengan sanggar silat sedangkan di 

sekolah belum di terapkan.  

2.   Penelitian Dina Mariza (2014) dengan judul penelitian, “keberadaan tari silat 

pangean dalam upacara pernikahan adat melayu di desa pangkalan 

panduk kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan provinsi riau”.
38

 

Permasalahan dalam penelitian ini bentuk penyajian tari Silat Pangean dalam 

upacara pernikahan adat Melayu di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan 

Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan fungsi Tari Silat Pangean 

dalam upacara pernikahan adat Melayu di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan 

Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan 

mendeskripsikan keberadaan tari Silat Pangean dalam upacara pernikahan adat 

Melayu di desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten 

Pelalawan Provinsi Riau, meliputi bentuk penyajian, fungsi, dan sejarah. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Data dijaring melalui observasi, 

wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini sebagai 

berikut (a) Bentuk penyajian tari Silat Pangean: (1) Gerak: togak ali, langkah 

ompat, concang, tikam, popat, simbuh (2) Desain lantai: garis lurus dan garis 

lengkung, (3) Iringan tari, menggunakan dua buah gendang satu buah tak-

tawak (4) Tata rias dan busana, tidak menggunakan rias dan busana yang 

khusus, hanya menggunakan celana panjang, baju panjang dan juga boleh baju 

                                                 
38

 Dina Mariza,”keberadaan tari silat pangean dalam upacara pernikahan adat melayu di desa 

pangkalan panduk kecamatan kerumutan kabupaten pelalawan provinsi riau”. (Skripsi Fakultas Bahasa 

dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta,  2016), Abtrak. 
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kemeja pendek kemudian menggunakan kain samping dan peci hitam (5) 

Tempat pertunjukan di halaman rumah mempelai perempuan. (b) Fungsi tari 

Silat Pangean di desa Pangkalan Panduk digunakan sebagai hiburan dalam 

upacara pernikahan adat Melayu, sebagai ciri khas tradisi pernikahan adat 

Melayu, sarana belajar beladiri, sebagai penghormatan untuk tamu undangan 

dan kedua mempelai. (c) Sejarah tari Silat Pangean, pertama kalinya berasal 

dari Minangkabau kemudian pada tahun 1500 M dibawa ke Riau oleh Siti 

Hasimah yaitu di Kabupaten Kuantan Sengingi yang bernama Pangean 

sehingga diberi nama tari Silat Pangean. Pada tahun 1914 tari Silat Pangean 

dibawa oleh Abdul Hamid ke desa Pangkalan Panduk. Sekitar tahun 1934 tari 

Silat Pangean masuk ke dalam upacara pernikahan adat Melayu sampai 

sekarang. 

 3.  Penelitian Ari Afrizal Sandi (2017) dengan judul “pencak silat sebagai sistem 

(studi kasus pencak silat pangean)”.
39

  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah penyebabkan orang minat memeasuki 

perguruan Pencak Silat Pangean, dampak positif mengikuti perguruan Pencak Silat 

Pangean, dan tata cara dalam permainan Pencak Silat Pangean di Belilas. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui tatacara dalam permainan Pencak Silat 

Pangean. Apa saja faktor yang membuat orang tertarik untuk mengikuti Pencak 

Silat Pangean tersebut dan apa saja dampak positif dan negatif mengikuti 

Pencak Silat Pangean. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif 

deskriptif. Untuk mengetahui hasil penelitian, maka di gunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun cara pengambilan subjek 

penelitian dengan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa yang mendasari seseorang untuk mengkuti Pencak Silat Pangean ini 

adalah untuk melindungi diri, Pencak Silat Di Maknai sebagai seni bela diri, 

                                                 
39

 Ari Afrizal Sandi, “pencak silat sebagai sistem (studi kasus pencak silat pangean)” Skripsi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau, 2017), Abstrak. 
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Adanya unsur agama yang tekandung dalam Pencak Silat Pangean ini yang 

mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

 

C. Kerangka Pikir  

Budaya Silat Pangean yang ada di Desa Genduang Kecamtan Pangkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan sudah menjadi Budaya Adat Melayu dan akan 

tampilkan di setiap acara duduk bersanding pernikakahan, untuk itu dalam mengajak 

masyarakat Desa Gendang Kecamtan Pangkalan Lesung itu dengan komunikasi 

langsung (tatap muka ) dengan kata-kata yang sopan dan santun supaya masyarakat 

termotivasi untuk ikut berpartisipasi melestarikan Budaya Silat Pangean, saluran 

media yang digunakan adalah melalui mulut ke mulut (panca indra), maka dari itu 

peneliti mengambil judul Komunikasi Pengurus Silat Pangean Dalam Melestarikan 

Budaya Silat Pangean Pada Masyarakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti terhadap fokus permasalahan 

bagaimana Komunikasi Pengurus Silat Pangean Dalam Melestarikan Budaya Silat 

Pangean Pada Masyarakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan berdasarkan model komunikasi Harold D. Lasswell. Pada aspek 

Komunikator disampaikan oleh Pengurus Silat Pangean Geduang Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Pesan yang disampaikan dengan kata-kata 

yang sopan dan santun tentang Budaya Silat Pangean, saluran media dari mulut 

kemulut dengan komunikasi langsung (tatap muka) dalam setiap kesempatan, 

penerima yaitu masyarakat Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan, dampak yang diharapkan adalah meningkatnya masyarakat Desa 

Genduang ikut berartisipasi dalam melestarikan Budaya Silat Pangean di Desa 

Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. 
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Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan Penulis 

Komunikator 

Komunikasi Pengurus Silat Pangean 

Dalam Melestarikan Budaya Silat 

Pangean  

 

Pesan 

Mengkomunikasikan Budaya Silat 

Pangean 

 

Saluran  

   1. Panca Indra (mulut ke mulut) 

   2. Media Antarpribadi 

 

Dampak/effect 

Meningkatkan masyarakat untuk 

melestarikan Budaya Silat Pangean di 

Desa Genduang Kecamatan 

Pangkalan Lesung Kabupaten 

Pelalawan 

penerima 

Masyarakat terutama generasi muda 

Desa Genduang Kecamatan Pngkalan 

Lesung Kabupaten Pelalawan 


