
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariaman adalah salah satu Kota yang berada di Kabupaten Padang

Pariaman, Sumatera Barat, tepatnya di pesisir pantai (Laut Hindia) sebelah

utara Kota Padang. Pariaman, yang berarti “daerah yang aman”, memiliki luas

wilayah 73,36 kilometer persegi. Di daerah ini ada suatu pesta adat yang

disebut dengan Tabuik. Kata Tabuik yang berasal dari bahasa Arab dapat

mempunyai beberapa pengertian. Pertama, Tabuik diartikan sebagai ‘keranda’

atau ‘peti mati’. Sedangkan, pengertian yang lain mengatakan bahwa Tabuik

artinya adalah peti pusaka peninggalan Nabi Musa yang digunakan untuk

menyimpan naskah perjanjian Bani Israel dengan Allah (Uun

Halimah.blogspot, 3 Januari 2014).

Tabuik Pariaman sudah ada pada abad ke-19. Ketika masa penjajahan

Belanda dan dikembangkan oleh bekas tentara Inggris yang datang dari

Bengkulu. Di Pariaman, Inggris memberikan kekuasaan kepada Belanda. Di

Pariaman di Pantai Barat berkembang menjadi Tabuik (Dokumen Video Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman, Pesta Budaya Tabuik Piaman,

Tahun 2013).

Perayaan Tabuik yang di selenggarakan setiap 1-10 Muharam adalah

suatu upacara untuk memperingati meninggalnya Husein (Cucu Nabi

Muhamad SAW) pada 61 Hijriah yang bertepatan dengan 680 Masehi. Cucu



Nabi Besar Muhammad ini dipenggal kepalanya oleh tentara Muawiyah dalam

perang Karbala di Padang Karbala, Irak. Kematian tersebut diratapi oleh kaum

Syiah di Timur Tengah dengan cara menyakiti tubuh mereka sendiri.Akhirnya

tradisi mengenang kematian cucu Rasulullah tersebut menyebar kesejumlah

negara dengan cara yang berbeda-beda (Darwisman.blogspot, 3 Januari 2014).

Dalam perayaan memperingati wafatnya Husein bin Ali, Tabuik

melambangkan janji Muawiyah untuk menyerahkan tongkat kekhalifahan

kepada umat Islam setelah Imam Husain meninggal. Namun,janji itu ternyata

dilanggar dan malah mengangkat Jazid yaitu anaknya sebagai putera mahkota.

Sebagian Muslim percaya jenazah Husen diusung ke langit menggunakan

Bouraq dengan peti jenazah yang disebut Tabuik. Kendaraan Bouraq yang

disimbolkan dengan wujud kuda gemuk berkepala wanita cantik menjadi

bagian utama bangunan Tabuik.

Tabuik merupakan tradisi turun temurun yang sudah berlangsung di

daerah Pariaman. Tabuik memiliki tiga fase prosesi dalam pelaksanaannya,

pertama, adalah pra Tabuik meliputi,pembentukan panitia, pengumpulan dana

dan proses pengumpulan bahan-bahan pembuatan Tabuik. Kedua, Proses

pembuatan Tabuik meliputi, mambuek daraga (membuat daraga), maambiak

tanah (mengambil tanah), manabang batang pisang (menebang batang

pisang), maatam (ekspresi kesedihan), maarak panja atau jari (mengarak jari-

jari), maarak sorban (mengarak sorban). Ketiga, hari H (Acara puncak)

meliputi, Tabuik naiak pangkek (Tabuik naik pangkat), pesta hoyak Tabuik

(tanggal 10 muharam), mambuang Tabuik (membuang Tabuik). Perayaan



Tabuik ini hanya dilaksanakan di Kota Pariaman yang berada di pesisir pantai

Sumatera Barat. Perayaaan ini diselanggarakan dari pusat Kota Pariaman

hingga Pantai Gandoriah.

Tradisi ini sudah seharusnya dilestarikan dan tetap dijaga kaidah-

kaidah Islam yang terdapat pada tradisi Tabuik ini. Tabuik mempunyai banyak

makna. Banyak sekali makna simbol komunikasi yang dapat diambil dari

nilai-nilai agama, moral dan budaya yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan

kita.

Dalam pelaksanaan Tabuik ini  banyak masyarakat yang menyaksikan

tradisi Tabuik, tetapi tidak semua masyarakat mengetahui makna simbol

komunikasi yang terdapat pada prosesi tradisi Tabuik. Secara garis besar

banyak makna simbol komunikasi yang terdapat dalam perayaan Tabuik.

Tabuik merupakan bagian integral sosial dan kultural yang memiliki

sejarah panjang dalam masyarakat Pariaman. Melalui Tabuik masyarakat bisa

menyatu (bersosialisasi), melalui Tabuik mereka dapat mengekspresikan

kristalisasi kultural Pariaman. Tabuik tidak dilihat seperti sebuah menara yang

terbuat dari konstruksi bambu, kayu dan rotan yang dilapisi dengan kertas

warna-warni, tetapi ia menjadi simbol identitas masyarakat Pariaman, menjadi

simbol pemersatu, dan perekat emosional dengan kampung halaman. Spirit

Tabuik mampu membangun aktualisasi identitas yang lebih kuat bagi

masyarakat Pariaman. Mereka melalui perayaan Upacara Tabuik dan Oyak

Tabuik memiliki kepercayaan diri yang kuat sebagai pemilik tradisi budaya

Tabuik (Dokumen Video, Asril Muchtar, 7 April 2014).



Oleh karena itu, tradisi ini sudah seharusnya dilestarikan dan tetap

dijaga kaidah-kaidah Islam yang terdapat pada tradisi Tabuik. Banyak makna

simbol komunikasi yang bisa diambil, seperti: nilai agama, moral dan budaya

yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita.

Berangkat pada fenomena ini penulis mangkaji lebih dalam lagi

tentang tradisi Tabuik, yang dilihat dari segi makna simbol komunikasi yang

terkandung didalamnya, dalam bentuk skripsi dengan judul: Makna Simbol

Komunikasi dalam Tradisi Tabuik Masyarakat di Kota Pariaman.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan mendasar bagi penulis untuk mengangkat

judul ini dalam bentuk penelitian dengan judul Makna Simbol Komunikasi

dalam Tradisi Tabuik Masyarakat di Kota Pariaman adalah:

1) Judul diatas menarik untuk diteliti karena penulis ingin mengetahui

bagaimana maknasimbol komunikasi yang terkandung dalam tradisi Tabuik

di Kota Pariaman.

2) Banyak makna simbol komunikasi yang terkandung dalam prosesi Tabuik.

3) Perayaan Tabuik harus dilestarikan dan dijaga kaidah-kaidah yang terdapat

didalamnya.

4) Mengetahui lebih lanjut mengenai makan simbol yang terdapat didalam

tradisi Tabuik.



5) Secara pribadi, penulis adalah penduduk daerah setempat. Oleh karena itu,

penulis merasa terpanggil dan memiliki kewajiban moral untuk

memberikan sumbangan pemikiran terhadap tradisi Tabuik ini.

6) Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap masyarakat Kota Pariaman

agar selalu melestarikan tradisi Tabuik ini.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini,

penulis merasa perlu untuk menegaskan beberapa istilah yang digunakan

dalam judul, yaitu:

1. Simbol Komunikasi

Simbol komunikasi adalah sesuatu yang digunakan untuk

menunjuk sesuatu lainnya, berdasarkan kesepakatan sekelompok orang.

Simbol meliputi kata-kata (pesan verbal), perilaku non verbal, dan objek

yang maknanya disepakati bersama (Mulyana, 2007:92).

Gambar variasi simbol-simbol agama ini merupakan contoh

bagaimana manusia menjadikan simbol sebagai “tanda pengingat” dalam

human memory, sehingga dia dapat menciptakan dan menemukan ide-ide

baru yang lebih mudah disebarluaskan, bahkan merangsang timbulnya

gagasan-gagasan baru yang lebih baik (Liliweri, 2011: 3).

Menurut Powers (1995) pesan memiliki tiga unsur yaitu: 1) tanda

simbol;2) bahasa; 3) wacana. Menurutnya tanda merupakan dasar bagi

semua komunikasi. Tanda menunjuk atau mengacu pada sesuatu yang



bukan dirinya, sedangkan makna adalah hubungan antara objek atau ide

dengan tanda (Morissan, 2008: 54).

2. Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: traditio, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan

untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama

yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi

yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali)

lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah (Dari Wikipedia

bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, 23 Februari 2014).

3. Tabuik

Secara harfiah Tabuik berarti peti atau keranda yang dihiasi bunga-

bungaan dan dekorasi lain yang berwarna-warni dan kelengkapan lain

yang menggambarkan Buraq (hewan kuda yang berkepala manusia).

Secara simbolik, Tabuik menyimbolkan kebesaran Allah SWT yang telah

membawa terbang jenazah imam Husein ke langit dengan Buraq tersebut

sebagai medium yang meninggal secara mengenaskan saat terjadi perang

di Karbala, Madinah (Fadhil Anhar.blogspot, 23 Februari 2014).



D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan

sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dikemukakan dalam

penelitian ini adalah:

a. Pelaksanaan tradisi Tabuik di Kota Pariaman

b. Makna simbol komunikasi dalam tradisi Tabuik di Kota Pariaman

2. Batasan Masalah

Makapermasalahan penelitian ini dibatasi hanya pada makna

simbol komunikasi pada tradisi Tabuik. Penulis akan meneliti makna apa

saja yang terdapat dalam tradisi Tabuik Kota Pariaman.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan

permasalahan yaitu, bagaimana makna simbol komunikasi dalam tradisi

Tabuik masyarakat di Kota Pariaman?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui dan menganalisis makna simbol komunikasi pada

Tradisi Tabuik.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini berguna dan memberikan manfaat yang

besar baik secara teoretis maupun praktis.



a. Secara Teoretis

1) Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada

masyarakat tentang makna simbol yang ada pada Tradisi Tabuik.

2) Penelitian ini berguna untuk mengenalkan tradisi Tabuik Kota

Pariaman.

3) Penelitian ini berguna untuk pengembangan teori dan proses

pelestarian kebudayaan atau tradisi, baik yang terjadi dikalangan

akademis maupun dikalangan masyarakat Kota Pariaman

khususnya.

b. Secara Praktis

1) Dapat memberikan informasi kepada para dosen, mahasiswa dan

kalangan akademis lainnya.

2) Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dalam memahami makna

simbol komunikasi pada tradisi Tabuik.

3) Sebagai bahan kajian untuk memperluas wawasan dan menambah

informasi dalam bidang ilmu komunikasi dan juga sebagai

sumbangan pemikiran untuk almamater dimana penulis menuntut

ilmu.

4) Persyaratan sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana

strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan

Syarif Kasim Riau.



F. Kajian Terdahulu

Dari sumber peneliti terdahulu tentang Makna Simbol Komunikasi

dalam Tradisi Maantau Limau Kasai di Desa Terantang Kecamatan Tambang

Kabupaten Kampar . Penelitian yang dilakukan oleh Suci Murni (2013). Data

dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi, wawancara dan

dokumentasi. Metode yang dilakukan peneliti adalah metode deskriptif

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna simbol komunikasi

pada maantau limau kasai adalah suatu tradisi yang dilakukan untuk menjalin

silahturrahmi yang lebih erat antara kemenakan (anak dari adik perempuan

paman) dengan istri mamak (istri paman/bibi) dan anak- anak mamak (paman)

sambil bermaaf-maafan dalam rangka akan memasuki bulan suci ramadhan.

Di dalamnya peneliti membahas tentang bagaimana makna simbol komunikasi

pada tradisi maantau limau kasai di desa terantang kecamatan tambang

kabupaten Kampar (Suci Murni, Skripsi, 2013).

Penelitian tentang makna simbol juga sudah diteliti oleh Herlindawati,

mahasiswi Uin Suska Riau jurusan Ilmu Komunikasi Tahun 2003, dengan

judul skripsi “Simbol Komunikasi Non Verbal Dalam Balimau Kasai di Desa

Kampar Kecamatan Kampar”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas

tentang bagaimana simbol komunikasi non verbal dalam tradisi balimau kasai

di desa Kampar. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada tradisi

mandi balimau kasai (Herlindawati, Skripsi, 2003).



Dari kedua penelitian terdahulu ini, peneliti memahami bahwa

keduanya memiliki perbedaan substansi penelitian, apalagi dengan penelitian

yang sedang dilakukan.

G. Kerangka Teoretis

Menurut Kerlinger, Teori merupakan himpunan konstruk (konsep),

definisi dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang

gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan

meramalkan gejala tersebut (Rakhmat, 2005: 6).

Agar masalah dalam penelitian ini mudah dipahami, maka diperlukan

tinjauan menurut para ahli/kerangka teoris yang berkenan dengan penelitian

yang diteliti, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Simbol

Menurut Susanne K. langer, Kebutuhan dasar ini, yang memang

hanya ada pada manusia, adalah kebutuhan akan simbolisasi. Fungsi

pembentukan simbol ini adalah satu diantara kegiatan-kegiatan dasar

manusia, seperti makan, melihat dan bergerak. Ini adalah proses

fundamental dari pikiran dan berlangsung setiap waktu (Mulyana, 1993:

96).

Dan ditegaskan lagi oleh Alfred Korzybski bahwa prestasi-prestasi

manusia bergantung pada penggunaan simbol-simbol (Mulyana, 1993:

96).



a. Definisi Simbol

Kata-kata tidaklah bermakna, manusialah yang memberi makna.

Dalam tilikan psikologi, makna tidak terletak pada kata-kata, tetapi

pada pikiran orang, pada persepsinya. Makna terbentuk karena

pengalaman individu (Rubani, 2010: 106).

Menurut Tubbs dan Moss mendefinisikan simbol sebagai

sesuatu yang digunakan untuk atau dipandang sebagai wakil sesuatu

yang lainnya. Jadi gambar singa dapat dipakai sebagai simbol

keberanian (Adjus, 2004: 20). Hal-hal yang merupakan simbol-simbol

kekayaan (uang, surat obligasi, gelar-gelar), tanda pangkat yang kita

sematkan pada pakaian kita atau plat-plat kendaraanbernomor rendah,

dianggap sebagian orang sebagai lambang keistimewaan sosial

(Mulyana, 2000: 96).

Gambar variasi simbol-simbol agama merupakan contoh

bagaimana manusia menjadikan simbol sebagai “tanda pengingat”

dalam human memory, sehingga dia dapat menciptakan dan

menemukan ide-ide baru yang lebih mudah disebarluaskan, bahkan

merangsang timbulnya gagasan-gagasan baru yang lebih baik (Liliweri,

2011: 3).

Tanda adalah sesuatu yang diciptakan manusia untuk saling

menghubungkan diri. Tanda ini biasanya harus dengan mudah

ditangkap secara indrawi. Kehadiran tanda ini dikenali karena tanda ini

berbeda dari lingkungan atau menonjol di tengah lingkungannya

(Adjus, 2004: 22).



Hubungan Antara Manusia Tanda dan Realita

Sumber: CS Pierce, Ogden, Richard dan Saussure (Adjus, 2004: 22).

Menurut Powers (1995) pesan memiliki tiga unsur yaitu: 1)

tanda simbol ; 2) bahasa; 3) wacana. Menurutnya tanda merupakan

dasar bagi semua komunikasi. Tanda menunjuk atau mengacu pada

sesuatu yang bukan dirinya, sedangkan makna adalah hubungan antara

objek atau ide dengan tanda (Morissan, 2008: 54).

b. Fungsi Simbol

Sebagaimana dipahami bersama simbol merupakan rekonstruksi

berbagai pengalaman manusia kedalam wujud yang tampak, hal senada

dengan kecendrungan manusia, yang hanya mampu memahami sebuah

konstruk berbentuk fisik, berawal dari itu semua maka mewujudkan

konstruk yang ada dalam dunia abstrak tersebut.Fungsi simbol ada tiga

sebagai berikut: (Adjus, 2004: 36-37).

1) Fungsi Idealistik

Yaitu fungsi yang mengatur tatakrama idealis yang harus

dimainkan oleh setiap orang yang berada didalam konstruk simbol

tersebut. Fungsi ini sangat membantu individu maupun kelompok

untuk menata kehidupan yang harmonis, sebab dengan fungsi ini

idividu maupun kelompok secara spantan akan mengarahkan

Manusia

Tanda- tanda Realita



normatif idealisnyakepada simboltersebut. Pada konteks ini simbol

berwujud dalam bentuk normatif.

2) Fungsi Interpersonalistik

Peranan yang dimainkan simbol dalam fungsi ini adalah

simbol merupakan sarana yang akan mengatur bagaimana lalu lintas

norma-norma itu didalam melakukan sosialisasi antar individu

maupun kelompok yang ada dalam naungan simbol tersebut. Fungsi

ini beranjak dari dasar kepatutan atau kewajaran seseorang maupun

kelompok didalam bersosialisasi dalam masyarakat, fungsi ini dapat

memaksa individu maupun kelompok untuk berbuat sesuatu dengan

kepatutan makna yang terkandung dalam simbol.

3) Fungsi Intreperetatif In Group

Fungsi ini lebih banyak mengarah kepada usaha prepentif.

Berangkat dari fungsi idealistic dan interpersonalistik, namun lebih

mengarah kepada masa depan yang akan terjadi. Fungsi ini

mengandung sebuah pengharapan maupun perjuangan baru. Dalam

konteks seperti ini ada perilaku yang muncul: pertama, perilaku

kaloborasi simbol yakni dengan menambah kandungan, nilai atau

makna yang melekat pada simbol tersebut; kedua, dengan

melakukan menambah atau mengurangi ferforment simbol itu

sendiri dalam kasus terakhir iniferformen simbol-simbol tersebut

mengalami perubahan sehingga tampilan simbol itu telah berubah

bentuk dibandingkan ferformen sebelumnya.



c. Unsur-unsur Simbol

Pada dasarnya makna simbol tidak terlepas dari minimal tiga

unsur (Adjus, 2004: 33-34).

1) Simbol adalah sebagai lambang perjuangan

Simbol sebagai lambang perjuangan, menandai awalnya

sebuah perjuangan yang akan direbut, direalisasikan, dengan

demikian ia merupakan aktivitas yang dapat menghalalkan sesuatu

yang belum tentu dapat diterima oleh orang lain.

2) Simbol adalah sebagai makna pengharapan

Sebagai makna pengharapan, simbol dipandang oleh orang-

orang yang mendukung simbol tersebut sangat menggantungkan

pengharapannya terhadap simbol tersebut, karena dengan simbol

akan melahirkan sebuah pengharapan yang sangat menjanjikan

kehidupan yang lebih layak daripada kehidupan sebelumnya.

3) Simbol adalah sebagai makna standar nilai

Tidak hanya bertugas menjadi kemungkinan akan muncul

perilaku yang menyimpang (preventif), melainkan ia juga dijadikan

sebagai standar hukum terhadap perilaku yang telah menyimpang

(kuratif), kata lain simbol tersebut tidak hanya sebagai standar nilai

tatakrama sosial melainkan juga sebagai standar hukum bagi

individu, kelompok yang telah melakukan kesalahan.



2. Komunikasi

a. Definisi Komunikasi

Istilah komunikasi dalam bahasa inggris communication berasal

dari kata latin communicatio, dan bersumber dari kata communis yang

berarti sama. Sama disini maksudnya adalah sama makna (Effendy,

2005: 9).

Menurut Bernard Berelson dan Gary A. Stainer, komunikasi itu

adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan dan

sebagainya, dengan manggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar,

figur, grafik dan sebagainya, tindakan atau proses transmisi itulah yang

dianggap komunikasi (Mulyana, 2004: 62).

Hovland mengatakan (dalam Effendy, 2004: 10) bahwa

komunikasi adalah proses mengubah prilaku orang lain

(communications is the process to modify the behavior of other

individuals). Maksudnya disini ialah seseorang akan dapat mengubah

sifat, pendapat, atau perilaku orang lain apabila komunikasinya itu

secara komunikatif sehingga pesan yang disampaikan efektif.

Disimpulkan oleh Miller (1996) intinya, komunikasi adalah

mempunyai pusat perhatian dalam situasi perilaku dimana sumber

menyampaikan pesan kepada penerima secara sadar untuk

mempengaruhi perilaku.

b. Unsur-Unsur Komunikasi

Unsur-unsur Komunikasi ada delapan (Mulyana, 2000: 14-15):



1) Sumber (source)

Suatu sumber adalah orang yang mempunyai suatu kebutuhan

untuk berkomunikasi. Kebutuhan ini mungkin berkisar dari

kebutuhan sosial untuk diakui sebagai individu hingga kebutuhan

berbagai informasi dengan orang lain atau mempengaruhi sikap atau

perilaku seseorang atau sekelompok orang lainnya.

2) Penyandian (encoding)

Adalah suatu kegiatan internal seseorang untuk memilih dan

merancang perilaku verbal dan nonverbalnya yang sesuai dengan

aturan-aturan tata bahasa guna menciptakan suatu pesan.

3) Pesan (message)

Suatu pesan terdiri dari lambang-lambang verbal atau

nonverbal yang mewakili perasaan dan pikiran sumber pada suatu

saat dan tempat tertentu. Pesan adalah apa yang harus sampai dari

sumber ke penerima bila sumber bermaksud mempengaruhi

penerima.

4) Saluran (channel)

Saluran berfungsi untuk penghubung antara sumber dan

penerima. Suatu saluran adalah alat fisik yang memindahkan pesan

dari sumber penerima.

5) Penerima (reciver)

Penerima adalah orang yang menerima pesan dan sebagai

akibatnya menjadi terhubungkan dengan sumber pesan. Penerima



mungkin dikehendaki oleh sumber atau orang lain yang dalam

keadaan apapun menerima pesan sekali pesan itu telah memasuki

saluran.

6) Penyandian balik (decoding)

Decoding adalah proses internal penerima dan pemberian

makna kepada perilaku sumber yang mewakili perasaan dan pikiran

sumber.

7) Respons penerima (receiver response)

Respons ini bisa beranekaragam, mulai dari tingkat minimum

hingga tingkat maksimum. Respons minimum adalah keputusan

penerima untuk mengabaikan pesan atau tidak berbuat sesuatu

setelah ia menerima pesan.

Respons maksimum adalah suatu tindakan penerima yang

segera, terbuka dan mungkin mengandung kekerasan. Komunikasi

dianggap berhasil, bila respons penerima mendekati apa yang

dikehendaki oleh sumber yang menciptakan pesan.

8) Umpan balik (feedback)

Umpan balik adalah informasi yang tersedia bagi sumber yang

memungkinkannya menilai keefektifan komunikasi yang

dilakukannya untuk mengadakan penyesuaian-penyesuaian atau

perbaikan-perbaikan dalam komunikasi selanjutnya.



c. Tujuan Komunikasi

Gordon I. Zimmerman merumuskan bahwa kita dapat membagi

tujuan komunikasi menjadi dua kategori besar.

Pertama, kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas-tugas

yang penting bagi kebutuhan kita, untuk memberi makna dan pikiran

kepada diri sendiri, memuaskan kepenasaran kita akan lingkungandan

menikmati hidup.

Kedua, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk

hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai fungsi isi,

yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk

menyelesaikan tugas dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran

informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain

(Mulyana, 2007: 4).

d. Fungsi Komunikasi

William I. Gorden membagi fungsi komunikasi menjadi empat

bagian, yaitu:

a. Fungsi pertama: Komunikasi Sosial

Fungsi komunuikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya

mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun

konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk

memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan,

antara lain  lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk

hubungan dengan orang lain.



b. Fungsi Kedua: Komunikasi Ekspresif

Dapat dilakukan sendiri maupur berkelompok. Komunikasi

ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun

dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menjadi instrumen

untuk menyampaikan perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan

terutama melalui pesan-pesan nonverbal.

c. Fungsi Ketiga: Komunikasi Ritual

Komunikasi ritula ini kadang-kadang bersifat mistik dan

mungkin sulit dipahami orang- orang diluar komunitas. Suatu

komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang

tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai

rites of passage, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun,

pertunangan, siraman, pernikahan hingga upacara kematian. Dalam

acara tersebut orang mengucapakan kata- kata atau menampilkan

perilaku- perilaku simbolik.

d. Fungsi Keempat: Komunikasi Instrumental

Komunikasi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

menginformasikan, mengajar, mengubah sikap dan keyakinandan

mengubah peilaku atau menggerakkan tindakandan juga menghibur.

Maka kesemua tujuan tersebut dapat disebut membujuk (persuasif).

Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan (to

inform) mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara



menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau

informasi yang disampaikannya akurat dan layak diketahui.

Fungsi suatu peristiwa komunikasi (communication

event)tampaknya tidak sama sekali independen, melainkan juga

berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya, meskipun terdapat suatu fungsi

yang dominan (Mulyana, 2007: 5-34).

e. Proses Komunikasi

Proses komunikasi terbagi menjadi dua tahap, yakni secara

primer dan sacara sekunder.

1. Proses komunikasi secara primer

Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian

pikiran dan atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan

menggunakan lambang (syimbol) sebagai media. Dalam proses

komunikasi, lambang sebagai media primer adalah bahasa, kial,

isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya. Wilbur Schramm

mengatakan (dalam Effendy, 2004 : 13), bahwa komunikasi akan

berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok

dengan kerangka acuan (frame of reference), yakni paduan

pengalaman dan pengertian yang pernah diperoleh oleh komunikan.

Jika bidang pengalaman komunikator sama dengan

pengalaman komunikan, komunikasi akan berlangsung lancar.

Sebaliknya, bila pengalaman komunikan tidak samadengan



pengalaman komunikator, akan timbul kesukaraan untuk mengerti

sama lain.

2. Proses komunikasi secara sekunder

Proses komunikasi secara sekunder adalah proses

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang laindengan

menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai

lambang sebagai media pertama.

Proses komunikasi secara sekunder menggunakan media

yang dapat diklasifikasikan sebagai media massadan media nirmassa

atau media non massa. Model proses komunikasi menurut Philip

Kotler (dalam Effendy, 2004: 18) ialah :

f. Bentuk Komunikasi

1) Komunikasi Intra Personal

Komunikasi intra personal, secara harfiah dapat diartikan

sebagai komunikasi dengan diri sendiri. Hal ini sering dijelaskan

dengan proses keika seseorang melakukan proses persepsi, yaitu

Media

Message Decoding ReceiverEncodingSender

Noise

ResponseFeedback



proses ketika seseorang mengintrepretasikan dan memberikan makna

pada stimulus atau objek yang diterima panca inderanya.

2) Komunikasi interpersonal dapat diartikan sebagai proses pertukaran

makna orang-orang yang saling berkomunikasi. Komunikasi ini

dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terjadi kontak langsung

dalam bentuki percakapan.

3) Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara tiga

orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi

informasi, pemecahan masalah yang mana anggota-anggotanya dapat

mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara cepat.

4) Komunikasi Massa

Komunikasi massa adalah suatu proses dimana organisasi

media memproduksi dan menyebarkan pesan kepada publik secara

luas. Disisi lain komunikasi massa juga diartikan sebagai proses

komunikasi dimana, pesan dari media dicari, digunakan dan

dikonsumsi oleh audiens (Effendy, 2009: 7).

3. Tabuik

a. Pra Tabuik

1) Pembentukan Panitia

Pembentukan panitia TabuikPariaman dibentuk panitianya

yang terdiri dari unsur : Departemen Agama, MUI, Alim Ulama,



Cerdik Pandai, Generasi Muda, Hansip, dan unsur Abri (AH. DT.

Anjah Pahlawan)

2) Pengumpulan dana

Setelah pembentukan panitia dilakukan, maka selanjutnya

kegiatan pengumpulan dana dilakukan. Dana yang diperoleh/

didapatkan dari masyarakat dan Pemerintah Kota Pariaman.

3) Proses pengumpulan bahan-bahan pembuatan Tabuik

Setelah dana sudah terkumpul, maka bahan-bahan

pembuatan Tabuik akan dipersiapkan. Bahan-bahan dikumpulkan

di satu tempat, agar memudahkan panitia untuk membuat Tabuik.

Dalam pembuatannya seluruh masyarakat yang bisa ikut bergotong

royong juga tidak terlepas dari Pemerintah Pariaman.

b. Proses Pembuatan Tabuik

1) Mambuek Daraga (Membuat Daraga)

Daragaadalah tempat di manapara arsitek dan pekerja

membuat, menjaga dan menyelesaikan Tabuik (Rini

Ekasari.blogspot, 4 maret 2014). Di dalam proses pembuatan

Tabuik, semua alat-alat yang digunakan maupun bahan-bahan

untuk keperluan Tabuik diletakkan di Daraga, guna memfokuskan

suatu pembuatan di satu tempat. Daraga ini dibuat khusus untuk

masing- masing Tabuik, baik Tabuik subarang (seberang) maupun

Tabuik pasa (pasar). Segala macam urusan dan masalah dalam

pembuatan Tabuik akan di bicarakan atau dimusyawarahkan di



daraga ini (Zuraini, Pewaris Keturunan Tabuik, Wawancara, 4

Maret 2014).

2) Maambiak tanah (Pengambilan Tanah)

Yaitu mengambil tanah yang dilakukan pada saat adzan

Magrib. Setelah diambil, tanah tadi diarak oleh ratusan orang dan

akhirnya disimpan dalam daraga yang berukuran panjang dan

lebar  5x5 meter, kemudian dibalut dengan kain putih, lalu

diletakkan dalam peti bernama Tabuik.

3) Manabang batang pisang (menebang batang pisang)

Yaitu mengambil batang pisang dan ditanamkan

dekatpusara Ketika hiasan Tabuik selesai 50 persen, pada 5

Muharam dilakukan penebangan batang pisang sekali tebas

dengan sebilah pedang tajam.

Dalam prosesi ini batang pohon pisang harus terpotong

dalam satu tebasan. Yang menebas batang pisang haruslah laki –

laki yang menggunakan semacam baju silat. Untuk menebasnya,

biasanya penebas menggunakan pedang yang sudah diasah agar

tajam setajam-tajamnya (Blog.ugm.ac.id, 4 Maret 2014).

4) Maatam (ekspresi kesedihan)

Prosesi maatam dilaksanakan setelah shalat dzuhur oleh

orang (keluarga) penghuni rumah Tabuik. Secara beriringan

mereka berjalan mengelilingi daraga sambil membawa peralatan

ritual Tabuik (jari-jari, sorban, pedang husen) sambil menangis

meratap-ratap.Maatam dilakukan pada tanggal 7 Muharam oleh



penghuni daraga (Brosur, Dinas Kebudayaan dan Dinas

Pariwisata Kota Pariaman, 2013).

5) Maarak panja (mengarak jari)

Prosesi ini dilakukan pada tanggal 7 Muharam, hari yang

sama dengan upacara maatam panja. Panja merupakan sebuah

kubah yang terbuat dari kertas kaca dan dibingkai bambu. Kertas

digambari dengan tangan dengan jari-jari yang putus. Panja akan

diarak keliling kampung. Kelompok ini akan memperlihatkan

kepada masyarakat bagaimana kesediahan mereka (Brosur, Dinas

Kebudayaan dan Dinas Pariwisata Kota Pariaman, 2013).

6) Maarak sorban (mengarak sorban)

Yaitu membawa sorban berkeliling kampung yang diiringi

dengan Tabuik lenong dan Gandang Tasa. Maarak sorban

dilakukan pada tanggal 8 Muharam pada malam hari (Anjah

Pahlawan, 1997: 1).

c. Hari H (Acara Puncak)

1) Tabuik naiak pangkek (Tabuik naik pangkat)

Prosesi ini berada di hari utama yaitu tanggal 10

Muharam. Tabuik naik pangkek dilaksanakan pada pagi hari. Pada

pagi hari ‘Tabuik’ dari kedua wilayah, Pasa (balai) dan Subarang,

akan dikeluarkan dari rumahnya. Kedua ‘Tabuik’ itu akan diarak

hingga bertemu. Setelah bertemu Tabuik pun akan dipasangkan

menjadi satu kesatuan ‘Tabuik’ yang utuh (Blog.ugm.ac.id, 4

Maret 2014).



2) Pesta hoyak Tabuik (tanggal 10 muharam)

Sepanjang hari tanggal 10 muharam mulai pada pukul

09.00 wib dua Tabuik pasar dan Tabuik subarang dibawa

kelokasi. Prosesi ini merupakan yang paling meriah. Tabuik

diarak oleh rombongan ke Pantai Gandoriah untuk dihanyutkan.

Sudah menjadi kepercayaan sisa-sisa dari Tabuik dapat menjadi

jimat agar larisnya dagangan (Brosur Dinas Kebudayaan Dan

Pariwisata Kota Pariaman 2012).

3) Mambuang Tabuik (membuang Tabuik)

Yaitu membawa Tabuik ke pantai dan dibuang ke laut.

Membuang Tabuik dilakukan kira-kira pukul 18.00 WIB dan

Tabuik langsung dibuang ke laut yang disaksikan oleh orang

banyak. Setelah Tabuik dibuang, masyarakat akan kembali

kerumahnya masing-masing (Anjah Pahlawan, 1997: 2).

4. Teori Interaksi Simbolik

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan

hubungannya dengan masyarakat. Karena ide ini dapat diinterpretasikan

secara luas, akan dijelaskan secara detail tema-tema teori ini dan dalam

prosesnya, dijelaskan pula kerangka asumsi teori ini (West, 2009: 98).

Interaksi simbolik mengandung inti dasar pemikiran umum tentang

komunikasi dan masyarakat. Jerome Manis dan Bernard Meltzer

memisahkan tujuh hal mendasar yang bersifat teoretis dan metodologis

dari interaksi simbolik (Sobur, 2003: 196-197).



a. Orang-orang dapat mengerti berbagai hal dengan belajar dari

pengalaman. Persepsi seseorang selalu diterjemahkan dalam simbol-

simbol.

b. Berbagai makna dipelajari melalui interaksi diantara orang-orang.

Makna muncul dari adanya pertukaran simbol-simbol dalam kelompok-

kelompok sosial.

c. Seluruh struktur dan institusi sosial diciptakan dari adanya interaksi

diantara orang-orang.

d. Tingkah laku seseorang tidak mutlak ditentukan oleh kejadian-kejadian

pada masa lampau saja, namun juga dilakukan secara sengaja.

e. Pikiran terdiri atas sebuah percakapan internal, yang merefleksikan

interaksi yang telah terjadi antara seseorang dengan orang lain.

f. Tingkah laku terbentuk atau tercipta didalam kelompok sosial selama

proses interaksi.

g. Kita tidak bias memahami pengalaman seorang individu dengan

mengamati tingkah lakunya saja. Pemahaman dan pengertian seseorang

akan berbagai hal harus diketahui.

Interaksi simbolik didasarkan pada ide-ide mengenai diri dan

hubungannya dengan masyarakat. Ralph LaRossa dan Donald C. Reitzes

(1993) mengatakan bahwa ada tiga tema besar: (West, 2009: 98-103).

a) Pentingnya makna bagi perilaku manusia.

Teori interaksi simbolik berpegang bahwa individu membentuk

makna melalui proses komunikasi karena makna tidak bersifat



intrinsikterhadap apa pun. Menurut La Rossa dan Reitzes, tema ini

mendukung tiga asumsi yang diambil dari karya Herbert Blumer.

Asumsinya adalah: 1. Manusia bertindak terhadap manusia lainnya

berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka. 2.

Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. 3. Makna

dimodifikasi melalui proses interpretif.

b) Pentingnya konsep mengenai diri.

Konsep diri adalah seperangkat perspektif yang relative stabil

dipercayai orang menegenai dirinya sendiri. Tema ini memiliki dua

asumsi menurut La Rossa dan Reitzes: 1. Individu-individu

mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. 2.

Konsep diri memberikan motif yang penting untuk perilaku.

c) Hubungan antara individu dengan masyarakat.

Berkaitan dengan hubungan antara kebebasan individu dan

batasan sosial. Asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah: 1.

Orang dan kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial. 2.

Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.

Teori ini menyediakan pandangan yang menonjol mengenai

perilaku komunikasi antarmanusia dalam konteks yang sangat luas dan

bervariasi. Teori ini dikembangkan dengan baik, mulai dari peranandiri

dan kemudian berkembang pada pelajaran mengenai diri dalam

masyarakat.



Tiga konsep dasar penting dalam pemikiran mead tentang teori

interaksi simbolik:

1. Pikiran

Mead mendefinisikan pikiran (mind) sebagai kemampuan untuk

menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama dan Mead

percaya bahwa manusia harus mengembangkan pikiran melalui interaksi

dengan orang lain. Dalam pikiran, bahasa dan simbol signifikan sangat

bergantung. Bayi tidak dapat benar-benar berinteraksi dengan orang

lainnya sampai ia  mempelajari bahasa dan bahasa bergantung pada apa

yang disebut Mead sebagai simbol signifikan, atau simbol-simbol yang

memunculkan makna yang sama bagi banyak orang. Dengan

menggunakan bahasa dan berinteraksi dengan orang lain, bisa

mengembangkan apa yang dikatakan Mead sebagai pikiran dan mampu

menciptakan setting interior bagi masyarakat yang dilihat beroperasi diluar

diri. Menurut Mead, salah satu dari aktivitas penting yang diselesaikan

orang melalu pemikiran adalah pengambilan peranatau kemampuan untuk

secara simbolik menempatkan dirinya sendiri dalam diri khayalan dari

orang lain.

2. Diri

Mead mendefinisikan diri (self) sebagai kemampuan untuk

merefleksikan diri kita sendirindari perspektif orang lain. Diri berkembang

dari sebuah jenis pengambilan peran yang khusus, maksudnya

membayangkan bagaimana kita dilihat oleh orang lain. Mead menyebut



hal tersebut sebagai cermin diri atau kemampuan kita untuk melihat diri

kita sendiri dalam pantulan dari pandangan orang lain.

Ketika Mead berteori mengenai diri, ia mengamati bahwa melalui

bahasa orang mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dan objek

bagi dirinya sendiri. Sebagai subjek kita bertindak dan sebagai objek kita

mengamati diri kita sendiri bertindak. I bersifat spontan, impulsive dan

kreatif, sedangkan me lebih relaktif dan peka secara sosial.

3. Masyarakat

Masyarakat sebagai jejaring hubungan sosial yang diciptakan

manusia. Individu-individu terlibat melalui perilaku yang mereka pilih

secara aktif dan sukarela. Jadi masyarakat menggambarkan keterhubungan

beberapa perangkat perilaku yang terus disesuaikan oleh individu-individu

(West, 2009: 104-108).

G. Konsep Operasional

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka konsep operasional dapat

dirumuskan, supaya memudahkan pembaca untuk melihat makna simbol

komunikasi pada tradisi Tabuik Kota Pariaman. Maka untuk itu penulis

menggunakan beberapa indikator- indikator untuk mengetahui makna simbol

komunikasi pada tradisi Tabuik:

Proses Pelaksanaan dan Makna Simbol Komunikasi Tradisi Tabuik

a. Makna dalam Pra Tabuik

1) Pembentukan panitia

2) Pengumpulan dana



3) Proses pengumpulan bahan-bahan pembuatan Tabuik

b. Makna dalam Proses Pembuatan Tabuik

1) Mambuek daraga (membuat daraga)

2) Maambiak tanah (mengambil tanah)

3) Manabang batang pisang (menebang batang pisang)

4) Maatam (ekspresi kesedihan)

5) Maarak panja atau jari (mengarak jari)

6) Maarak sorban (mengarak sorban)

c. Makna dalam Hari H (Acara Puncak)

1) Tabuik Naiak Pangkek (Tabuik naiak pangkat)

2) Hoyak Tabuik (tanggal 10 muharam)

3) Mambuang Tabuik (membuang Tabuik)

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptif kualitatif

yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam

bentuk kalimat dan tidak menggunakan prosedur statistik.

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pariaman Provinsi

Sumatra Barat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah

Niniak Mamak, Alim Ulama dan tertua kampung dan orang-orang yang

mengetahui tentang tradisi Tabuik.



b) Objek Penelitian, sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini

adalah makna simbol komunikasi dalam tradisi Tabuik di Kota

Pariaman.

3. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari

sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk

dimanfaatkan (Ruslan, 2003: 132). Dalam penelitian ini yang menjadi

data primernya adalah hasil wawancara penulis denganInforman Kunci

atau utama (Key Informant), dalam penelitian ini adalah Niniak Mamak,

Anak Tabuik, Anak nagari, Pewaris keturunan Tabuik, Alim Ulama dan

tertua kampung.

Adapun pengambilan informan dilakukan dengan memakai teknik

purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan sampel

berdasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai

sangkut pautnya dengan penelitian ini (Ruslan, 2003: 156).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak

langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan

oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat

dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu (Ruslan, 2003: 132). Dalam

penelitian ini yang menjadi data sekundernya adalah dokumen-dokumen,



arsip-arsip dan duplikat Tabuik serta informasi yang berhubungan dengan

tradisi Tabuik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Rakhmat (2009: 77) menjelaskan ada beberapa cara yang digunakan

dalam pengumpulan data yaitu teknik penarikan sampel, observasi,

kuesioner, wawancara dan analisis isi.

Berdasarkan pernyataan diatas dan berdasarkan kebutuhan penelitian

dilapangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode

pengumpulan data, yaitu:

a. Interview (wawancara), digunakan bentuk khusus komunikasi antar

pribadi. Dua orang berinteraksi dalam bentuk tanya jawab untuk

mencapai tujuan tertentu (Defito, 1997: 281), digunakan untuk

mengambil data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Observasi, yaitu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan

pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera

lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit (Bungin, 2010: 133).

Observasi ini dilakukan di lakukan di Kota Pariaman.

c. Dokumentasi, merupakan salah satu metode pengumpulan data yang

digunakan dalam metodologi penelitian sosial (Bungin, 2011: 124).

5. Validitas data

Setelah penelitian dilakukan perlu dilakukan validitas data atau

menguji keabsahan data yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan

Triangulasi data.



Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data

empiris (sumber data lainnya) sebagai pembanding terhadap data itu

(Kriyantono, 2012: 72).

Dalam peneltian ini penulis menggunakan triangulasi data dengan

narasumber yaitu membandingkan hasil wawancara dengan informan yang

satu dengan informan lainnya. Adapun dalam penelitian ini, penulis

melakukan wawancara dengan narasumber, wawancara dengan observasi

dan wawancara dengan dokumen agar datalebih akurat sesuai validitas

informasi yang didapat oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penulisan

ini adalah kualitatif. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan

hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2004:

24-25). Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang

berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data,

analisa data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian

(Suryanto, 2010: 172).

Penulis menjelaskan data dengan kalimat sehingga mendapatkan

pemahaman tentang maknasimbol komunikasi dalam tradisi Tabuik

masyarakat di Kota Pariaman.



I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini,

maka dalam penulisan ini dibagi kedalam beberapa bab, dan setiap bab terdiri

dari sub-sub bab yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan yang utuh

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan ini berisikan tentang: latar belakang masalah,

alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, batasan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu,

kerangka teoritis, konsep operasional, metode penelitian, teknik

pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini membahas geografis Kota Pariaman dan sejarah tradisi

Tabuik Kota Pariaman

BAB III : PENYAJIAN DATA

Berisikan tentang data yang diperoleh dilapangan sesuai dengan

judul penelitian.

BAB IV : ANALISIS DATA

Menganalisis data yang telah disajikan pada bab III yang

berisiskan tentang makna simbol komunikasi dalam tradisi

Tabuik masyarakat di Kota Pariaman.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran. Kemudian dilengkapi dengan

daftar pustaka dan lampiran.




