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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, media 

komunikasi tradisional cenderung banyak yang terlupakan dibandingkan dengan 

media teknologi komunikasi modern. Misalnya saja jejaring sosial yang lebih 

sering digunakan sebagai pilihan media komunikasi yang merupakan lahiran dari 

teknologi komunikasi modern, seperti facebook, twitter, friendster, BBM 

(blackberry massanger), telepon, maupun jejaring sosial lainnya. Semua itu 

dipilih kebanyakan orang sebagai media komunikasi sosial jarak jauh untuk 

berkomunikasi atau sekedar mendapat informasi cepat dari media-media sosial 

yang menyediakannya tersebut. Lain halnya dengan salah satu daerah yang 

terdapat di Nusa Tenggara Barat yaitu kecamatan Plampang, yang masih 

melestarikan budaya seni komunikasi tradisional, yaitu seni sakeco samawa 

dengan berbagai gaya unik yang dimilikinya. 

Media tradisional berfungsi sebagai penyampai pesan komunikasi, melalui 

media tradisional daerah tertentu dimana isinya masih berupa lisan, gerak isyarat, 

atau alat pengingat dan alat bunyi-bunyian (Nuruddin, 2010:114). Maka hal 

menarik inilah yang diamati oleh peneliti, dimana suatu daerah terutama 

Kecamatan Plampang ini masih melestarikan budaya seni daerah mereka sebagai 

sarana komunikasi dan bagaimana masyarakat memaknai media tradisional ini. 
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Meski masyarakat Plampang tidak terlalu tertinggal dengan perkembangan 

teknologi komunikasi modern, namun mereka tetap melestarikan budaya seni 

sakeco ini, dengan tujuan agar masyarakat mereka tetap mencintai seni daerah 

mereka dan mengenalkan seni ini pada generasi penerus mereka. Seni sakeco 

dalam penyampaiannya dibantu oleh media tradisional yaitu rebana ode (rebana 

kecil), dimana penutur dari sakeco tersebut berceritera mengenai tema-tema yang 

disampaikan, misalnya mengenai pendidikan, kehidupan sehari-hari, agama, dan 

lain sebagainya. Dalam proses penyampaiannya, penutur dari seni sakeco ini 

sangat memperhatikan irama tabuhan rebana dan menyesuaikan dengan penutur 

pendampingnya. 

Dalam perkembangannya, untuk mengenalkan seni sakeco ini terhadap 

generasi penerus, maka orang-orang yang mengerti dan masih menginginkan seni 

sakeco yang ada di Kecamatan Plampang tetap terlestarikan, membangun suatu 

sanggar seni dimana di dalamnya juga mengenalkan seni sakeco ini. Dengan 

alasan bahwa para muda mudi itu juga ingin belajar menjadi penutur nasional dan 

dikenal banyak orang.           

Sakeco merupakan salah satu bentuk seni tradisi Sumbawa yang 

mengandung beraneka macam gaya yang dimilikinya, yang penyampaiannya 

melalui suara yang diiringi dengan irama rebana dengan berbagai macam isi yang 

terkandung  di dalamnya. Sehingga tidak jarang orang sangat banyak menggemari 

baik orang tua maupun muda-mudi. Sebagai salah satu  hal yang sangat menarik 

untuk disampaikan pesannya kepada masyarakat. 
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Cerita disampaikan dalam sakeco samawa bentuk balada, temanya 

menyangkut kisah nyata pergaulan muda-mudi, kasus pembunuhan, fenomena 

sosial, pemilihan kepala daerah, kawin lari, dan cerita lain yang menarik diketahui 

masyarakat. 

Salah satu tradisi lisan yang menyimpan keindahan tutur dengan cita rasa 

seni yang tinggi dalam masyarakat Sumbawa dan Sumbawa Barat adalah seni 

musik vokal tradisional yang dinamakan sakeco. Sejak dulu tradisi lisan yang 

memerlukan ketelitian, keahlian, dan kecerdasan saat memainkannya ini, 

mendapat tempat di hati masyarakatnya dan masih terus hidup hingga kini. 

Budaya tutur yang dilantunkan duet (dua orang penutur) ini sungguhlah menawan. 

Lewat sakeco, para penutur tradisional Samawa mampu berkomunikasi dengan 

masyarakat atau penontonnya dengan baik. Harmoni yang dilahirkan dapat 

memikat pendengarnya. 

Dua pemain sakeco senantiasa memperhatikan irama sehingga selalu 

diusahakan nada-nada yang lahir dari keduanya sama agar nilai estetikanya terjaga 

dengan baik. Sakeco berfungsi sebagai hiburan. Kekuatannya ada pada bunyi 

vokal duet yang dikeluarkan seperti dari satu mulut yang sama dan para penutur 

mampu mempertahankan irama sambil berceritera. Komandannya ada pada irama 

rebana yang ritmenya terjaga. 

Bahan dasar yang disampaikan dalam sakeco bisa berupa lawas yang kerap 

diselipkan dalam cerita atau legenda sebagai sampirannya. Ada pula nasihat-

nasihat yang disampaikan dalam cerita balada, dengan tema yang beragam seperti 
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kisah nyata pergaulan muda-mudi, fenomena sosial, kasus-kasus atau peristiwa 

yang terjadi di sekitar masyarakat, kejadian alam berupa bencana atau fenomena 

yang menarik perhatian masyarakat, peristiwa politik, hingga respons terhadap 

pembangunan, kritikan-kritikan, sindiran-sindiran, pujian-pujian (biasanya saat 

menyampaikan hal-hal yang berbau agama) dan cerita humor lain yang menarik 

diketahui masyarakat. Bisa dikatakan sakeco memotret seluruh sudut pandang 

kehidupan manusia yang disampaikan dengan cara bertutur. 

Sakeco umumnya terdiri atas pembuka (samula) yang berisi ucapan selamat 

datang dan terima kasih kepada penonton serta permohonan maaf jika dalam 

penuturannya nanti ada hal-hal yang tidak berkenan. Saat menyampaikan 

pembukaan inilah, tradisi lisan ini dimulai. Bagian berikutnya adalah ringkasan 

kisah yang akan disampaikan, dilanjutkan dengan bagian inti cerita yang akhir 

ceritanya bervariasi; bisa bahagia, sedih, atau tragedi. Hal lain yang sangat 

menarik untuk diperhatikan dalam media tradisional seni sakeco samawa ini 

adalah, bagaimana masyarakat yang selaku audience saat menyaksikan 

penampilan yang dihadirkan pelaku seni sakeco samawa, memaknai pesan 

komunikasi yang disajikan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, dua 

pemain sakeco yang terdapat di dalamnya senantiasa memperhatikan irama 

sehingga selalu diusahakan nada-nada yang lahir dari keduanya sama agar nilai 

estetikanya terjaga dengan baik. Sakeco berfungsi sebagai hiburan. Kekuatannya 

ada pada bunyi vokal duet yang dikeluarkan seperti dari satu mulut yang sama dan 

para penutur mampu mempertahankan irama sambil berceritera. Komandannya 

ada pada irama rebana yang ritmenya terjaga. 
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Dengan kata lain keberhasilan tutur lisan (komunikasi verbal) sangat 

dibantu oleh adanya simbol-simbol yang dilahirkan oleh nada-nada tabuhan dalam 

media tradisional (rebana), bahasa (selaku simbol), gerakan menabuh yang 

dilakukan oleh pelaku (komunikasi non verbal), ritme yang disajikan oleh pelaku 

dalam melakukan tutur tadi, dan ekspresi pelaku dalam menyampaiakan tutur 

lisan  tadi. 

Menurut Paul Ekman (dalam Mulyana 2000:349) komunikasi nonverbal 

yang dilakukan oleh pelaku seni sakeco samawa tersebut berfungsi sebagai 

regulator. Berarti, gerakan tangan maupun ekspresi mereka merupakan saluran 

percakapan terbuka. Gerakan itu mewakili keinginan mereka dalam rangka 

berkomunikasi. Kebutuhan berkomunikasi memang tidak bisa dihindarkan pada 

setiap manusia, sekalipun hanya dengan komunikasi nonverbal. Disini dapat 

dimengerti bahwa perilaku nonverbal dapat digunakan untuk menggantikan 

perilaku verbal. Namun komunikasi akan lebih efektif lagi jika komunikasi verbal 

di tegaskan dengan komunikasi nonverbal.  

Dari penjelasan di atas dikatakan, bahwa sakeco merupakan tradisi 

Sumbawa yang masih berkembang sampai saat ini, berdasarkan latar belakang di 

atas menarik bagi peneliti melakukan penelitian dan menemukan pemaknaan 

pesan komunikasi oleh masyarakat Plampang pada media tradisional seni sakeco 

samawa. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul: PEMAKNAAN PESAN 

KOMUNIKASI PADA MEDIA TRADISIONAL SENI SAKECO SAMAWA 

OLEH MASYARAKAT PLAMPANG (Studi pada masyarakat di 

Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, penulis memberikan batasan 

permasalahan agar penelitian terarah secara sistematis dan untuk mempermudah 

penelitian ini, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

“Bagaimanakah pemaknaan pesan komunikasi pada media tradisional seni 

sakeco samawa oleh masyarakat Plampang?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

“Untuk mengetahui pemaknaan pesan komunikasi pada media tradisional 

seni sakeco samawa oleh masyarakat Plampang.”  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dan 

peneliti selanjutnya khususnya mengenai pemaknaan pesan komunikasi. 

2. Manfaat Sosial 

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya mengenai pemaknaan pesan 

komunikasi. Selain itu juga dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui 

bentuk dan makna dari pesan komunikasi maupun simbol-simbol yang terdapat 

dalam media tradisional seni sakeco samawa. 

 

 

 


