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ABSTRACT
Fatmawati. Nim IPT.
. Lacak Cultural Literacy among Jambi
Society of Seberang City: Thesis, Library and Information Science Study Program,
Faculty of Adab and Humanities of UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Advisor: (I)
Muhammad Rum, S. Ag, SS, M.Sc, and Advisor: (II) Siti Asiah Wahyuni. M.Hum

This thesis discusses the literacy of lacak culture in the Jambi City community. The
purpose of this study is to find out how the community's ability to access, evaluate
and how to use and communicate cultural information is lacak. This type of research
is qualitative with a descriptive approach and data collection through interviews,
observation and documentation. Based on the results of the analysis and research
findings, the ability of the Arab village of Malay community in Seberang City to
access information can be categorized quite well. This can be seen from most of the
meaning of the culture of lacak and can identify sources of information about the
culture of lacak through various media both documents, museums, the Internet, or
other social media or ask someone who understands culture, as a medium of access to
information. Then the ability of the Arab village of Malayof Seberang in evaluating
information can be categorized quite well. This can be seen that the people of the
Arab village of Malay in Seberang City to evaluate the cultural information they
obtain by determining what culture will be sought and sorting out information that the
information they have obtained is really appropriate and relevant. And the ability of
the Malay Jambi Kelurahan in Seberang City to use and disseminate information can
be categorized as good. It can be seen that they use it as personal knowledge and
disseminate it to other people who are considered to need information about the
culture of the lacak and as an addition to their insight and knowledge about culture.

Keywords: Information Literacy, Lacak Culture.
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ABSTRAK
Fatmawati. Nim. IPT.
.
. Literasi Budaya Lacak di Kalangan
Masyarakat Jambi Kota Seberang: Skripsi, Program Studi Ilmu Perpustakaandan
Informasi, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
Pembimbing:(I)Muhammad Rum, S.Ag, SS,M.Si, Dan Pembimbing:(II)Siti Asiah
Wahyuni. M.Hum
Skripsi ini membahas mengenai literasi budayalacak di kalangan masyarakat Jambi
Kota Seberang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
kemampuan masyarakat dalam mengakses, mengevaluasi dan cara menggunakan
serta mengkomunikasikan informasi budaya lacak. Jenis Penelitian ini kualitatif
dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data melalui metode wawancara,
observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian,
kemampuan masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang dalam
mengakses informasi bisa dikategorikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari
sebagian besar mengetahui makna budaya lacak dan dapat mengidentifikasi sumbersumber informasi mengenai budaya lacak melalui berbagai media baik dokumendokumen, museum, Internet, maupun media sosial lainnya ataupun bertanya
seseorang yang paham tentang budaya, sebagai media akses informasi. Kemudian
kemampuan masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang dalam
mengevaluasi informasi bisa dikategorikan cukup baik. Hal ini bisa dilihat bahwa
masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang mengevaluasi informasi
budayayang mereka peroleh dengan cara menentukan budaya apa yang akan dicari
serta memilah informasi bahwa informasi yang mereka peroleh benar-benar tepat dan
relevan. Dan kemampuan masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
dalam menggunakan dan menyebarkan informasi bisa dikategorikan baik. Hal ini
dapat dilihat mereka menggunakannya sebagai pengetahuan pribadi dan
menyebarkannya ke sesama orang yang dianggap membutuhkan informasi mengenai
budaya lacak tersebut dan sebagai penambah wawasan dan pengetahuan mereka
tentang budaya.

Kata kunci : Literasi Informasi, Budaya Lacak.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Suatu sejarah kebudayaan dapat menyoroti keseluruh perkembangan
kebudayaan disuatu daerah atau negara, namun dapat juga secara khusus memberi
sorotan terhadap salah satu aspek sejarah kebudayaan, ataupun salah satu ataupun
beberapa komponen kebudayaan. Komponen suatu kebudayaan adalah apayang
disebut juga sebagai unsur kebudayaan, seperti sistem kepercayaan, sistem
pengetahuan, sistem perekonomian, sistem kesenian, sistem komunikasi, sistem
organisasi sosial, dan sebagainya. 2
Budaya merupakan salah satu gagasan paling penting dan berpengaruh dalam
pemikiran abad ke- .Pemakaian istilah budaya sebagaimana digunakan oleh
pakar antropologi abad ke-

telah berkembang ke berbagai bidang pemikiran

lainnya dengan pengaruh yang dalam.3Budaya atau yang biasa disebut kultur
merupakan warisan dari nenek moyang terdahulu yang masih eksis sampai saat
ini. Suatu bangsa tidak akan memiliki ciri khas tersendiri tanpa adanya budayabudaya yang dimiliki. Budaya-budaya itupun berkembang sesuai dengan
kemajuan zaman yang semakin modern.Kebudayaan yang berkembang dalam
suatu bangsa itu sendiri dinamakan dengan kebudayaan lokal, karena kebudayaan
lokal sendiri merupakan sebuah hasil cipta, karsa dan rasa yang tumbuh dan
berkembang didalam suku bangsa yang ada di daerah tersebut.4
Hal ini dapat dilihat dalam Undang Undang Dasar (UUD)

pasal

bagian penjelasan yang berbunyi: “Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang
2

Edi Sedyawati. Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah. Jakarta : Rajawali
.hlm.
3
Roger M. Keesing. Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer. Jakarta : Gramedia.
.hlm.
4
Laode Monto Bauto. Perspektif agama dan kebudayaan dalam Kehidupan masyarakat
Indonesia. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Volume , No. , Edisi Desember
.hlm.
pers.

Timbul sebagai upaya budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayan lama dan
asli yang terdapat sebagai kebudayaan daerah-daerah diseluruh Indonesia
terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Upaya kebudayaan harus menuju kearah
kemajuan adat, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan dari
kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta
mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.5
Kebudayaan yang beranekaragam dalam kehidupan masyarakat dapat
memberikan pandangan yang berbeda-beda bagi masyarakat pendukungnya, yang
mana dapat menggambarkan kehidupan dan nilai-nilai sosial masyarakat yang
terkandung didalamnya. Kebudayaan tak lepas kaitannya dari unsur seni yang
mana seni mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial. Kesenian
berkedudukan sebagai media komunikasi antara manusia dan manusia dan alam,
antara manusia dan maha pencipta.6
Budaya di negara Indonesia sangatlah beragam dan multikultur sehingga
bersifat dinamis akan perubahan bahkan mungkin akan hilang sama sekali.
Penyebabnya adalah perkembangan budaya dan pengaruh budaya luar yang
masuk sejalan dengan perkembangan globalisasi saat ini. Kenyataanya pada
kondisi saat ini, kebudayaan mulai ditinggalkan bahkan sebagian masyarakat
indonesia malu akan kebudayaanya sebagai jati diri sebuah bangsa. Hal ini
mengakibatkan hilangnya keanekaragaman budaya Indonesia secara perlahanlahan, yang tidak terlepas dari pengaruh budaya.7
Adat budaya daerah, khususnya adat daerah budaya Jambi yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari budaya bangsa, sampai saat ini semakin menyusut dan
5

Marzali,Amri. Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Jurnal Humaniora, vol. , No.
Oktober tahun
. Hlm
6
Desti Kumala Sari.Unsur Magis Tukang Tari pada Seni Tari Tradisi Pacu Jalur di
Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.Jurnal Imaji.Vol. , No. , April
.hlm.
7
Eviyanti, Sari, (
) “Taman Budaya Kalimantan Tengah” https://e-journal.uajy.ac.id/
di akses tanggal
Januari

hilang keberadaannya dari kehidupan keseharian masyarakat Jambi. Jambi adalah
salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki nama yang sama antara ibu kota
dengan provinsinya. Dan kebudayaan yang dimiliki provinsi Jambi pun juga
sangat beragam diantaranya adalah, Bahasa daerah, senjata tradisional, rumah
adat, lagu daerah, tari-tarian Jambi, dan juga pakaian adat Jambi.8
Lacak adalah ikat kepala khas budaya melayu Jambi. Nama lainnya adalah
tanjak. Aksesoris etnik ini biasa digunakan oleh pria. Budaya Lacak merupakan
salah satu kekayaan budaya Negeri Jambi yang merupakan simbol kewibawaan,
kebijaksanaan, dan status sosial pemakainya. Awalnya lacak dikenal sebagai salah
satu perlengkapan dalam pakaian adat pria Jambi untuk kaum laki- laki yang
berada di suku Melayu Jambi, dalam berpakaian adatnya kaum pria Jambi
mengenakan lacak pada kepalanya. Lacak digunakan oleh laki-laki Melayu Jambi
yang kini menjadi ikon baru setelah batik, songket, dan tenunan khas Jambi.9
Mengikuti perkembangan budaya saat ini khususnya di Jambi, sejak
kemerdekaan Indonesia dirasakan banyaknya masyarakat yang memiliki sikap
mental yang masih sangat lemah dapat dilihat pada masyarakat tradisional dan
golongan masyarakat modern sekarang. Masyarakat tradisional cenderung untuk
lebih mempertahankan

nilai-nilai sejarah masa lampau, sedangkan kalangan

masyarakat modern saat ini lebih cenderung untuk memberikan perubahan sesuai
dengan alur pergaulan dan perkembangan zaman.
EdwardB. Tylor merumuskan kebudayaan merupakan keseluruhan yang
kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian,

8

Cakrawala .
. “Ragam Budaya Jambi”. https:// Cakrawala .com/
/Ragam
Budaya Nusantara/Ragam Budaya Jambi diakses pada tanggal oktober
9
Indonesia Trip News.
. “Lacak dan Tengkuluk, ikat kepala khas Masyarakat Jambi
Diakses
di
https://indonesiatripnewsjambi.com/gaya-hidup/lacak-dan-tekuluk-ikat-kepala-khasmasyarakat-jambi diakses pada tanggal
mei

moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan
seseorang sebagai anggota masyarakat.

lain yang didapat

10

Adanya literasi Budaya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat
bagaimana mengorganisasikan informasi, bagaimana menemukan informasi dan
memanfaatkan sebuah informasi sebagai modal untuk pendidikan seumur hidup.
Literasi sejarah dan asal usul dari suatu objek yang dianggap memiliki nilai
sejarah yang sangat tinggi berperan untuk meningkatkan empati masyarakat
terhadap kekayaan sejarah dan budaya yang terdapat di suatu daerah. Salah satu
kejadian sejarah lokal seperti nama tempat yang mengandung jejak bahasa,
budaya, dan sejarah pemukiman ataupun pembangunan pemujaan atau
sesembahan dari periode waktu yang berbeda. Pembelajaran yang bernilai sejarah
hakikatnya mengenalkan realitas kehidupan masyarakat yang berada dekat dalam
lingkungan tempat tinggal dan konstruksi pengetahuan.
Literasi

dapat

diartikan

kemampuan

untuk

mengenal,

mengakses,

mengevaluasi dan menggunakan informasi dalam berbagai format serta mampu
memilih media yang digunakan, Literasi juga mencakup pengetahuan, sikap, etika
dan masalah sosial yang meliputi informasi dan teknologi. Tujuan dari literasi
adalah

mengetahui

bagaimana

mengorganisasikan

informasi,

bagaimana

menemukan informasi dan memanfaatkan informasi sebagai modal untuk
pendidikan seumur hidup. Hal inilah yang menyebabkan literasi sangat penting
bagi masyarakat, literasi informasi juga menjadi tuntutan dalam berbagai aspek
kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, politik, budaya dan pendidikan.11
Masyarakat kota Jambi yang memiliki heterogen budaya, tingkat pendidikan,
ekonomi, sosial, agama, dan politik yang sesungguhnya sangat membutuhkan
10

Eviyanti, Sari, (
di akses tanggal
Januari
11

Hartono. (

) “Taman Budaya Kalimantan Tengah” https://e-journal.uajy.ac.id/

). Manajemen Perpustakaan Sekolah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm

.

informasi mengenai suatu budaya sekitar yang sejak dulu sampai sekarang masih
ada dan sangat dibutuhkan agar dapat menjadi masyarakat yang berbudaya. Studi
di lapangan menunjukan bahwa salah satu masalah di Jambi khususnya di
kalangan masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota SeberangKebanyakan
dari masyarakat bersikap kurangnya kepedulian untuk menggali sejarah mengenai
suatu budaya, tradisi ataupun adat istiadat yang sudah ada sejak lama hasil dari
peninggalan nenek moyang terdahulu yang masih ada di lingkungan sekitar. Ini
tampak jelas karna sebagian dari masyarakat tidak banyak mengetahui sejarah
budaya seperti lacak yang sejak dahulu sampai sekarang masih ada, hal ini di
sebabkan oleh perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar. Di samping itu
mayoritas masyarakat tidak lagi memikirkan budaya sekitar dan tampak tidak
menggemari budaya sendiri seperti sejarah lacak oleh masyarakat Jambi Kota
Seberang. Dengan demikian penomena yang terjadi di masyarakat Kelurahan
Arab Melayu Jambi Kota Seberangdalam waktu singkat akan hilang dan
pengetahuan mengenai sejarah lacak.
Adapun alasan peneliti mengambil judul penelitian ini, karena di masyarakat
Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang, masyarakat masih menggunakan
lacak di acara-acara tertentu, walaupun tidak semua masyarakat menggunakan
lacak, tapi masih ada sebagian masyarakat yang menggunakannya seperti di acara
pernikahan, acara kompangan, dan acara adat lainnya. Adapun manfaat untuk
masyarakat adalah untuk melestariakan budaya lacak agar budaya lacak tidak
menyusut dan tidak hilang dikarenakan penggunaannya yang semakin sedikit,
dan agar generasi selanjutnya tetap melestarikan budaya lacak agar budaya lacak
tersebut tidak hilang dan tidak punah di era perkembangan zaman saat ini. Karena
lacak merupakan salah satu peninggalan nenek moyang terdahulu
Literasi budaya lacak sesungguhnya dapat menimbulkan suatu keterampilan
dan kemampuan tersendiri di kalangan masyarakat untuk dapat mengenali sejarah
budaya lacak serta cara untuk menemukan, mengevaluasi dan penggunaanya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi
pada masalah di atas, dan penulis menuangkan dalam tema “LITERASI
BUDAYA LACAK DI KALANGAN MASYARAKAT JAMBI KOTA
SEBERANG”
B. Rumusan Masalah
. Bagaimana kemampuan masyarakat Jambi Kota Seberang dalam mengakses
informasi mengenai budaya lacak?
. Bagaimana

kemampuan

masyarakat

Jambi

Kota

Seberang

dalam

Kota

Seberang

dalam

mengevaluasi informasi mengenaibudaya lacak?
. Bagaimana

kemampuan

masyarakat

Jambi

menggunakan informasi budaya lacak?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :
a. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat Jambi Kota Seberang dalam
mengakses informasi mengenai budaya lacak.
b. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat Jambi Kota Seberang dalam
mengevaluasi informasi mengenai budaya lacak.
c. Untuk mengetahui kemampuan masyarakat Jambi Kota Seberang dalam
menggunakan informasi budaya lacak.

. Manfaat penelitian
a. Sebagai syarat untuk lulus sarjana strata satu (s. ) dalam Ilmu
Perpustakaan
b. Untuk menambah khasanah ilmu tentang literasi informasi terutama
tentang sejarah lacak.

c. Untuk menambah

wawasan bagi pembaca, agar mengetahui tentang

budaya lacak, bahwa lacak merupakan peninggalan budaya Jambi.

D. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang kemampuan masyarakat
dalam mengakses, mengevaluasi, memahami dan menggunakan informasi. Untuk
mendapatkan hasil yang baik, peneliti membuat batasan masalah dalam tulisan ini
sesuai dengan tujuan penelitian. Jadi peneliti memfokuskan penelitian pada
literasi budaya lacak dikalangan masyarakat Jambi Kota Seberang Kelurahan
Arab Melayu, dengan subyek penelitian terhadap ketua rt, pengrajin lacak dan
masyarakat yang berada di KelurahanArab Melayu, yang terdiri dari
peneliti hanya mengambil

rt dari

rt dan

rt sebagai informan Berdasarkan standar

international Federation of Library Association and Institution (IFLA).

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Literasi Informasi
Literasi adalah kemampuan untuk menyimak, memahami bahasa lisan, dan
berkomunikasi melalui gambar dan lisan yang dibentuk oleh pengalamannya
berintekrasi dengan lingkungan sosialnya.Selain itu literasi juga sebagai
kemampuan

untuk

mendengarkan,

berbicara,

membaca,

menulis

dan

menghitungyang berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan,
mempersepsikan informasi, megomunikasiakan, serta menggambarkan informasi
berdasarkan pemahaman pemahaman.12
Literasi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada mulanya literasi
sering dipahami sebagai melek aksara, dalam arti tidak buta huruf. Kemudian
melek aksara dipahami sebagai kepahaman atas informasi yang tertuang dalam
media tulis. Tak mengherankan, kegiatan literasi selama ini identik dengan
aktivitas membaca dan menulis. Lebih lanjut, literasi dipahami sebagai
kemampuan berkomunikasi sosial di dalam masyarakat. Di sinilah literasi sering
dianggap sebagai kemahiran berwacana dalam konteks inilah Deklarasi Praha
mengartikan literasi sebagai kemampuan seseorang dalam berkomunikasi di
masyarakat.Literasi juga mengandung makna praktek dan hubungan sosial yang
berkaitan dengan bahasa, pengetahuan, dan budaya.Kemampuan tersebut perlu
dimiliki tiap individu sebagai syarat untuk berpartisipasi dalam masyarakat
infromasi.13
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Literasi informasi adalah serangkaian kemampuan dan keterampilan
seseorang untuk menyadari kebutuhan informasi dan kapan informasi itu
diperlukan, mengidentifikasi dan menemukan informasi yang di butuhkan,
memanfaatkan secara efektif, legal dan etis serta mengkomunikasikanya. 14
Literasi informasi juga sering disebut dengan kemelekan informasi. Dalam bidang
ilmu perpustakaan dan informasi, literasi sering dikaitkan dengan kemampuan
mengakses,

mengidentifikasi

dan

menggunkan

informasi

serta

mampu

memanfaatkan informasi secara benar terhadap informasi yang tersedia. Dengan
adanya kemampuan literasi informasi yang dimiliki oleh seseorang dapat
membantu dalam menemukan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan
sehingga seseorang dapat

secara langsung mengetahui dan menggunakan

informasi secara efektif dan efesien serta dapat mengidentifikasi sebuah informasi
yang ditemukan.
Lasa HS mendefenisikan, literasi informasi disebut juga melek informasi
yakni kesadaran akan kebutuhan informasi seseorang, mengidentifikasi,
pengaksesan secara efektif dan efesien, mengevaluasi, dan menggabungkan
informasi secara legal kedalam pengetahuan dan mengkomunikasikan informasi
itu. Dengan adanya kesadaran dan kemampuan berliterasi yang sangat baik bagi
seseorang individu akan mendukung terciptanya perkembangan dalam proses
pembelajaran sepanjang hayat. 15 Sedangkan menurut American Library
Asociation (ALA): “Information literacy is a set of abilities requiring individuals
to “recongnize when information is needed and have the ability to locate,
evaluate, and use effective needed information”. Artinya, literasi informasi di
artikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi informasi yang

14
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Agustian Widya Gunawan dkk, Langkah literasi:knowledge managemen. hlm
Lasa HS. Kamus Kepustakawanan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Book Publish.

. hlm

dibutuhkannya, mengakses dan menemukan informasi, mengevaluasi informasi,
dan menggunakan informasi secara efektif.16
B. Sejarah Literasi Informasi
Literasi informasi pertama kali muncul pada tahun

oleh paul

G.zurkowski di tulis atas nama komisi nasional perpustakaan dan ilmu informasi.
Zurkowski

menggunakan

ungkapan

untuk mengambarkan “teknik dan

keterampilan” di pelajari oleh informasi yang melek untuk memamfaatkan
berbagai alat informasi serta sumber utama dalam membentuk solusi informasi
untuk masalah mereka dan menarik garis yang relatif tegas antara melek huruf
dan buta aksara informasi.17 Pada tanggal

januari

, the presidential

comitte on information literacy menerbitkan laporan, menekan kan arti penting
literasi informasi, dan adanya peluang untuk mengembangkan literasi informasi
di sekolah. Komisi ini merekomendasikan terbentuknya forum Nasional Literasi
informasi, sebuah koalisi

organisasi nasional dan internasional.18

C. Defenisi Literasi Informasi
Literasi informasi adalah serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang
untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk
mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan mengkomunikasikan informasi secara
efektif.
Menurut Asssociation of colege and recearch libraries(ACRL) seperti yang di
rekomendasikan oleh American Library Association literasi informasi diartikan
sebagai kemampuan seseorang untuk mengindentifikasi informasi yang di

16
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mei
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butuhkan, mengakses dan menemukan informasi, mengevaluasi informasi, dan
menggunakan informasi secara efektif dan etis.
Berdasarkan defenisi yang di kemukakan oleh CILIP literasi informasi adalah
kemampuan seseorang untuk mengetahui kapan dan mengapa informasi
dibutuhkan, bagaimana mengevaluasi informasi yang didapat, menggunakanya
serta mengkomunikasikanya secara etis.19

D. Komponen Literasi Informasi
Informasi dapat diketahui dan ditampilkan dalam beberapa format dan dapat
dimasukan ke dalam sumber yang terdokumentasi (buku, jurnal, laporan, tesis,
grafik, lukisan, multimedia, dan rekaman suara). Ada beberapa komponen literasi
yang dapat mendukung literasi informasi, yaitu:
. Literasi perpustakaan (library literacy). Literasi perpustakaan membantu
seseorang untuk menjadi pengguna yang mandiri perpustakaan dan mampu
untuk menetapkan, menempatkan, mengambil dan menemuka kembali
inormasi dari perpustakaan.
. Literasi visual (visual literacy). Diartikan sebagai kemampuan untuk
memahami dan menggunakan gambar, termasuk kemampuan untuk berfikir,
belajar dan menjelaskan istilah yang di gambarkan.20
. Literasi media (media literacy). Dalam hal ini literasi media merujuk
kemampuan khalayak yang melek terhadap media dan pesan media massa
dalam konteks komunikasi massa.21
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. Literasi komputer (computer literacy). Secara umum diartkan sebagai
perangkat komputer dan mampu menciptakan dan memanipulasi dokumen,
serta akrab degan email dan internet.
. Literasi jaringan (network literacy). Adalah kemampuan untuk menentukan
lokasi akses dan menggunakan informasi dalam lingkungan jaringan pada
tingkat nasional, regional dan internasional.
E. Tujuan Dan Manfaat Literasi Informasi
). Tujuan Literasi Informasi
Literasi informasi merupakan kemampuan yang sangat penting dimiliki
seseorang terutama dalam dunia pendidikan karena semua orang dihadapkan
dengan berbagai jenis sumber informasi yang ada dan diciptakan tersebut dapat
dipercaya dan sesuai dengan kebutuhan informasi pada para pencari informasi.
Literasi informasi akan memudahkan seseorang untuk belajar secara mandiri di
manapun berada dan berinteraksi dengan berbagai informasi. Menurut UNESCO
literasi informasi memampukan seseorang untuk menafsirkan informasi sebagai
penggunaan informasi dan menjadi penghasil informasi bagi dirinya sendiri.
Masyarakat yang memiliki literasi informasi adalah masyarakat yang telah
mengerti, menyadari, memahami, dan menggunakan tulisan (bacaan dan sumber
informasi). Dengan kata lain, selain mempunyai budaya lisan/tutur yang telah
dibawa sejak turun-temurun, ratusan bahkan ribuan tahun. Mereka telah
mengembangkan budaya baca dan tulis. Masyarakat yang memiliki budaya baca
tinggi harus terus diimbangi dengan penyediaan fasilitas seperti perpustakaan dan
bahan bacaan yang memadai sesuai kebutuhan masyarakat. Hingga tumbuhnya

kesadaran masyarakat untuk menjadi pemburu informasi dan ”melek informasi”
dalam memenuhi kebutuhannya.22
UNESCO menyatakan bahwa literasi informasi memberikan kemampuan
seseorang untuk menafsirkan informasi sebagai penggunain formasi dan menjadi
penghasil informasi bagi dirinya sendiri. UNESCO juga menyatakan bahwa
tujuan literasi informasi sebagai berikut:
. Memberikan keterampilan seseorang agar

mampu mengakses dan

memperoleh informasi mengenai kesehatan, lingkungan, pendidikan,
pekerjaan mereka, danlain-lain.
. Memandu mereka dalam membuat keputusan yang tepat mengenai
kehidupan mereka.
. Lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pendidikan mereka.23
). Manfaat Literasi Informasi
Manfaat lain dari literasi informasi adalah mendukung kita dalam dunia
globalisasi. Untuk dapat bisa bersaing pintar dan kepandaian saja tidak cukup,
tetapi yang diutamakan adalah kita harus mampu belajar dengan giat dan
berkomunikasi dengan orang lain. Literasi informasi juga dibutuhkan dalam
inplementasi kurikulum berbasis komputer yang menyaratkan peserta didik
untuk banyak memanfaatkan sumber informasi dalam berbagai format dan
bidang. Dengan demikian ada

hal yang membuat perlunya literasi informasi,

yaitu agar seseorang dapat hidup dan sukses dalam masyarakat informasi, dan
secara khusus, dalam penerapan kurikulum berbasis komputer disekolah dan
perguruan tinggi. Dalam majalah visi perpustakaan dijelaskan bahwa
22
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kemampuan literasi informasi adalah sebagai cara dalam menghadapi
globalisasi informasi karena di era globalisasi ini banyak perang teknologi
terutama teknologi informasi yang semakin keras.24
Menurut Adam ada beberapa manfaat literasi informasi, yaitu:
. Membantu mengambil keputusan
Literasi informasi berperan dalam membantu memecahkan suatu persoalan.
Kita harus mengambil keputusan tersebut seseorang harus memiliki informasi
yang cukup.

. Menjadi manusia pembelajar di era ekonomi pengetahuan
Kemampuan literasi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam
meningkatkan kemampuan seseorang menjadi manusia pembelajar. Semakin
terampil dalam mencari, menemukan, mengevaluasi dan menggunakan
informasi,

semakin

terbukalah

kesempatan

untuk

selalu

melakukan

pembelajaran sehingga dapat belajar secara mendiri.

. Menciptakan pengetahuan baru
Suatu negara dapat dikatakan berhasil apabila mampu menciptakan
pengetahuan baru. Seseorang yang memiliki literasi informasi akan mampu
memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak
mudah saja percaya dengan sumber informasi yang di peroleh. 25
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Menurut Hancock manfaat literasi informasi adalah:
. Untuk pelajar
Pelajar dan guru akan dapat menguasai pelajaran mereka dalam proses
belajar mengajar dan siswa tidak akan tergantung kepada guru karena dapat
belajar secara mandiri dengan kemampuan literasi informasi yang dimiliki.
Hal ini dapat di lihat dari penampilan dan kegiatan mereka di lingkungan
belajar. Mahasiswa yang literat juga akan berusaha belajar menenai berbagai
sumber daya informasi dan cara penggunaan sumber-sumber informasi.
.

Untuk masyarakat
Literasi informasi bagi masyarakat sangat di perlukan dalam
kehidupan sehari-hari mereka dan dalam lingkungan pekerjaan. Mereka
mengindentifikasi informasi yang paling berguna saat membuat keputusan
misalnya saat mencari bisnis atau mengelola bisnis dan berbagai informasi
dengan orang lain.

.

Untuk pekerja
Kemampuan dalam menghitung dan membaca belum cukup dalam
dunia pekerjaan, karena pada saat ini terjadi ledakan informasi sehingga
pekerja harus mampu menyortir dan mengevaluasi informasi yang
diperoleh. Bagi seorang pekerja, dengan memiliki kemampuan literasi
informasi akan dapat mendukung dalam melaksanakan pekerjaan,
memecahkan bebagai masalah terhadap pekerjaan yang dihadapi dan dalam
membuat kebijakan.26

F. Standar Literasi Informasi IFLA
Literasi informasi mengarahkan pengetahuan akan kesadaran dan kebutuhan
seseorang, dan kemampuan untuk mengidentifikasi , menemukan, mengevaluasi,
mengorganisasi
26
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mengkomunikasikan informasi untuk mencari solusi atau masalah yang didapati,
juga merupakan persyaratan untuk berpartisipasi dalam masayarakat informasi,
dan merupakan hak asasi manusia untuk belajar sepanjang hayat. Dengan aneka
batasan tersebut dan berbagai pengertian tentang literasi informasi maka standar
kopetensi bagi literasi informasi juga berada antar negara.
Sebagai contoh, berikut ini adalah apa yag disarankan oleh IFLA dalam
menguasai literasi informasi. Standar Literasi Informasi menjadi pembelajaran
yang efektif yang meliputi

komponen dasar : akses, evaluasi, dan penggunaan.

Literasi informasi adalah serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang
untuk

menyadari

keadaaan

informasi

dibutuhkan

untuk

menemukan,

mengevaluasi dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif.
Literasi informasi adalah kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi dan
menggunakan informasi dalam berbagai format serta mampu memilih media yang
digunakan , juga mencakup pengetahuan, sikap dan etika serta masalah sosial
yang menjadi informasidan teknologi informasi.27 Beberapa penjelasan mengenai
kemampuan

seseorang

dalam

mencari

informasi

seperti

menemukan,

mengevaluasi dan menggunakan pada tabel berikut:
TABEL.
NO

STANDAR LITERASI INFORMASI IFLA

KOMPONEN
Menemukan

27
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INDIKATOR
Mendefenisikan
 Menemukan
atau
kebutuhan informasi
menggali informasi
 Mulai
melakukan
pencarian informasi
Penelusuran
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mengevaluasi
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informasi
potensial.
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Mengevaluasi

Menggunakan
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 Mengembangkan strategistrategi
pencarian
informasi.
 Mengakses sumber-sumber
informasi terpilih.
 Memilih dan menemukan
informasi yang dibutuhkan.
Penilaian informasi  Menganalisis,memeriksa,
menyaring informasi
 Memilihdan
mengabungkan informasi.
 Mengevaluasi keakuratan
dan
hubungan
dari
informasi yang di temukan.
Pengaturan
 Menentukan informasiinformasi
informasi yang baik dan
paling berguna untuk
digunakan
Menggunakan
 Menemukan cara untuk
informasi
mengkomunikasikan,
menyajikan
dan
menggunakan informasi
 Menggaplikasikan
informasi yang ditemukan.
Mengkomunikasikan  Mengkomunikasikan
dan menggunakan
pembelajarandengan
informasi
pengetahuan
intelektual
yang dimiliki
 Menggunakan pengetahuan
yang relevan yang sesuai
dengan standar
 Menggunakan
standar
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G. Kebutuhan Informasi
Manusia adalah mahluk yang kompleks, banyak manusia membutuhkan
sesuatu dalam menjalani kehidupanya. Mulai dari kebutuhan duniawi dan
kebutuhan rohani. Fungsi informasi bisa berkembang sesuai dengan bidang
garapan yang disentuhnya namun, setidaknya yang utama adalah sebagai data dan
fakta yang membuktikan adanya suatu kebenaran sebagai suatu penjelasan yang
sebelumnya meragukan dan masih simpang siur dan sebagai prediksi peristiwaperistiwa yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. 29
H. Literasi Informasi Masyarakat
Kemampuan literasi informasi sangatlah bermanfaat bagi masyarakat seperti
masyarakat jambi kota seberang Kelurahan Arab Melayu dan menjadi bekal untuk
menghadapi tantangan zaman di era abad ke

. Kemampuan dalam menghitung

dan membaca belum cukup dalam dunia pekerjaan, karena pada saat ini terjadi
ledakan

informasi

sehingga

masyarakat

harus

mampu

menyortir

dan

mengevaluasi informasi yang diperoleh. Bagi masyarakat, dengan memiliki
kemampuan literasi informasi akan dapat mendukung dalam melaksanakan
pekerjaan, memecahkan bebagai masalah terhadap pekerjaan yang dihadapi dan
dalam membuat kebijakan. Seseorang yang dianggap memiliki keterampilan atau
kemampuan berliterasi adalah ciri-ciri orang yang menggunakan konsep,
mempunyai keterampilan dan proses untuk menilai dalam membuat suatu
keputusan sehari-hari dan semua itu sangat di yakini dapat berhubungan dan
saling berkorelasi dengan adanya kemampuan literasi informasi.30
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I. Literasi Budaya
Literasi budaya merupakan kemampuan dalam memahami dan bersikap
terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu, literasi
kewargaan adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai
warga negara. Dengan demikian, literasi budaya dan kewargaan merupakan
kemampuan individu dan masyarakat dalam bersikap terhadap lingkungan
sosialnya sebagai bagian dari suatu budaya dan bangsa.
Literasi budaya dan kewargaan juga menjadi hal yang penting untuk dikuasai
diabad ke- . Indonesia memiliki beragam suku bangsa, bahasa, kebiasaaan, adat
istiadat, kepercayaan, dan lapisan sosial.Sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun
turut terlibat dalam kancah perkembangan dan perubahan global. Oleh karena itu,
kemampuan untuk menerima dan beradaptasi, serta bersikap secara bijaksana atas
keberagaman ini menjadi sesuatu yang mutlak.
J. Defenisi Budaya Lacak
Budaya merupakan salah satu gagasan paling penting dan berpengaruh dalam
pemikiran abad ke- . Pemakaian istilah budaya sebagaimana digunakan oleh
pakar antropologi abad ke-

telah berkembang ke berbagai bidang pemikiran

lainnya dengan pengaruh yang dalam.31Budaya atau yang biasa di sebut culture
merupakan warisan dari dari nenek moyang terdahlu yang masih eksis sampai
saat ini. Suatu bangsa tidak akan memiliki ciri khas tersendiri tanpa adanya
budaya-budaya yang dimiliki. Budaya-budaya itupun berkembang sesuai dengan
kemajuan zaman yang semakin modern. Kebudayaan yang berkembang dalam
suatu bangsa itu sendiri dinamakan dengan kebudayaan lokal, karena kebudayaan
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lokal sendiri merupakan sebuah hasil cipta, karsa dan rasa yang tumbuh dan
berkembang di dalam suku bangsa yang ada di daerah tersebut.32
Budaya Lacak merupakan salah satu kekayaan budaya Negeri Jambi yang
merupakan simbol kewibawaan, kebijaksanaan, dan status sosial pemakainya.
Awalnya lacak dikenal sebagai salah satu perlengkapan dalam pakaian adat pria
Jambi. Untuk kaum laki-laki yang berada di suku Melayu Jambi, dalam
berpakaian adatnya kaum pria Jambi mengenakan lacak pada kepalanya.
Lacak bagi pria suku Melayu Jambi melambangkan sistem kepemimpinan
yang dilakukan oleh seorang suami dalam kehidupan berumah tangga, guna
melindungi dan memelihara serta meyakinkan masyarakat menuju kesempurnaan
serta ketenangan hidup bersama.33
Lacak adalah ikat kepala yang digunakan oleh laki-laki Melayu Jambi yang
kini

menjadi

ikon

baru

setelah

batik,

songket,

dan

tenunan

khas

Jambi. Lacak bermakna bekacak atau gagah. Lacak dulunya biasa dipakai oleh
raja, laskar, dan panglima Jambi. Lacak terbuat dari bahan kain beludru berwarna
merah di bagian dalam yang diberi kertas tebal agar menjadikannya tegak. Lacak
sendiri adalah pasangan yang serasi dari tengkuluk, item pakaian khas Jambi
untuk kaum perempuan. Untuk mempopulerkan dan melestarikan pemakaian
lacak, telah dibentuk sebuah komunitas bernama Komunitas Lacak Jambi
besertaduta lacak.Selain itu, lacak juga sering dipakai pada acara-acara
pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, bahkan oleh karyawan hotel dan guruguru.34
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K. Nama-Nama dan Makna Lacak
Secara adat, ikat kepala (Lacak) ini memiliki nama dan makna yang berbeda,
seturut dengan sukunya masing-masing yaitu:
. Suku Melayu Kerinci
Masyarakat suku ini biasanya menyebutnya Sungkuk (Songkout). Sering juga
disebut Tuguk atau Slouk/Lita. Songkout terbuat dari selembar kain
batik/songket. Berbentuk segi empat berwarna biru dongker, merah maroon,
kuning dan hiaju disertai motif keluk pakis dan relung kangkung. Bulatan ikat
kepala yang diterapkan pada songkout dikenal dengan istilah balito babalit
panco yaitu ikat kepala yang bulat berbelit dan bagian atas seperti kayu yang
dipancung. Songkout seperti ini mengandung makna tanda kebenaran atau
kebesaran. Penyebaran berada di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan
Kabupaten Batanghari sebagian.

. Suku Melayu Bhatin
Ikat kepal di suku ini dikenal dengan sebutan deto/destar yang terbuat dari
kain batik berwarna biru tua, dengan motif bunga melati dan juga ada yang
bermotif tulisan Arab. Ikat kepala yang bertuliskan aksara Arab ini dipakai
oleh pemuka adat/alim ulama disebut dengan Deta Kepak Ayam Patah Tegak
dan Daun Buluh Tercacah ke Lumpur. Deta ini melambangkan kearifan local.
Tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo, Muaro Bungo,
Batanghari, dan Muaro Jambi.

. Suku Melayu Jambi
Sebagian sering menyebutnya Tanjak tetapi lebih sering menggunakan kata
Lacak. Bahannya terbuat dari kain songket berwarna merah dan batik

berwarna biru tua dan merah maroon bermotif fatola yang berbentuk kepak
ayam patah. Ini melambangkan kepemimpinana yang dilakukan oleh seorang
pria dalam kehidupan berumah tangga. Ia berperan melindungi dan
memelihara serta meyakinkan masyarakat menuju kesempurnaan serta
kesenangan hidup bersama. Lacak tersebar di Kota Jambi, Batanghari dan
Muaro Jambi.

. Suku Melayu Pantai Timur
Ikat kepalanya dinamai Lacak yang biasa digunakan untuk pakaian pengantin.
Tetapi untuk pemuka masyarakat/adat lebih sering disebut tanjak. Tanjak
adalah ikat kepala yang terbuat dari kain batik/songket warna merah. Bagian
depan tanjak dibentuk seperti bamboo terpancung dan bagian belakang
terdapat kepak ayam patah. Tersirat makna bahwa jika mendapatkan
kedudukan tinggi, janganlah berlaku angkuh, jika berada diatas jangan lupa
memandang ke bawah, artinya jika menjadi pemimpin janganlah mebuat
orang lain benci atau menjauhkan diri dari kita. Ikat kepala ini terdapat di
Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.35

L. Studi Relevan
Sebagai pemanding penelitian lain yang dapat dijadikan sebagai studi relavan
penelitian adalah :
. Peran Lembaga Adat Melayu Kota Jambi Dalam Meningkatkan Literasi Seloko
Adat di Kalangan Masyarakat di Kelurahan Bagan Pete penelitian ini dilakukan
oleh Hasan Basri pada tahun

. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa

Ketua Lembaga Adat Melayu dijadikan sebagai informan cukup mengetahui
tentang bagaimana peran lembaga adat melayu kota jambi dalam meningkatkan
35

IMCNews.id.
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literasi seloko adat dikalangan masyarakat di kelurahan Bagan Pete dalam
menggali, membina, melestarikan memelihara dan mengembangkan kemampuan
seloko adat sejauh ini belum berperan aktif dikarenakan dari beberapa peran yang
telah dilaksanakan oleh lembaga adat melayu kota Jambi yaitu : pelatihan khusus,
dalam pelatihan khusus ini lembaga adat belum bisa merangkul banyak
masyarakat untuk mengikuti pelatihan baik dikalangan anak-anak maupun remaja,
hingga dewasa, dan masih banyak dikalangan perempuan yang tidak mengikuti
pelatihan khusus tersebut.36

. Literasi Budaya Tengkuluk Dikalangan Siswa SMA N
Hendra Junawan tahun
siswa

SMA N

Muaro Jambi oleh

. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan

Muaro Jambi dalam mengakses informasi mengenai suatu

budaya tengkuluk belum bisa dikatakan baik, karna dari

informan mengatakan

bahwa budaya tengkuluk merupakan budaya yang diwariskan oleh orang terdahulu
yang masih ada sampai sekarang, selain itu budaya tengkuluk juga berbagai
macam lipatan dan makna dari setiap lipatannya yang bisa menambah wawasan
dan ilmu pengetahuan juga bagi para siswa dan juga mencari informasi mengenai
budaya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan yang mereka cari. Dalam
mengambil informasi yang ada pada budaya tengkuluk mereka banyak mengambil
informasi yang ada dan juga memastikan sumbernya jika mengambil informasinya
pada sumber internet dan jurnal.37

. Literasi Informasi Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Adab-Sastra
Dan Kebudayaan Islam berdasarkan standar Association of college and research
libraries penelitian ini dilakukan oleh Kasreno Ofet Mei pada tahun

.

Menurutnya literasi informasi adalah kemampuan dalam mengidentifikasi,
36
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menemukan, mengevaluasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi.
Dari penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa pemahaman mahasiswa jurusan
ilmu perpustakaan IAIN STS Jambi terhadap literasi informasi tergolong cakap
(proficient) dan telah mampu mengetahui kebutuhan informasinya sebagai
mahasiswa.38
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis dan pendekatan penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami penomena tentang apa yang di alami oleh subyek
penelitian misalnya, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik
dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks
khusus yang alamiah dan memanfaatkan metode alamiah.39
Adapun model penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, yaitu penelitian
yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set
kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa
sekarang.40
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini di lakukan di Jambi Seberang yang bertempat di Kelurahan
Arab Melayu yang terdiri dari

rt. di Jl. KH. M. Ja’afar, Arab Melayu,

Pelayangan, Kota Jambi, Jambi

.

C. Jenis Dan Sumber Data
Untuk memperoleh gambaran dan data yang dibutuhkan dalam penulisan yang
menggunakan metode kualitatif, maka penulis menggolongkan data kepada dua
golongan yaitu:

39

40

Lexi J. Moleong ,metodologi penelitian kualiatif.Bandung: Remaja rosdakarya,

Andi prastoyo. Metode Penelitian
penelitian.Yogyakarta : Ar-Ruzz Media,
. Hal.

Kualitatif:
.

dalam

presfektif

. Hlm
rancangan

. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang di kumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber
utama. Jadi data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang
diambil dari hasil observasi dan wawancara pada masyarakat Kelurahan Arab
Melayu Jambi Kota Seberang. Penentuan data primer dalam penelitian kualitatif
dilakukan saat penelitian mulai masuk lapangan dan selama penelitian
berlangsung caranya

yaitu, peneliti memilih masyarakat tertentu yang

dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung yang di kumpulkan, diolah dan di
sajikan dari beberapa buku bacaan dan dokumen lainnya yang berisi komentar,
analisis, kritik dan sejenisnya yang berkaitan dengan data primer. Data sekunder
merupakan data yang ke dua yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya,
yang bersifat sebagai pendukung sumber data yang pertama.
Adapun data sekunder yang dimasukan kedalam penelitian ini adalah data
terdokumentasi yang berkaitan dengan Literasi budaya Lacak dikalangan
Masyarakat Jambi Kota Seberang.
Hasil dokumentasi dalam penelitian ini seperti:
. Profil Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang.
. Serta data dokumen penting pendukung lainya.

c. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari
mana data diperoleh. Apabila penulis mengunakan kuisioner atau wawancara

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut informan, yaitu
orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik tertulis
maupun lisan.41 Adapun sumber datanya berjumlah
dari rt dari

informan yang d ambil

rt.

Sumber data dalam penelitian ini melalui responden antara lain:
. Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
. Ketua RT Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
. Masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
D. Subjek Penelitian
Subjek penelitian merujuk pada orang/individu atau kelompok yang di sajikan
unit atau satuan (kasus), gambaran diteliti. Subjek penelitian atau informan adalah
orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat.
Jadi subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk
mengungkap

fakta-fakta

dilapangan,

atau

bisa

disebut

dengan

informan(informan). Cara penentuan subjek penelitian ini dilakukan dengan
carapurposive sampling.
Purposive

sampling

yaitu menentukan pengambilan sampel

dengan

carapurposive itu kita dengan sengaja mendatangi sampel sesuai dengan kriteria
yang kita inginkan sampai dengan apa yang kita inginkan bisa terjawab (informan
mampu memberikan informasi).42Subjek dari penelitian ini adalah Masyarakat
Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang. Pengambilan sampel in didasarkan
pada karakteristik dari responden ataupun key informan yaitu ketua rt kelurahan
41
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arab melayu jambi kota seberang , sehingga ia dianggap mengetahui masalahmasalah yang akan diteliti. Guna mendapatkan data yang akurat dan relevan,
maka peneliti mempunyai beberapa indikator terhadap narasumber dalam
penelitian ini antara lain:
. Mendatangi tempat yang akan dilakukan sebagai tempat penelitian yaitu
Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang.
. Mewawancarai informan yang sudah ditentukan.
. Dan yang pasti paham mengenai informasi tentang lacak.
Pengambilan sampel ini didasarkan pada karakteristik dari informan sehingga
dianggap mengetahui masalah-masalah yang akan diteliti. Adapun kriteria
informan yang dianggap mengetahui akan tentang masalah yang akan diteliti
adalah sebagai berikut:
. Yang masih sering menggunakan lacak diacara tertentu.
. Yang dianggap mengetahui informasi mengenai lacak.
. Yang bersedia menjadi informan dalam penelitian.
. Berdomisili asli kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang.

E. Metode Pengumpulan Data
. Metode wawancara
Metode wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam
percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.43 Wawancara merupakan alat
pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara
lisan untuk dijawab secara lisan pula.44 Wawancara yang digunakan dalam
mengumpulkan data menggunakan wawancara terstruktur dimana pengumpulan

43
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Margono, Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta: Rineka.
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data, bila peneliti atau mengumpulkan data mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang akan diperoleh, dalam melakukan wawancara, pengumpulan
data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaa tertulis
yang sudah disiapkan dan setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan
pengumpulan data mencatatnya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh
data secara langsung dari informan penelitian.45
Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka secara langsung. Dalam
melakukan wawancara , selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk
wawancara, maka pegumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tafe
recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan
wawancara menjadi lancar. Metode pengumpulan data dengan wawancara ini
penulis lakukan dalam rangka untuk memperoleh data melalui keteranganketerangan dari orang-orang yang diwawancarai.
. Metode observasi
Teknik ini peneliti melakukan observasi secara langsung dilakukan dengan
terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan
juga melakukan pengamatan secara langsung. Dan disini peneliti menggunakan
metode observasi tak terstruktur yaitu observasi yang dilakukan tanpa
menggunakan guide Observasi atau tidak ada panduan atau tidak terstruktur,
Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi yang
berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode
observasi ini untuk mendapatkan inforamsi mengenai literasi budaya lacak
dikalangan masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi kota Seberang. 46
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. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sedang berlalu, dokumen bisa
berbentuk sejarah, tulisan, gambar, poto, atau karya-karya mounumental
diKelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang.Pengumpulan data melalui
dokumentasi di perlukan seperangkat alat atau instrumen yang memandu untuk
pengambilan data-data dokumen.
Metode dokumentasi ini merupakan sumber yang bermanfaat karena telah
tersedia sehingga relatif mudah memperolehnya, dan merupakan sumber yang
stabil dan akurat sebagai cermin dari situasi dan kondisi yang sebenarnya dan
dapat di analisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.Metode
dokumentasi ini dapat berupa dokumen yang ada hubunganya dengan topik yang
peneliti angkat. Metode dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan
informasi meliputi: profil, geografis, sejarah, tulisan, foto dan keadaan
masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang.
F. Teknis Analisis Data
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cendrung
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna lebih
ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai
pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.Selain itu
landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar
penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Ada beberapa elemen
penting dalam analisis data kualitatif yang perlu dilakukan dalam melakukan
kegiatan analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang
mencakup sebagai berikut:

. Reduksi data
Proses analisis data mestinya dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari
berbagai sumber. Setelah dikaji, langkah berikutnya adalah membuat rangkuman
untuk setiap kontak atau pertemuan dengan responden. Kegiatan lain yang masih
dalam mereduksi data yaitu kegiatan yang memfokuskan, menyederhanakan dan
mentransfer data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Dalam
peneltian kualitatif ini merupakan kegiatan kontinue dan oleh karena itu peneliti
perlu sering memeriksa dengan cermat hasil catatan yang diperoleh dari setiap
peneliti dengan responden.
. Penyajian Data
Pada proses ini peneliti berusaha menyusun data yang relavan, sehingga
menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu dengan
cara menampilkan dan membuat hubungan antar variabel agar peneliti lain atau
pembaca laporan penelitian mengerti apa yang telah terjadi dan apa yang perlu
ditindak lanjuti untuk mencapai tujuan penelitian.47
Setelah melakukan reduksi data, langkah berikutnya adalah penyajian data
atau sekumpulan informasi yang memungkinkan peniliti melakukan penarikan
kesimpulan. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam penelitian
kualitatif adalah teks naratif yang menceritakan secara panjang lebar temuan
penelitian.Namun untuk teks naratif telah banyak dialihkan menjadi bentuk
matrik, naratif, jaringan kerja, dan tabel. Untuk itu dalam penelitian ini penulis
akan menggunakan kedua bentuk penyajian data tersebut di atas.
. Menarik Kesimpulan
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Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman. Analisis Data Kualitatif.Terj. Tjejep Rohedi,
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Pada langkah ini sebagian peneliti juga terkadang masih ragu-ragu untuk
menyakinkan dirinya apakah mereka dapat mencapai pada tingkat final, untuk
dapat menggambarkan dan menjelaskan kesimpulan dari hasil lapangan seorang
peneliti pada umumnya dihadapkan mengerti tentang menarik serta menjelaskan
hasil dari kesimpulan48.
G. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan
terhadap data itu. Teknik pengecekan yang seringdigunakan ialah pemeriksaan
melalui sumber lainnya.49
Triangulasi

dilakukan

untuk

pengecekan

ulang

sumber-sumber

data.

Pengecekan data ini dapat di lakukan dengan cara:
. Membandingkan data hasil pengamatan yang diperoleh melalui observasi
dengan data yang diperoleh melalui wawancara.
. Membandigkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi.
. Membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan isi dokumen.
. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang tentang situasi atau
keadaan penelitian dengan yang dikatakan sepanjang waktu.50
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian
. Gambaran Umum Kelurahan Arab Melayu
Kelurahan Arab Melayu kecamatan pelayangan kota Jambi memiliki
luas wilayah +

Ha yang sebagian wilayahnya merupakan pusat

pertambangan minyak bumi pertamina dan kawasan pergudangan. Jumlah
rukun tetangga dalam wilayah kerja kelurahan Arab Melayu meliputi

rt.

jumlah penduduk yang terdata menurut data statistik kelurahan pada semester
II tahun
jiwa/KM

berjumlah+
.

.

jiwa dengan tingkat kepadatan +

.

Dari luas wilayah yang ada digunakan sesuai dengan

peruntukannyaseperi pemukiman, hutan lindung, pertanian/perkebunan,
pemakaman/kuburan, pekarangan/perkantoran. Iklim/cuaca yang terjadi
dengan kategori curah hujan

.

dan suhu rata-rata harian adalah
(Maps; Arab Melayu; latitude – .

mm, jumlah hujan
-

bulan, kelembabang

o

celsius dengan tinggi permukaan
/ sea

.

)

mdi di atas

permukaan laut. Kelurahan Arab Melayu merupakan dataran tinggi dan
rendah (bergelombang). Orbitasi jarak antara kelurahan dengan ibu kota
kabupaten/kota sendiri +

km dengan waktu tempuh +

menit dengan

kendaran umum.
. Sejarah Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
Arab Melayu adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pelayangan
Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Asal nama kelurahan “Arab Melayu”
merupakan asal mula terbentuknya penyebaran islam, di kelurahan ini pada
jaman dahulu musyafir dari negeri Arab tinggal, menetap, dan membuat desa
kecil yang bercampur dengan masyarakat melayu. Berdasarkan rujukan
tersebutlah sejarah kelurahan Arab Melayu terbentuk (Perpaduan Masyarakat
Arab dan Melayu), hal ini diperkuat dengan adanya ahli waris yang

merupakan warga Kelurahan Arab melayu terhadap makam Alhabib Husin
Bin Ahmad Baraghbah, Ulama dari negeri arab yang dimakamkan di
pemakaman Arab melayu.
Pada kelurahan ini terdapat sebuah masjid yang bernama masjid Jami’
Baalawy, di kelurahan ini juga terdapat jembatan gantung yang membelah
sungai Batang Hari dan juga Menara Gentala Arasy (Icon Kota Jambi),

M

dari menara ini terdapat sebuah rumah keturunan Arab yang sudah berumur
lebih dari

tahun yang merupakan rumah keluarga besar Husin Bin Syeh

Aljufri, rumah ini merupakan cagar budaya dan sudah dilakukan renovasi
dari gubernur Kota Jambi Zulkifli Nurdin.

penduduk kelurahan ini

adalah Muslim.
Kebudayaannya berbeda dari kelurahan ataupun kecamatan yang ada
di kota jambi karena di kelurahan ini menganut kebudayaan campuran
masyarakat Arab dan masyarakat Melayu, hal ini terlihat saat Lebaran Idul
Fitri maupun Idul Adha, sebagian besar masyarakat Arab Melayu melakukan
“Wakafa”, yaitu bersilaturrahmi ke rumah warga yang ada di kelurahan arab
melayu dan membaca tahlil singkat hal ini dilakukan secara berkelompok

-

orang laki-laki yang terdiri dari anak kecil remaja, hingga lansia yang
masih mampu berjalan. Kuliner kelurahan arab melayu juga lebih banyak
mengarah ke timur tengah. Misalnya nasi kebuli, nasi minyak, aneka
masakan pedas seperti kari. Mayoritas penduduk asli kelurahan Arab Melayu
memiliki pekerjaan sebagai pedagang dan pengusaha sedangkan masyarakat
pendatang menjadi buruh “ketek”. Ketek merupakan transportasi seperti
perahu namun bisa mengangkut hingga
Hari.

orang menyebrangi sungai Batang

. Visi Dan Misi Kelurahan Arab Melayu
Visi
Terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera lahir dan batin.
Misi
. Meningkatkan

pembentukan

karakter

keluarga

melalui

penghayatan,

pengalaman pancasila, kegotong royongan serta kesejahteraan dan keadilan
Gender.
. Meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai upaya
keterampilan dan pengembangan koperasi.
. Meningkatkan ketahan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang dan
perumahan sehat dan layak huni.
. Meningkatkan derajat kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta
perencanaan sehat.
. Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK meliputi kegiatan pengorganisasian
dan peningkatan sumber daya manusia.

. Struktur Organisasi

Gambar

Struktur Organisasi

LURAH
H.M. HUSNI THAMRIN
NIP.

SEEKRETARIS LURAH
Drs. FAHRURROZI
NIP.

KASI PEM & PELUM

KASI PMKS

KASI TRANTIB

RITA AFRIYANI, SE

TITIN SUNDAWATI

MUHAMMAD SABKI

NIP

NIP.

NIP.

PELAKSANA

PELAKSANA

M. ANHAR SE

SISKAHANDAYANI

NIP.

NIP.

. Data Penduduk Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
Tabel

No

Daftar Data Penduduk

Klasifikasi

Jumlah

Laki-laki

.

Perempuan

.

Total

.

Kepala Keluarga

KK

Kepadatan Penduduk

,

per km

Sumber : Profil Kelurahan Tahun

. Tingkat Pendidikan Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
Tabel

No

Daftar Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan
Usia Sekolah -

tahun

Jumlah
orang

Tamat SMP / Sederajat

orang

Tamat SMA / Sederajat

orang

Tamat S. / Sederajat

orang

Sumber : Profil Kelurahan Tahun

B. Hasil Dan Pembahasan
a. Bagaimana Literasi Masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota
Seberang dalam mengakses informasi mengenai Budaya Lacak
. Mendefenisikan Informasi Budaya Lacak
Budaya Lacak merupakan salah satu kekayaan budaya Negeri Jambi.
Yang merupakan simbol kewibawaan, kebijaksanaan, dan status sosial
pemakainya. Awalnya lacak dikenal sebagai salah satu perlengkapan dalam
pakaian adat pria Jambi. Untuk kaum Laki- laki yang berada di suku Melayu
Jambi, dalam berpakaian adatnya kaum pria Jambi mengenakan lacak pada
kepalanya. Lacak adalah ikat kepala yang digunakan oleh laki-laki Melayu
Jambi yang kini menjadi ikon baru setelah batik, songket, dan tenunan khas
Jambi. Lacak bermakna bekacak atau gagah. dan sebagai salah satu
pelengkapan tradisional yang biasa digunakan pria Jambi pada acara-acara
tertentu seperti acara-acara adat dan acara kebesaran lainya. Berikut
wawancaranya bersama salah satu pengrajin lacak di Kelurahan Arab Melayu
seperti dibawah ini:

Menurut bapak, Mulyadi Pengrajin sekaligus penjual lacak mengatakan
bahwa (warga rt

)

“ya seperti yang kita ketahui bahwa lacak merupakan salah satu
pakaian adat jambi, atau bisa juga disebut suatu penutup kepala yang
mempunyai banyak jenis mulai dari warna, motif dan bentuk dan
digunakan bagi kaum laki-laki melayu. Adapun laki-laki yang
berstatus lajang yaitu mengenakan lacak yang mata lacak/arahnya
disebelah kiri, sedangkan yang sudah dewasa atau menikah
menggunakan mata lacak atau arahnya disebelah kanan”51
51

Wawancara bersama bapak Mulyadi

Februari

Lain halnya dengan yang diungkapkan oleh bapak Zajuli (ketua rt

)

“lacak merupakan sejarah kuno yang dibawa oleh mantan gubernur
jambi yaitu zumi zola zulkifli yang saat ini menjadi trand di kalangan
anak muda”52

Berbeda dengan yang disampaikan oleh, bapak Thamrin (warga rt

)

“sepengetahuan saya lacak merupakan pelengkap busana yang
biasanya digunakan bersamaan dengan baju batik”53
Didukung dengan jawaban, bapak Zulfikar (warga rt

)

“budaya lacak merupakan salah satu peninggalan nenek moyang
terdahulu yang masih ada sampai saat ini, walaupun penggunaannya
yang semakin berkurang”54
Berbanding terbalik dengan jawaban bapak Ramli (warga rt

)

"menurut saya, lacak merupakan tradisi kuno jambi yang dipakai
untuk raja-raja pada masa itu”

Berbeda dengan penjelasan bapak Hardiansyah (Ketua rt

)

“yang saya ketahui, lacak merupakan ikat kepala tradisi jambi yang
masih ada sampai sekarang. Dan juga sering digunakan pada acara
tertentu seperti acara pernikahan atau kompangan (orang pangarak
pengantin), serta yang saya lihat lacak mempunyai banyak corak dan

52

Wawancara bersama bapak Zajuli
Februari
Wawancara bersama bapak Thamrin
Februari
54
Wawancara bersama bapak Zulfikar
Februari
53

lipatanya dan yang pasti setiap lipatanya mengandung makna
tersendiri”55

Begitu juga dengan pernyataan bapak Maryono( warga rt

)

“lacak menurut saya merupakan warisan adat melayu jambi, yang
digunakan para pejuang zaman sultan thaha”56

Sama halnya dengan ungkapan bapak Rudiyanto (warga rt

)

“jadi, lacak adalah ikat kepala yang nama lainnya adalah tanjak. dan
sebagai pelengkap busana tradisional dan lacak juga bisa digunakan
dalam acara formal, adat istiadat, ataupun pernikahan adat jambi” 57

Selaras denganpernyataan bapak Hasan (warga rt

)

“kalau bagi saya lacak itu ciri khas daerah jambi atau warisan jambi
yang sering dipakai pada acara-acara tertentu”58
Berbanding sama dengan jawaban bapak Saparudin (warga rt

)

“lacak merupakan ikat kepala tradisional laki-laki melayu jambi”59
Senada dengan ungkapan bapak Lukman Hakim (ketua rt

)

“lacak merupakan salah satu kekayaan budaya negeri jambi. Yang
merupakan simbol kewibawaan dan kebijaksanaan. Awalnya lacak
dikenal sebagai salah satu perlengkapan dalam pakaian adat pria jambi

55

Wawancara bersama bapak Hardiansyah
Februari
Wawancara bersama bapak Maryono
Februari
57
Wawancara bersama bapak Rudiyanto
Februari
58
Wawancara bersama bapak Hasan
Februari
59
Wawancara bersama bapak Saparudin
Februari
56

untuk laki-laki yang berada di suku melayu jambi, dalam berpakaian
adatnya kaum pria jambi mengenakan lacak pada kepalanya” 60
Begitu juga dengan penuturan bapak Fauzan (warga rt

)

“Yang saya tau budaya lacak adalah salah satu budaya Jambi yang
sering dipakai dan digunakan oleh masyarkat tradisional mapun
masyarakat modern”61
Menurut bapak Suhaimi Ishakia menyampaikan bahwa (warga rt

)

“menurut saya lacak yaitu, ikat kepala yang dahulu dipakai oleh para
raja, dan para panglima jambi”62
Lain halnya dengan jawaban bapak Khoharnung (warga rt

)

“budaya lacak menurut saya, suatu budaya yang masih ada dan masih
ada juga yang menggunakanya baik di kalangan orang tua ataupun
anak muda walaupun tidak semua yang menggunakannya dan
penggunaannya pun hanya dipakai diacara tertentu saja”63
Sejalan dengan ungkapan dari bapak Rusdi (warga rt

)

“ya, yang saya tahu lacak merupakan ikat kepala tradisional pria
jambi, yang nama lainnya adalah tanjak, yang sekarang disebut
lacak”64
Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa
kemampuan masyarakat dalam mendefenisikan informasi mengenai budaya
lacakialah, lacak merupakan salah satu budaya yang masih berkembang dan
60

Wawancara bersama bapak Lukman Hakim
Februari
Wawancara bersama bapak Fauzan
Februari
62
Wawancara bersama bapak Suhaimi Ishak
Februari
63
Wawancara bersama bapak Khoharnung
Februari
64
Wawancara bersama bapak Rusdi
Februari
61

masih ada di masyarakat sampai saat ini dan budaya lacak pun juga banyak
digunakan pada acara-acara formal dan lacak dipakai pada saat acara-acara
tertentu seperti acara formal dan acara tradisional walaupun tidak semua
masyarakat menggunakannya. Lacak juga bukan hanya sebagai simbol leluhur
saja tetapi lacak merupakan warisan nenek moyang terdahulu yang masih ada
sampai saat ini dan juga sebagai simbol kewibawaan dan kepemimpinan lakilaki melayu jambi.

. Penelusuran Informasi
a. Mengakses Sumber Informasi Yang Dipilih
Sumber informasi merupakan penyedia sekumpulan informasi yang telah
dikelompokkan berdasarkan masing-masing kategori, berdasarkan sumber
sebagai media atau sarana yang menghubungkan antara pemakai informasi dan
informasi, karena informasi bisa berupa sumber informasi terekam maupun
manusia dan elektronik. Perkembangan teknologi berkembang sangat pesat
yang membuat kehidupan manusia menjadi semakin mudah di abad ke

.

Kebutuhan-kebutuhan akan informasi sangat dibutuhkan setiap orang untuk
dimanfaatkan dalam pekerjaan dan yang lainnya. Karna setiap orang
mempunyai cara masing-masing untuk mengaksesnya, seperti yang dilakukan
masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang seperti wawancara
berikut ini.

Menurut bapak Zaljuli mengatakan bahwa(ketua rt

)

“kalau saya, dalam mengakses informamsi mengenai budaya lacak
dengan cara turun langsung melihat proses pembuatan lacak, karna
kebetulan disini ada pengrajin lacak”65

65

Wawancara bersama bapak Zajuli

Februari

Berbeda dengan ungkapan, bapak Mulyadi (pengrajin lacak)
“melalui penjualan, ketika saya berjualan saya juga sambil
menjelaskan kepada pembeli tentang lacak yang saya buat dan saya
jual. Bahwasanya lacak merupakan peninggalan nenek moyang ciri
khas jambi terdahulu yang sering digunakan para laki-laki melayu
jambi”66

Lain halnya dengan penuturan, bapak Thamrin (warga rt

)

“Kalo saya dalam menelusur informasi mengenai budaya lacak saya
sering menggunakan internet atau google handphone anak saya” 67

Selaras dengan jawaban, bapak Zulfikar (warga rt

)

“langsung tanyakan sajalah sama orang yang lebih mengerti tentang
budaya - budaya yang ada di jambi”68

Begitu juga dengan ungkapan, bapak Ramli (warga rt

)

“mencari seperlunya saja, jika memang saya membutuhkan saya
tanyakan saja pada anak saya yang duduk dibangku sma”69

Sejalan dengan pernyataan, bapak Hardiansyah (ketua rt

)

“Dengan cara melihat media sosial dan google ataupun youtube saya
dapat mengakses informasi mengenai suatu budaya yang ingin saya
cari, sekaligus untuk bahan mengajar saya disekolah”70

Berbanding terbalik dengan jawaban, bapak Maryono (warga rt
66

Wawancara bersama bapak Mulyadi
Februari
Wawancara bersama bapak Thamrin
Februari
68
Wawancara bersama bapak Zulfikar
Februari
69
Wawancara bersama bapak Ramli
Februari
70
Wawancara bersama bapak Hardiansyah
Februari
67

)

“langsung bertanya kepada orang yang lebih mengetahui budaya
Jambi”71

Sama halnya dengan, bapak Rudiyanto (warga rt

)

“bertanya saja langsung kepada pembuat pengrajin lacak yang ada
disini, saya rasa pasti dia paham”72

Senada dengan pernyataan, bapak Hasan (warga rt

)

“Kalau saya, dalam mengakses informasi mengenai budaya lacak
dengan cara turun langsung melihat proses pembuatan lacak”73

berbedapula dengan jawaban, bapak Saparudin (warga rt

)

“melihat media sosial saja biar lebih mudah dan simple”74

Berbanding sama dengan, bapak Lukman Hakim (ketua rt

)

“Untuk mengakses informasi mengenai budaya lacak bagi saya
melihat internet saja sudah cukup”75

Tidak sejalan dengan penuturan, bapak Fauzan (warga rt

)

“ajak anak jalan – jalan ke museum, disitu ada pakaian adat budaya
jambi, salah satunya lacak”76

Sependapat dengan pernyataan, bapak Suharmi Ishak (warga rt

)

“banyak cara untuk mengakses dalam mencari informasi seperti di
museum, buku, dan internet”77
71

Wawancara bersama bapak Maryono
Februari
Wawancara bersama bapak Rudiyanto
Februari
73
Wawancara bersama bapak Hasan
Februari
74
Wawancara bersama bapak Saparudin
Februari
75
Wawancara bersama bapak Lukman Hakim
Februari
76
Wawancara bersama bapak Fauzan
Februari
72

Seirama dengan, bapak Khoharnung (warga rt

)

“Dengan cara melihat media sosial dan google saya dapat mengakses
informasi mengenai suatu budaya jika memang dibutuhkan”78

Didukung dengan ungkapan, bapak Rusdi (warga rt

)

“bertanya kepada orang yang lebih mengetahui budaya Jambi dan turun
langsung utuk melihat dan menyaksikan pemakaian budaya lacak,
seperti diacara pernikahan”79

Dapat dilihat penjelasan dari beberapa masyarakat di atas Salah satu
cara untuk menentukan media akses yang tepat dalam mengakses informasi
itu bisa juga dengan menentukan topik dan objek permasalahan yang
dibutuhkan. Dengan begitu lebih sangat memudahkan masyarakat dalam
mengakses informasi mengenai budaya lacak. karena di anggap lebih mudah
dan terfokus kepada satu permasalahan yang sedang di cari.
Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih
dominan menggunakan internet, bertanya kepada orang yang lebih paham,
ataupun berkunjung ke museum sekaligus refreshing. Hanya dengan cara itu
menurut mereka untuk mendapatkan informasi yang diinginkan atau yang
sedang mereka cari. Tidak hanya itu saja dalam melakukan pencarian atau
mengakses informasi bisa dengan cara menentukan topik yang ingin mereka
cari dahulu agar memudahkan untuk menentukan media akses yang akan
digunakan. Kebanyakan dari mereka menggunakan media internet. Dari
beberapa media akses itu lah yang sering digunakan untuk mencari informasi
Karna salah satu media yang mudah di akses oleh mereka.
77

Wawancara bersama bapak Suhaimi Ishak
Februari
Wawancara bersama bapak Khoharnung
Februari
79
Wawancara bersama bapak Rusdi
Februari
78

b. Memilih dan Mengambil Informasi Yang Ada
Informasi Budaya merupakan informasi yang ada untuk di jadikan
penelitian dan bisa juga sebagai sumber belajar. Oleh karena itu dalam
informasi itu perlu dilakukan pemilihan informasi dan mengambil informasi.
karena mengingat informasi itu sangat luas cakupannya, perlu dilakukannya
memilih dan mengambil informasi guna mendapatkan informasi yang tepat
dan terpercaya. Hal ini terlihat pada masyarakat Kelurahan Arab Melayu
Jambi Kota Seberang. dalam memilah dan mengambil informasi yang ada.
Seperti wawancara berikut.

Menurut bapak zaljuli mengatakan bahwa (ketua rt

)

“Dalam memilih dan mengambi informasi mengenai budaya saya
biasanya lebih suka untuk terjun langsung dan menyaksikan
bagaimana cara pembuatanya, dengan begitu saya lebih banyak tau
dan lebih mudah dalam menentukan dan mengambil informasi yang
saya butuhkan”80

Berbeda halnya dengan pernyataan, bapak Mulyadi (pengrajin lacak)
“Memilih dan mengambil informasi mengenai budaya lacak saya
biasanya

mencarinya

dengan

cara

melihat

di

internet

dan

mempraktekanya langsung dengan cara membuat lacak”81

Lain pula dengan jawaban, bapak Thamrin (warga rt

)

“menurut saya mengambil dan memilih informasi itu bisa darimana
saja, asalkan sesuai dengan informasi yang kita butuhkan”82
80

Wawancara bersama bapak Zajuli
Februari
Wawancara bersama bapak Mulyadi
Februari
82
Wawancara bersama bapak Thamrin
Februari
81

Senada dengan, bapak Zulfikar (warga rt

)

“kalau saya biasanya memanfaatkan informasi yang sudah ada saja,
contohnya seperti mencari di internet”83

Berbanding sama dengan penuturan, bapak Ramli (warga rt

)

“banyak cara yang bisa kita lakukan dalam memilih informasi yang
kita butuhkan, jika ingin dengan cara yang simple buka saja internet,
tapi jika ingin mengetahui secara langsung bisa datang ke museum” 84

Selaras dengan ungkapan, bapak Hardiansyah (ketua rt

)

“Kalau dalam memilih dan mengambil informasi biasanya saya sesuai
kebutuhan saja karena tidak semua informasi akan saya ambil, jadi
sesuai kebutuhan yang inginkan saja”85

Serupa dengan pernyataan, bapak Maryono (warga rt

)

“biasanya dengan cara yang simple sajalah, dengan mencari di internet
atau media sosial saja”86

Berbanding terbalik dengan, bapak Rudiyanto (warga rt

)

“Cara saya dalam mengambil informasi mengenai budaya lacak
dengan melakukan wawancara kepada pengrajin lacak yang ada disini,
saya rasa dia pasti lebih paham mengenai hal tersebut”87

Lain pula dengan penjelasan, bapak Hasan (warga rt
83

Wawancara bersama bapak Zulfikar
Februari
Wawancara bersama bapak Ramli
Februari
85
Wawancara bersama bapak Hardiansyah
Februari
86
Wawancara bersama bapak Maryono
Februari
87
Wawancara bersama bapak Rudiyanto
Februari
84

)

“memilih dan mengambil dari internet saja, karna biasanya disitu lebih
lengkap mulai dari motif maupun bentuknya dan caranya pun juga
lebih simple dari pada harus menyanyakan kepada orang lain”88

Berbeda dengan jawaban, bapak Saparudin (warga rt

)

“saya biasanya lebih suka untuk terjun langsung dan menyaksikan
bagaimana cara pembuatanya”89

Sedikit berbeda dengan ungkapan, bapak Lukman Hakim (ketua rt

)

“Bagi saya dalam mengambil dan memilih informasi mengenai suatu
budaya lacak saya langsung saja melihat di museum”90

Serupa dengan, bapak Fauzan (warga rt

)

“memilih dahulu informasi apa dan informasi bagaimana yang akan
kita cari, jika kita sudah menentukan baru kita dapan mengambil dari
internet atau dari social media manapun”91

Senada dengan penuturan, bapak Suhaimi Ishak (warga rt
“ketika

ingin

memilih

atau

mengambil

)

informasi

biasanya

memanfaatkan media social yang ada saja, karna disitu pasti lebih
lengkap”92

Didukung dengan jawaban, bapak Khoharnung (warga rt

)

“tentukan dahulu informasi sepeti apa yang kita butuhkan baru kita bisa
memilih dan mengambil informasi tesebut” 93
88

Wawancara bersama bapak Hasan
Februari
Wawancara bersama bapak Saparudin
Februari
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Wawancara bersama bapak Lukman Hakim
Februari
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Wawancara bersama bapak Fauzan
Februari
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Wawancara bersama bapak Suhaimi Ishak
Februari
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Sejalan dengan penuturan, bapak Rusdi (warga rt

)

“Menurut saya dalam memilih informasi banyak cara yang dilakukan
seperti buka internet, media sosial banyak cara dalam mengambil
informasi, ya tergantung sama kebutuhan saja”94

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa

kemampuan

masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang dalam memilih dan
mengambil informasi yang adamereka melakukan pengkajian dan menggali
informasi tersebut lebih dalam, karena menurut mereka dengan cara tersubut
mereka bisa menemukan informasi yang tepat dan jelas. Jadi dalam
melakukan pencarian informasi dengan cara memilih dan mengambil
informasi itu sangat perlu dilakukan agar mendapatkan informasi yang tepat
dan juga relevan. jika kita mengkaji terlebih dahulu informasi yang akan kita
gunakan, itu lebih menentukan informasi apa yang di butuhkan sudah benar
atau tidak dengan apa yang kita butuhkan. Dan masyarakat Kelurahan Arab
Melayu Jambi Kota Seberang sebagian besar dalam mengambil dan memilih
informasi dengan cara bisa terjun langsung melihat pembuatan lacak serta
mengambil informasi yang ada pada internet yang sering mereka lakukan
sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kesimpulan mengenai kemampuan masyarakat Kelurahan Arab Melayu
Jambi Kota Seberang dalam mengakses informasi mengenai budaya lacak
cukup baik, bisa dilihat dari indikator

dan indikator

masyarakat Kelurahan

Arab Melayu Jambi Kota Seberang masih menggunakan lacak baik di acara
formal

maupun

non

formal

walaupun

tidak

semua

masyarakat

menggunakannya, dan bisa juga dilihat dari cara mereka mencari informasi
mengenai budaya lacak, untuk menemukan informasi mengenai budaya lacak
93
94

Wawancara bersama bapak Khoharnung
Februari
Wawancara bersama bapak Rusdi
Februari

mereka melakukan banyak cara untuk menemukannya. Tergantung dari sudut
mana mereka mencari informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka,
seperti dengan menentukan topik terlebih dahulu, agar jelas informasi apa
yang ingin mereka cari. Dalam mencari informasi mereka pun menemukan
informasi tersebut dengan cukup beragam, mulai dari mencari di internet,
berkunjung ke museum, dan juga bertanya kepada orang yang lebih paham
menganai budaya lacak tersebut, dan juga dalam mencari informasi yang
mereka cari mereka juga melakukan pengkajian dan menggali informasi
tersebut terlebih dahulu, agar mereka bisa menemukan informasi yang tepat,
jelas dan juga relevan.

b. Bagaimana Kemampuan Masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi
Kota Seberang Dalam Mengevaluasi Informasi Mengenai Budaya Lacak
. Penilaian Informasi
Informasi suatu budaya lokal merupakan suatu budaya yang masih ada dari
zaman dahulu yang diwariskan oleh nenek moyang terdahulu yang masih ada dan
berkembang di zaman peradaban yang dapat dilihat di abad ke

. Untuk

menemukan sebuah informasi budaya tersebut harus diperlukan penggalian dan
pengkajian informasi yang di butuhkan guna mengungkap infomasi seputar suatu
budaya yang ada untuk menjadi sebuah informasi yang tetap , seperti wawancara
berikut :

menurut bapak Zajuli mengatakan bahwa (ketua rt

)

“menurut saya mengkaji sebuah informasi sejarah yang ada pada
budaya lacak, itu adalah salah satu hal yang perlu di lakukan agar
informasi budaya yang di butuhkan itu sudah tepat dan relevan”95

95

Wawancara bersama bapak Zajuli
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Selaras dengan pernyataan, bapak Mulyadi (pengrajin lacak)
“bagi saya sangat penting untuk mengkaji sebuah informasi mengenai
budaya lacak, karna dengan mengkaji dan mengali informasi tersebut
kita lebih tau mengenai budaya daerah yang diwariskan oleh nenek
moyang terdahulu”96

Begitu juga dengan penuturan bapak Thamrin (warga rt

)

“menurut saya sangat perlu dilakukan pengkajian terhadap informasi
karna budaya lacak merupakan budaya khas daerah jambi”97

Lain halnya dengan, bapak Zulfikar (warga rt

)

“Ya kalo saya pasti melakukan pengkajian dan memilih informasi
yang saya butuhkan saja, sebab di berbagai macam media banyak
informasi tapi semua informasi itu belum tentu saya butuhkan itulah
kenapa saya perlu memilih dan mengkaji informasi yang saya
butuhkan saja”98

Senada dengan, bapak Ramli (warga rt

)

“Menurut saya perlu saja jika saya mengkaji informasi dan menggali
informasi, karna setelah saya menggali informasi budaya yang ada,
saya juga mengkaji terlebih dahulu agar informasi yang saya inginkan
itu terjawab dengan tepat”99

Sejalan dengan ungkapan, bapak Hardiansyah (ketua rt

96
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)

“dalam memilih dan menggali informasi bagi saya sangat perlu sekali
apalagi untuk menambah pengetahuan tentang warisan budaya jambi
yaitu lacak”100

Berbanding sama dengan penuturan, bapak Maryono (warga rt

)

“Sangat perlu sekali bagi saya untuk memilih dan mengkaji terlebih
dahulu informasi mengenai budaya lacak karna lacak merupakan
budaya jambi yang masih ada sampai sekarang”101

Sependapat dengan, bapak Rudiyanto (warga rt

)

“Menurut saya mengkaji dan mengali informasi lebih banyak lagi
sangat perlu dan harus lebih dalam lagi menggali informasi tersebut
karena sangat bermanfaat untuk kita dan untuk masyarakat dari
luar”102

Sama halnya dengan jawaban, bapak Hasan (warga rt

)

“Kalo saya sangat penting mengkaji sebuah informasi mengenai
budaya lacak, sebab dengan mengkaji dan mengali informasi itu kita
lebih tau mengenai budaya daerah kita sendiri”103

Sedikit berbeda dengan, bapak Saparudin (warga rt

)

“ketika kita ingin mencari sebuah informasi tentu saja kita harus
memilih dan mengkaji infromasi itu terlebih dahulu agar informasi
yang kita dapatkan relevan”104
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Berbanding sama dengan penuturan, bapak Lukman Hakim (ketua rt

)

“Mengkaji dan menggali informasi dari suatu budaya bukan hanya
penting, namun sudah semestinya dilakukan, karena melihat sebab
itulah perlu di lakukan mengkaji dan menggali lebih banyak agar
mendapatkan informasi yang di butuhkan”105

Seirama dengan, bapak Fauzan (warga rt

)

“Untuk informasi yang sudah saya dapatkan biasanya tidak langsung
saya gunakan, terkadang informasi yang ada itu masih kurang lengkap
sehingga saya menggali lagi informasi tersebut dengan orang yang
lebih paham guna untuk mendapatkan informasi yang relevan” 106

Didukung dengan penjelasan, bapak Suhaimi Ishak (warga rt

)

“biasanya saya juga mengkaji dan menggali informasi yang sudah
saya dapatkan terlebih dahulu agar informasi yang saya inginkan itu
terjawab dengan tepat”107

Begitu juga dengan jawaban, bapak Khoharnung (warga rt

)

“Memilih dan menggali informasi bagi saya sangat perlu sekali
apalagi saya asli jambi jadi saya harus tau tentang budaya jambi, tentu
harus teliti dalam memilih informasi dan saya sendiri kalo memilih
dan mengkaji informasi sesuai dengan kebutuhan saya saja” 108

Berbanding sama dengan jawaban, bapak Rusdi (warga rt

105
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)

“Mengkaji dan memilih informasi sudah mesti dilakukan sebab tidak
semua informasi budaya itu kita butuhkan” 109

Karena itu sangat penting dilakukan menggali informasi dan mengkaji
informasi, agar lebih fokus dan terarah dalam mencari informasi mengenai
suatu budaya, karna pada dasarnya informasi yang tersedia pada budaya lacak
itu banyak, sebab itu lah menggali informasi itu penting guna mendaptkan
informasi yang benar-benar di butuhkan, begitu juga dengan mengkaji
informasi, ini dalah satu satu metode agar bisa mempelajari terlebih dahulu
informasi tersebut apakah benar atau tidak, baru lah bisa menggunakannya
sebagai keperluan atau kebutuhan. Dengan begitu akan mendapatkan
informasi yang tepat dan relevan.
Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan
masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang dalam penilaian
informasi mereka bisa menilai setiap informasi yang mereka temukan tapi
belum tentu semua informasi tersebut mereka butuhkan, dalam menilai
informasi mengenai budaya lacak mereka melakukan pencarian dan penilaian
informasi tersebut lebih dalam, karena menurut mereka dengan cara tersebut
mereka bisa menemukan informasi yang tepat dan jelas dari sumber-sumber
yang mereka dapatkan. Dalam melakukan pencarian informasi mengenai
budaya lacak mereka melakukan dengan cara mengkaji dan menggali
informasi terlebih dahulu, karna itu sangat perlu dilakukan agar mendapatkan
informasi yang tepat dan juga relevan. Jikamereka mengkaji terlebih dahulu
informasi yang akan digunakan, itu lebih menentukan mengenai informasi
yang dibutuhkan tersebut benar atau tidak dengan apa yang mereka butuhkan.

109

Wawancara bersama bapak Rusdi

Februari

. Pengaturan Informasi
Informasi merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diketahui
karna semua orang membutuhkan informasi. Informasi juga memiliki manfaat
bagi penggunanya atau pemakai informasi tersebut, karena setiap informasi
yang diakses akan bermanfaat bagi setiap orang. Seperti wawancara berikut ini
dalam keseharian masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
dalam memanfaatkan informasi:

Menurut bapak Zaljuli mengatakan bahwa (ketua rt

)

“ya, bermanfaat sekali untuk saya karena dapat menambah
pengetahuan saya mengenai budaya lacak yang ada di daerah
sendiri”110

Senada dengan pernyataan, bapak Mulyadi (pengrajin lacak)
“Iya sangat bermanfaat sekali bagi saya karena dengan adanya
informasi budaya lacak ini saya dapat mengetahui bagaimana cara
memakai dan membuatnya secara baik”111

Selaras dengan ungkapan, bapak Thamrin (warga rt

)

“iya tentu bermanfaat, Sudah semestinya kita mengetahui suatu
budaya dan dari informasi yang didapat dapat juga bermanfaat dalam
menambah wawasan”112

Didukung dengan penuturan, bapak Zulfikar (warga rt

)

“sangat bermanfaat sekali, karna lacak ini merupakan peninggalan
nenek moyang terdahulu yang masih ada sampai saat ini, dan
110
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seharusnya kita sebagai generasi muda harus meneruskan budaya
tersebut”113

Berbanding sama dengan, bapak Ramli (warga rt

)

“bagi saya sangat bermanfaat karena tanpa informasi mengenai suatu
budaya yang ada saya tidak bisa mengetahui budaya pada zaman
dahulu”114

Sama halnya dengan jawaban, bapak Hardiansyah (ketua rt

)

“menurut saya bermanfaat sekali sebab informasi mengenai budaya
zaman dahulu yang masih ada sampai kini dapat saya ketahui di zaman
modern ini serta informasi mengenai budaya lacak juga menambah
wawasan saya mengenai budaya yang ada di daerah saya tentunya” 115

Begitu juga dengan pernyataan bapak, bapak Maryono (warga rt

)

“tentu bermanfaat dong, karna dapat membuat saya lebih mengetahui
bagaimana itu budaya jambi tentang lacak” 116

Sependapat dengan jawaban, bapak Rudiyanto (warga rt

)

“ya. bermanfaat karena saya lebih banyak mengetahui apa itu lacak,
dari mana asalnya serta apa kegunaanya” 117

Didukung dengan jawaban, bapak Hasan (warga rt

)

“bagi saya sangat bermanfaat sekali karna informasi lacak ini dapat
ilmu menambah wawasan saya tentang budaya yang ada di daerah
113
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saya, karna lacak merupakan salah satu pakaian budaya jambi yang
masih ada sampai saat ini”118

Begitu pula dengan penuturan, bapak Saparudin (warga rt

)

“Tentu sangat bermanfaat sekali dengan adanya informasi mengenai
budaya bagi orang yang ingin mengetahui mengenai budaya lacak”119

Berbanding lurus dengan ungkapan, bapak Lukman Hakim (ketua rt

)

“Menurut saya informasi budaya, yang saya dapat itu sangat
bermanfaat karena dengan informasi budaya saya bisa mengatahui
ini”120

adanya budaya lacak yang masih ada pada abat ke

Sama halnya dengan penuturan , bapak Fauzan (warga rt

)

“ya bermanfaat bagi saya, karna bisa menambah wawasan kita
mengenai budaya yang ada di jambi khususnya lacak”121

Sejalan dengan ungkapan, bapak Suhaimi Ishak (warga rt

)

“bagi saya sangat bermanfaat sekali, karna informasi budaya lacak
yang saya dapat menambah pengetahuan baru terhadap salah satu
budaya yang ada pada provinsi Jambi”122

Seirama dengan penuturan, bapak Khoharnung (warga rt

)

“Lebih bermanfaat karena saya dapat sedikit mengetahui apa itu budaya
lacak dan apa maknanya, mulai dari warna, bentuk, ataupun motif”123
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Didukung dengan penjelasan, bapak Rusdi (warga rt

)

“menurut saya bermanfaat karna dengan informasi kita dapat
mengatahui budaya zaman dahulu yang masih ada sampai saat ini, dan
penggunaannya yang masih sering digunakan walaupun tidak semua
kalangan menggunakannya”124
Dari wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat
Kelurahan Arab Melayu sebagian besar mengatakan bahwa informasi mengenai
suatu budaya lacak ialah sangat penting dan bermanfaat bagi pengguna atau
pemakainya, karna informasi yang diakses akan bermanfaat bagi setiap orang.
Informasi mengenai suatu budaya itu sangat bermanfaat bagi mereka karna
budaya merupakan penginggalan nenek moyang terdahulu yang masih ada
sampai saat ini. Selain itu juga menambah wawasan, pembelajaran, pengetahuan
serta pemahaman suatu budaya yang ada di sekitar mereka khususnya budaya
lacak. Dan informasi budaya yang mereka peroleh juga dapat menjadi referensi
bagi mereka untuk mengetahui budaya daerah.
Kesimpulan mengenai kemampuan masyarakat Kelurahan Arab Melayu
Jambi Kota Seberang dalam mengevaluasi informasi mengenai budaya lacak
bisa dikatakan cukup baik, bisa dilihat dari indikator

dan indikator

ketika

mereka dihadapkan dengan begitu banyak informasi yang mereka peroleh dari
berbagai sumber tentunya meraka harus tahu bagaimana memanfaatkan
informasi tersebut. Agar informasi tersebut bisa menambah wawasan,
pemahaman serta pengetahuan mengenai suatu budaya khususny lacak. Dan
dalam melakukan pencarian informasi mengenai budaya lacak mereka
melakukan dengan cara mengkaji dan menggali informasi terlebih dahulu,
menurut mereka dengan cara tersebut mereka bisa menemukan informasi yang
tepat dan jelas dari sumber-sumber yang mereka dapatkan karna itu sangat perlu
dilakukan agar mendapatkan informasi yang tepat dan juga relevan.
124
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c. Bagaimana Kemampuan Masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi
Kota Seberang Dalam Menggunakan Informasi Budaya Lacak.
. Menggunakan Informasi
Informasi merupakan hal yang penting untuk diketahui dan juga menjadi
kebutuhan dalam sehari-hari, oleh sebab itu informasi menjadi sangat berguna
bagi seseorang karna memiliki poin yang sangat berguna dan sangat penting,
seperti berita, informasi penting, dan lain sebagianya. Bahkan informasi dapat
dijadikan sebagai kebutuhan dalam hidup seseorang seperti dari kalangan
akademisi, masyarakat umum dan pelajar/siswa. Informasi juga sering sekali
digunakan ada yang bersifat pribadi dan umum. Hal ini dapat terlihat pada
masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang ketika menggunakan
informasi.

Menurut bapak, bapak Zajuli mengungkapkan bahwa(ketua rt

)

“ya informasi yang saya dapatkan tidak saya gunakan sendiri karena
kita sama-sama orang Jambi jadi harus memberitahukan informasi
yang sudah kita dapatkan kepada orang yang belum tahu”125

Selaras dengan jawaban, bapak Mulyadi (pengrajin lacak)
“Sebagai orang jambi kita tidak boleh menggunakan informasi untuk
kegunaan sendiri apalagi mengenai budaya sendiri dan perlu kita
sebarkan kepada orang lain juga yang belum tahu”126

Berbeda dengan, bapak Thamrin (warga rt

)

“tidak juga, saya menggunakan informasi ini sendiri, karna biasanya
jika kita memberitahu ke orang lain ada sebagian orang yang tidak
125
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terima atau menganggap kita sok tahu, jadi menurut saya lebih baik
saya gunakan informasi ini sendiri”127

Lain halnya dengan, bapak Zulfikar (warga rt

)

“ya tentu setelah saya mendapatkan informasi tersebut, selain saya
menggunakannya sebagai keperluaan saya sendiri, saya juga berbagi
informasi

kepada

membutuhkannya”

orang

yang

bertanya

kepada

saya

atau

128

Sedikit berbeda dengan pernyataan, bapak Ramli (warga rt

)

“saya menggunakan informasi itu sebagai pengetahuan pribadi karna
bisa saya gunakan ketika saya membutuhkannya”129

Sejalan dengan penuturan, bapak Hardiansyah (ketua rt

)

“ya sebagai pengetahuan pribadi, tapi saya tidak berbagi kepada orang
lain, bukan karna saya pelit informasi tapi terkadang ada sebagian
orang yang menganggap kita sok tau. Tapi jika ada yang bertanya pasti
saya akan menjawabnya” 130

Lain halnya dengan ungkapan, bapak Maryono (warga rt

)

“tidak juga, karna sudah semestinya informasi itu tidak digunakan
sebagai pengetahuan pribadi, informasi juga semestinya saling berbagi
dan disebarluaskan, karna informasi merupakan info penting yang
harus di ketahui oleh banyak orang” 131
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Berbanding terbalik dengan, bapak Rudiyanto (warga rt

)

“ya tentu, saya menggunakan informasinya secara pribadi”132

Sedikit berbeda dengan jawaban, bapak Hasan (warga rt

)

“Tidak, informasi yang saya dapatkan tidak hanya untuk saya saja
melainkan saya akan membagikanya kepada orang tentang informasi
budaya lacak ini”133

Selaras dengan, bapak Saparudin (warga rt

)

“ya bisa saja, Karna pada dasarnya informasi ini bersifat umum dan
memiliki porsi serta bagiannya yang di butuhkan sesuai kebutuhan
sesorang”134

Begitu pula dengan penuturan, bapak Lukman Hakim (ketua rt

)

“ya, karna sangat berguna untuk pengetahuan pribadi dan menambah
wawasan”135

Tidak sama dengan jawaban, bapak Fauzan (warga rt

)

“ya tentu,tapi setiap orang mempunyai kebutuhan informasi yang
berbeda-beda jadi saya tidak berani untuk menyebarkannya dan lebih
baik saya menggunakanya sendiri”136

Didukung dengan penjelasan, bapak Suhaimi Ishak (warga rt

)

“ya saya menggunakan sebagai pengetahuan pribadi, karna informasi
yang saya dapat tidak saya berikan kepada orang lain karena terkadang
132
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informasi

yang

membutuhkannya”

saya

dapat

belum

tentu

orang

lain

juga
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Berbanding terbalik dengan penuturan, bapak Khoharnung (warga rt

)

“tidak juga, ketika ada orang yang bertanya pasti akan saya beritahu
sesuai kemampuan dan sepengetahuan saya, tidak mungkin saya
gunakan sendiri informasi tersebut”138

Lain halnya dengan jawaban, bapak Rusdi (warga rt

)

“Kalau dalam hal menggunakan informasi budaya lacak saya terlebih
dahulu menggunakanya sendiri baru saya seberkan ke orang lain sebab
kebutuhan informasi orang banyak yang berbeda”139

Dalam dunia informasi juga memiliki bagian atau porsinya masing-masing
tergantung kebutuhan yang di perlukan, pantas saja jika menggunkan informasi
itu sebagai pengetahuan pribadi karna sesuai dengan kebutuhan. Ada juga
informasi yang sifatnya umum yakni di konsumsi masyarakat luas. Seperti
informasi mengenai budaya tengkuluk. Berbagi atau shering informasi merupakan
salah satu cara untuk menyebarluaskan informasi yang di dapat, dengan begitu
informasi yang diperoleh tidak menjadi pengetahuan pribadi. Cara ini juga yang
dilakukan oleh masyarakat kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang dalam
menggunakan informasi. karna informasi yang diperoleh dari budaya lacak itu
sendiri sifatnya umum jadi semua orang atau teman mereka berhak juga untuk
mengetahui informasi mengenai budaya dan menggunakannya.
Dari hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa masyarakat
Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang, dalam menggunakan informasi
137
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tersebut ada yg digunakan sebagai informasi pribadi dan ada juga yang tidak
digunakan sebagai pengetahuan pribadi, karna menurut mereka informasi itu
merupakan salah satu wadah untuk mengetahui berita atau info terbaru,
masyarakat Kelurahan arab melayu jambi kota seberang juga melakukan
sharingatau mengkaji kembali informasi yang mereka dapatkan setelah
mendapatkan sebuah infomasi yang dicari atau digunakaanya, dan sebagian besar
masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang menyebutkan tidak
menggunakan informasi untuk keperluaan pribadi, ada juga yang mengatakan jika
informasi itu ada bagian dan sifatnya seperti informasi umun dan informasi
khusus.

.

Mengkomunikasikan Dan Menggunakan Etika Informasi
Mengkomunikasikan informasi di era sekarang ini sudah sangat

berkembang pada setiap kemajuan zaman yang terlihat pada abad

, dilihat dari

teknologi dan pengetahuan semakin berkembang sangat pesat. Kemajuan
teknologi dan ilmu pengetahuan tersebut mempengaruhi banyak aspek dalam
kehidupan manusia, salah satunya aspek informasi mengapa harus informasi,
karena informasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi
kehidupan manusia, seperti berkomunikasi, berbagi, dan menyebarluaskan
informasi,

dengan

perkembangan

zaman

seperti

pada

saat

ini,

mengkomunikasikan informasi itu sesuai dengan kebutuhan, karena kebutuhan
informasi setiap kalangan atau kelompok itu berbeda-beda, jadi untuk
mengkomunikasikan informasi itu para pelaku informasi memiliki cara tersendiri
untuk mengkomunikasikannya. Seperti yang dilakukan masyarakat Kelurahan
Arab Melayu Jambi Kota Seberang dalam mengkomunikasikan informasi dalam
lingkungkungan bermasyarakat, adapun wawancaranya sebagai berikut:

Menurut bapak Zajuli mengatakan bahwa (ketua rt

)

“menurut saya mengenai informasi budaya lacak ini harus kita
sebarkan dan komunikasikan ke banyak orang terutama sanak keluarga
saya agar kami tau tentang informasi mengenai budaya jambi”140

Lain halnya dengan, Bapak Mulyadi (pengrajin lacak)
“Dengan cara menjelaskan dan mempraktekanya secara langsung
karna saya sebagai pembuat sekaligus penjual lacak, setiap ada
pembeli yang membeli pasti saya jelaskan kepada mereka mengenai
makna atau arti yang ada pada lacak yang saya jual ataupun lacak yang
meraka beli”141

Senada dengan penjelasan, bapak Thamrin (warga rt

)

“Informasi mengenai budaya adalah informasi yang sangat penting
diketahui oleh generasi jambi sebab budaya lacak semakin lama mulai
menghilang dan perlu bagi saya untuk mengkomunikasikanya kepada
siapa saja yang membutuhkanya” 142

Begitu juga dengan jawaban, bapakZulfikar (warga rt

)

“Perlu sekali menurut saya mengenai informasi budaya lacak itu dan
harus kita sebarkan dan komunikasikan ke banyak orang terutama
sanak keluarga kita agar kami tahu tentang informasi mengenai budaya
jambi”143

Sejalan dengan ungkapan, bapak Ramli (warga rt

140

Wawancara bersama bapak Zaljuli
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142
Wawancara bersama bapak Thamrin
Februari
143
Wawancara bersama bapak Zulfikar
Februari
141

)

“bagi saya untuk mengkomunikasikanya kepada siapa saja yang
membutuhkanya dan saya rasa tidak semua orang membutuhkanya
tapi ya sebarkansaja siapa tahu ada manfaatnya dan menambah
wawasan saya sebagai orang asli jambi”144

Didukung oleh pernyataan, bapak Hardiansyah (ketua rt

)

“dalam mengkomunikasikan informasi mengenai budaya jambi iyalah
lacak saya mengkomunikasikanya pada saat saya mengajar dikelas dan
mempraktekanya di kelas kepada anak didik saya” 145

Berbanding sama dengan, bapak Maryono (warga rt

)

“Ya tentu, karena informasi mengenai budaya jambi adalah salah satu
hal

yang

sangat

penting

dan

perlu

bagi

kita

untuk

mengkomunikasikanya juga selain untuk diri sendiri dan orang lain
sehingga dapat menambah wawasan”146

Sepemahaman dengan penuturan, bapak Rudiyanto (warga rt

)

“Iya pasti saya komunikasikan lagi dengan cara menyampaikan dan
saya jelaskan serta sama-sama mempraktekanya secara langsung,
misalnya dalam acara adat ataupun kompangan” 147

Sama halnya dengan, bapak Hasan (warga rt

)

“Tentu saya komunikasikan lagi kepada orang lain dengan cara
memberitahukan secara langsung dan memakainya ketika ada acara
tertentu”148
144
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Seirama dengan penuturan, bapak Saparudin (warga rt

)

“Ya, saya memberitahukan lingkungan saya bahwa ada informasi
mengenai budaya lacak, sesuai sepengetahuan saya saja”149

Begitu pula dengan, bapak Lukman Hakim (ketua rt

)

“Informasi merupakan hal penting untuk di sebarluaskan dengan cara
mengkomunikasikannya, bisa dengan ngobrol ataupun sharing” 150

Selaras dengan ungkapan, bapak Fauzan (warga t

)

“Ya tentu saja saya mengkomukasikannya karna dengan hal itulah
saya bisa berbagi dan menambah pengetahuan tentang budaya
jambi”151

Sepemahaman dengan, bapak Suhaimi Ishak (warga rt

)

“Ya Perlu karna dengan saling berbagi dan mengkomunikasikannya
informasi itu adalah salah satu cara untuk memdapatkan tambahan dan
jawaban terhadap informasi yang dibutuhkan”152

Berbanding lurus dengan jawaban, bapak Khoharnung (warga rt

)

“Tentu saja, informasi itu harus di komunikasikan, karna dengan cara
apapun informasi itu bisa disebarluaskan”153

Didukung oleh penjelasan, bapak Rusdi (warga rt

149
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)”

“Pada dasarnya mengkomunikasikan informasi itu dari semua aspek
bisa, karna informasi disemua bidang memiliki informasi, termasuk
kami

dikalangan

masyarakat

juga

memiliki

informasi,

dan

mengkomunikasikannya”154

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan masyarakat
Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang dalam menyampaikan informasi
mengenai budaya lacak bisa dikatakan baik, karena mereka menyampaikannya
dengan cara memberitahukan secara langsung, sharing atau langsung
menggunakan lacak tersebut ketika ada acara pernikahan atau formal lainnya,
dengan begitu menurut mereka dengan cara itu mereka dapat menyebarluaskan
informasi dan berbagi informasi.
Kesimpulan mengenai kemampuan masyarakat Kelurahan Arab Melayu
Jambi Kota Seberang dalam menggunakan informasi mengenai budaya lacak
bisa dikatakan baik, bisa dilihat dari indikator

dan indikator

dalam

menggunakan informasi tersebut mereka tidak menggunakan informasi tersebut
secara pribadi, mereka menyebarkan informasi tersebut kepada orang lain
ataupun orang yang bertanya, namun ada juga yang menggunakan informasi
tersebut sebagai pengetahuan pribadi, karna menurut mereka informasi itu
merupakan salah satu wadah untuk mengetahui berita atau info terbaru. Dan
dalam mengkomunikasikannya pun bisa dikatakan baik karna mereka
menyampaikan informasi tersebut dengan menyampaikannya secara langsung
ataupun mereka langsung menggunakan lacak tersebut ketika ada acara
pernikahan, kompangan,atau formal lainnya, dengan begitu menurut mereka
dengan cara tersebut dapat menyebarluaskan informasi dan berbagi informasi
kepada lingkungan sekitar ataupun lingkungan luar.

154

Wawancara bersama bapak Rusdi

Februari

Pengamatan penulis dilapangan dari hasil wawancara, observasi, dan
dokumentasi dapat dilihat bahwa masyarakat kelurahan Arab Melayu paham
mengenai penggunaan budaya lacak, mereka bukan hanya mengetahui tentang
budaya lacak saja, tetapi mereka juga menggunakannya disaat acara-acara
tertentu. Seperti acara pernikahan, kompangan, ataupun acara lainnya. dalam
mengakses informasi mengenai budaya lacak mereka juga mengakses melalui
internet, media sosial, mengunjungi museum, atau bertanya kepada orang yang
lebih paham dan mereka memilih mengakses sumber informasi yang lebih
dominan memilih internet sebagai sumber informasi. Dalam melakukan
pencarian informasi mengenai suatu budaya, mereka melakukan pengkajian
terhadap informasi yang akan mereka cari agar bisa mendapatkan informasi yang
tepat dan sesuai dengan informasi yang mereka cari.Tidak hanya itu dalam
mengkomunikasikan informasi masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota
Seberang juga mengkomunikasikannya seperti sharing atau bertanya kepada
orang yang lebih paham tentang informasi yang mereka butuhkan.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan dari

informan yang

diwawancarai dalam hal mengakses informasi mengenai suatu budaya lacak bisa
dikatakan cukup baik, karena dari

informan yang diwawancarai hanya ada

informan yang mengetahui tentang makna dari budaya lacak tersebut. Kemudian
dalam hal mengevaluasi informasi mengenai suatu budaya lacak bisa d katakan
cukup baik karena dari

informan yang saya wawancarai hanya ada

informan

yang melakukan pencarian informasi mengenai suatu budaya, mereka juga
melakukan pengkajian terhadap informasi sehingga informasi yang mereka
dapatkan tepat dan sesuai keinginan. Dan dalam menggunakan informasi bisa
dikatakan baik karena dari
menggunakan

untuk

informan ada
keperluan

informan yang tidak semata-mata

pribadi

mengkomunikasikannya kepada orang lain.

melainkan

mereka

juga

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat diambil beberapa hasil
kesimpulan, diantaranya:
. Kemampuan Masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
dalam mengakses informasi mengenai suatu budaya lacak bisa dikatakan
cukup baik, karena sebagian besar informan yang mengetahui makna dari
budaya lacak yaitu bahwa budaya lacak merupakan budaya yang diwariskan
oleh nenek moyang terdahulu memiliki berbagai macam lipatan, motif dan
makna dari setiap lipatanya yang bisa menambah pengetahuan

bagi

masyarakat. Dalam mengakses informasimengenai budaya lacak, mereka
memanfaatkan informasi yang telah ada denganbertanya kepada orang yang
lebih paham mengenai budaya dan mengunjungi museum. Mengakses melalui
internet, media sosial. Sumber infomasi yang digunakan oleh masyarakat
Kelurahan Arab Melayu adalah melalui internet.
. Kemampuan Masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
dalam mengevaluasi informasi mengenai suatu budaya lacak bisa dikatakan
cukup baik. Karna dalam melakukan pencarian informasi mengenai suatu
budaya, mereka melakukan pengkajian terhadap informasi yang akan mereka
cari dan mereka ambil guna mendapatkan informasi yang tepat dan sesuai
dengan informasi yang mereka cari, selain itu mereka juga melakukan
penggalian informasi agar mendapatkan informasi yang lebih banyak. Agar
informasi yang mereka dapat bisa bermanfaat bagi mereka dan juga
menambah wawasan serta pengetahuan mereka terhadap adanya budaya lacak.
. Kemampuan Masyarakat Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang
dalam mengunakan informasi bisa di kategorikan baik. Karna masyarakat
Kelurahan Arab Melayu Jambi Kota Seberang tidak semata mata

menggunakan informasi tersebut untuk keperluannya sendiri. Tidak hanya itu
dalam mengkomunikasikan informasi masyarakat Kelurahan arab melayu
jambi kota seberang

juga mengkomunikasikannya seperti sharing atau

bertanya kepada orang yang lebih paham tentang informasi yang mereka
butuhkan untuk memecahkan informasi yang di dapat dan juga bisa
menemukan informasi yang mereka butuhkan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis juga memberikan saran sebagai
berikut.
. Dalam pengaksesan informasi disarankan untuk tetap mempertahankan cara
mereka dalam mencari informasi dengan media yang ada, yang berguna
untuk menjadi tempat atau suatu wadah yang mudah untuk di cari oleh
masyarakat ataupun orang yang ingin mengetahui lebih banyak tentang
budaya lacak baik masyarakat sekitar ataupun luar.
. Dalam pengevaluasian informasi disarankan untuk lebih cermat dan teliti lagi
dalam memilih dan menentukan informasi apa yang di ambil dan yang sesuai
dengan kebutuhan, agar informasi yang mereka ambil benar-benar tepat dan
relevan. Selain itu Agar para masyarakat dapat menemukan informasi yang
baik dan berguna untuk memulai menentukan topik yang akan di cari
sehingga informasi yang dibutuhkan dan di temukan dapat sesuai dengan
keinginan dan informasinya pun relevan dan akurat.
. Dalam menggunakan informasi disarankan untuk masyarakat Kelurahan Arab
Melayu Jambi Kota Seberang agar lebih terbuka dan saling berbagi
informasi, dan mengkomunikasikannya lebih banyak lagi agar informasi yang
didapat tidak hanya didapatkan oleh diri sendiri melainkan juga dapat
diketahui oleh orang lain.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

Judul : “Literasi Budaya Lacak di Kalangan Masyarakat Jambi Kota
Seberang”

A. Wawancara
A. Akses Informasi
. Mendefenisikan Kebutuhan Informasi
a. Apa yang anda ketahui tentang lacak?
. Penelusuran Informasi
a. Bagai mana cara anda dalam mengakses informasi mengenai lacak?
b. Bagaimanakah cara anda untuk memilih dan mengambil informasi
yang ada pada lacak?

B. Evaluasi Informasi
. Penilaian Informasi
a. Munurut anda apakah informasi mengenai lacak perlu anda
mengkajinya lagi, atau menggali informasinya lebih banyak lagi?
. Pengaturan Informasi
a. Dari informasi lacak yang anda proleh apakah informasi tersebut
bermanfaat bagi anda ?

C. Penggunaan Informasi
. Menggunakan Informasi
a. Setelah anda mendapatkan informasi lacak tersebut, apakah anda
menggunakan informasinya sebagai pengetahuan pribadi?

. Mengkomunikasikan Informasi
b. Apakah anda mengkomunikasikan informasi yang telah anda proleh
kepada teman atau lingkungan anda dan bagaimana cara anda
mengkomunikasikannya?

B. Observasi
. Mendapatkan informasi seperti sejarah, tulisan, gambar, poto, atau karyakarya mounumental yang ada dikampung Arab Melayu Jambi Kota
Seberang.

C. Dokumentasi
. Profil Kampung Arab Melayu Jambi Kota Seberang.
. Aktifitas masyarakat Kampung Arab Melayu Jambi Kota Seberang.

Wawancara bersama bapak Keluarahan Arab Melayu

Penggunaan Lacak disaat acara Pernikahan atau Arakan untuk menyambut mempelai
pria

Penggunaan Lacak disaat acara Kompangan dan acara lainnya
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