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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Geografi

Geografi adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan muka bumi

gejala geosfer serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam konteks

keruangan dan kewilayahan (Suharyono, 1994:26). Dan Geografi adalah ilmu

yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer  dengan sudut

pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan (Seminar dan

lokakarya Geografi tahun 1988 yang diprakarsai oleh Ikatan Geografi Indonesia

(IGI) dalam Nursid Sumaatmadja, 1988:11).

Ilmu geografi terdiri dari aspek, yakni aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik

berkenaan dengan alam sekitar sedangkan aspek sosial berkenaan dengan

manusia.

Geografi secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua cabang, yaitu:

a. Geografi fisik, yaitu cabang geografi yang mempelajari gejala fisik dari

permukaan bumi yang meliputi air, tanah, udara (atmosfer) yang

berhubungan dengan aktivitas manusia. Cabang ilmu dari geografi fisik,

antara lain Geomorfologi, Geologi, Ilmu Tanah, Oseanografi, Hidrologi,

dan Mineralogi dan Petrologi.
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b. Geografi manusia, yaitu cabang geografi yang mempelajari aspek

keruangan gejala-gejala yang terdapat di permukaan bumi yang

mengambil manusia sebagai objek pokok, termasuk didalamnya  Geografi

pendudukan, Geografi sosial, Geografi  budaya, Geografi ekonomi, dan

Geografi politik.

2. Geografi Budaya Dalam Ilmu Geografi

Menurut Deddy mulyana dan Jallaluddin rahkmat (2003:18):

Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal
budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman,
kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan
ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang
memperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui
usaha idividu dan kelompok.

Geografi budaya atau Cultural Geography menelaah aneka bentuk karya manusia

di permukaan bumi sebagai hasil perilakunya (cipta, rasa, karsa) atas dasar

kemampuan mengadapi lingkungan alam, manusia dan sosial disekitarnya

(kewilayahan).

(Agus Sudarsono.2009.Hand out mata kuliah Geografi Budaya.FISE NY dalam

Hadi Wiyono.2012.Geografi Budaya.hadilandak.wordpress.com.diakses pada 24

Juli 2012, pukul 02.45 WIB).

Sedangkan menurut Dalhjoeni (1982:11) bentang alam budaya itu merupakan

berbagai bentuk kongkrit dari adaptasi manusia terhadap lingkungan alamnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, jadi geografi budaya adalah cabang ilmu dari

geografi sosial yang membicarakan berbagai bentuk kongkrit dari aplikasi
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manusia terhadap lingkungan alamnya yang merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa

manusia oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya yang dihasilkan dari cipta, rasa, dan karsa setiap insan manusia memiliki

beragam jenis, salah satunya adalah benda. Sesuai menurut Roucek dan Warren

dalam Abdul Syani (1995:58) mengatakan bahwa kebudayaan itu bukan saja

merupakan seni dalam hidup, tetapi juga benda-benda yang terdapat di sekeliling

manusia yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini dijelaskan bahwa benda yang

dibuat oleh manusia juga dapat dikatakan sebagai salah satu budaya, meliputi

kesenian dan kerajinan.

sesuai dengan hakikatnya setiap hal yang ada di bumi tidaklah statis/tetap

melainkan dinamis/mengalami perubahan. Begitu pula hal-hal yang berkaitan

dengan budaya hasil cipta manusia, akan mengalami perubahan-perubahan. Dan

perubahan tersebut terjadi akibat beberapa sebab sosial budaya. Usman Pelly

(1994:191) menyatakan bahwa memahami perubahan yang terjadi dalam

masyarakat penting dikemukakan penyebab dari perubahan-perubahan tersebut.

Secara umum penyebab dari perubahan sosial budaya dibedakan atas dua

golongan besar, yaitu : (1) perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri,

yang meliputi perkembangan ilmu pengetahuan, jumlah penduduk dan

pertentangan. (2) perubahan yang berasal dari luar masayarakat meliputi pengaruh

kebudayaan masyarakat lain dan peperangan.

Proses berlangsungnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat, menurut

Simandjuntak dan Pasaribu (1992:24-25) dapat dikelompokkan ke dalam bentuk-

bentuk perubahan : (1) lambat (evolusi), perubahan ini sangat lambat dan hampir
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tidak berasa, (2) cepat (revolusi), yaitu perubahan yang mendasar dan cepat dari

kebudayaan serta sendi pokok dari kehidupan, (3) yang pengaruhnya dapat besar

atau kecil bagi kehidupan masyarakat, misalnya perubahan industri dan perubahan

mode, (4) perubahan yang direncanakan, yaitu perubahan yang dipikirkan oleh

perencana. Proses perubahan hasil kesenian dan kerajinan yang ada saat ini pada

umumnya merupakan perubahan lambat yang pengaruhnya dapat besar atau kecil

bagi kehidupan manusia yang perubahannya diiringi dengan inovasi-inovasi yang

terjadi sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Koenjaraningrat (2002:256), inovasi adalah suatu proses pembaruan
dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, dan modal, pengetahuan baru
dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru yang semua akan
menyebabkan adanya sistem produksi, dan dibuatnya produk-produk yang
baru. Dengan demikian inovasi ini mengenai pembaruan kebudayaan yang
khusus mengenai unsur teknologi dan ekonomi.

Sesuai dengan yang dikatakan Arthur Getis dalam Introdution to Geography

(2000:240), bahwa inovasi dalam suatu budaya sangatlah berpengaruh karena

perkembangan zaman dan berkat ide-ide kreatif dalam suatu kumpulan

masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut, inovasi adalah suatu proses pembaruan dari

penggunaan sumber alam, energi, modal, dan pengetahuan baru dari tenaga kerja

yang sangat berpengaruh dalam suatu budaya karena perkembangan zaman dalam

suatu kumpulan masyarakat. Dalam pembuatan suatu kerajinan, selain dibutuhkan

kreativitas juga memerlukan inovasi di setiap jenjang masa pembuatan untuk

mengikuti perkembangan zaman supaya hasil kerajinan tersebut tetap diminati

para penggemarnya (konsumen).
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3. Persepsi

Persepsi pada hakikatnya merupakan proses penilaian seseorang terhadap objek

atau perihal tertentu.

Persepsi menurut Rahmat Jallaudin (1991:51), adalah pengalaman tentang

objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Menurut Ruch (1967:300), persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-
petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan
diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur
dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal tersebut
Atkinson dan Higard (1991:201) mengemukakan bahwa persepsi adalah
proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam
lingkungan. Gubson dan Donely (1994:53) menjelaskan bahwa persepsi
adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.

(setiabudiipbtinjauanpustaka.www.damandiri.or.id/file/2012/20/06)

Berdasarkan pengertian tersebut, persepsi adalah proses pemberian arti atau

gambaran yang bermakna dari suatu pengalaman masa lampau tentang objek atau

peristiwa.

Maka dalam penelitian ini ingin mengetahui persepsi pengrajin dan masyarakat

terhadap upaya pelestarian budaya daerah Palembang di Desa Muara Penimbung

Ulu.

4. Masyarakat

Dalam bahasa Inggris disebut Society yang berasal dari kata Latin Socius, yang

berarti “kawan”. Istilah masyarakat berasal dari berasal dari bahasa arab syaraka

yang berarti “ikut serta atau berpartisipasi”. Masyarakat adalah sekumpulan
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manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”.

(Koenjaraningrat, 2002:144).

Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang

dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh

mempengaruhi satu sama lain (Hasan Sadily, 1984:47). Sedangkan menurut

pendapat lain, masyarakat adalah orang yang hidup bersama, yang menghasilkan

kebudayaan (soejono soekanto, 1985:20)

Berikut ini definisi tentang masyarakat menurut beberapa ahli:

a. Peter L. Berger, masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks
hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan yang kompleks
sendiri berarti bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang
membentuk suatu kesatuan.

b. Mark, masyarakat adalah keseluhan hubungan-hubungan ekonomi, baik
produk maupun konsumsi, yang berasal dari kesatuan-kesatuan produksi
ekonomi, yakni teknik dan karya.

c. Gilli dan Gillin, masyarakat adalah kelompok manusia yang mempunyai
kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh
kesamaan.

d. Harold J.Laski, masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup
dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan
mereka bersama.

e. Robert Maciver, masyarakat adalah suatu sistim hubungan-hubungan
yang ditertibkan (society means a system of ordered relations).

f. Selo Soemardjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama
dan menghasilkan kebudayaan.

g. Hortun dan Hunt, masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang
saling berhubungan.

h. Mansur Fakih, masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri atas bagian-
bagian yang saling berkaitan dan masing-masing bagian secara terus
menerus mencari keseimbangan (equlibrium) dan harmoni.
(http://carapedia.com/pengertian_masyarakat/2012/20/06)

Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang

berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang mempunyai kebiasaan, tradisi,

sikap, dan perasaan persatuan yang memiliki kesamaan budaya, wilayah, dan
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identitas. Dalam penelitian ini masyarakat yang diteliti adalah masyarakat desa

Muara Penimbung Ulu Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

5. Kerajinan Kain Tenun

Pengrajin ialah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan
atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan kerajinan
tertentu, seperti kelompok penenun songket Palembang dapat disebut
pengrajin songket dari Palembnag. Barang-barang tersebut tidak dibuat
dengan mesin, tetapi dengan tangan sehingga sering disebut barang kerajinan
tangan. (http://rubrikbahasa.wordpress.com/2011/06/15/ pengrajin-atau-
perajin/)

Kerajinan merupakan barang yang dihasilkan melalui keterampilan dan cenderung

mengandung unsur keindahan/seni, dalam Direktori Kesenian SumSel (2008:121).

Hal tersebut selaras dengan pengertian dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

(2005:399), Kerajinan adalah sifat yang sebagainya rajin, membuat sesuatu, atau

kerajinan merupakan usaha yang dilakukan para pengrajin dalam menghasilkan

barang hasil karya yang bernilai seni.

Kain adalah barang tenunan yang dipakai untuk pakaian dan sebagainya atau

untuk maksud lain. Kain tenun adalah barang tenun atau barang yang dibuat dari

benang, kapas, sutera dan sebagainya, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia

(2005: 230 dan 529).

Tenun merupakan salah satu elemen mode khas Indonesia selain batik.
Kekayaan tekstil khas Indonesia ini merupakan hasil kerajinan yang dibuat
dari hasil tenunan bersulam benang emas atau perak, dan dengan kombinasi
benang berwarna lainnya.
(http://forum.vivanews.com, diakses 4 April 2012 pukul 09:37)

Berdasarkan pengertian tesebut, kerajinan kain tenun adalah usaha yang dilakukan

para pengrajin dalam menghasilkan barang hasil karya yang bernilai seni, yang
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dibuat dari hasil tenunan bersulam benang emas atau perak, dan dengan

kombinasi benang berwarna lainnya.

6. Tenun Songket

Kain songket adalah jenis kain tenun yang sudah tersohor di penjuru nusantara.

Bahan baku kain songket ada berbagai jenis benang seperti benang sutera, benang

emas atau perak dan bahan  pewarna.

Menurut  Direktori Kesenian Sumsel (2008:122),

Songket adalah kain tenun yang bersulam benang emas atau perak, dan
kombinasi dengan benang berwarna lainnya. Kerajinan merupakan barang
yang dihasilkan melalui keterampilan dan cenderung mengandung unsur
keindahan/seni. Kain tenun songket merupakan hasil dari kerajinan tangan
tradisional berupa tenunan yang dihiasi oleh benang emas, dan sutera
beraneka warna. Songket berasal dari kata tusuk dan cukit yang disingkat
menjadi suk-kit, lazimnya menjadi sungkit dan akhirnya berubah menjadi
songket.

Kemudian Deppendprop dalam buku Tenun Tradisional Sumatera selatan

(2000:23):

Tenun songket Palembang adalah kerajinan khas Sumatera Selatan.
Menurut sejarahnya songket berasal dari kata Songko artinya saat
pertama orang menggunakan benang hiasan kepala. Ikat kepala tersebut
disebut songko. Ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa songket
berasal dari kata tusuk dan cukit yang kemudian disingkat menjadi
sungkit dan akhirnya orang Palembang menyebutnya dengan songket.

Sedangkan dalam Direktori Kesenian Sumatera Selatan (2008:122):

Songket adalah kain tenun yang bersulam benang emas atau perak, dan
dikombinasi dengan benang berwarna lainnya. Bahan utama songket ini adalah
benang sutra, benang manylon (emas), benang super (L-500) dan bahan pewarna
kain. Kain tenun ini dikerjakan oleh para pengrajin dengan alat tenun bukan mesin
(ATBM) secara tradisional dan biasanya memakan waktu sekitar 15-25 hari.
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Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian kain tenun

songket merupakan hasil dari kerajinan tangan tradisional berupa tenunan yang

dihiasi oleh benang emas, dan sutera beraneka warna. Songket berasal dari kata

tusuk dan cukit yang disingkat menjadi suk-kit, lazimnya menjadi sungkit dan

akhirnya berubah menjadi songket.

a. Proses Produksi Kain tenun songket

Dahulunya kerajinan kain tenun songket ini dilakukan oleh para gadis Palembang

dalam mengisi waktu luangnya. Kerajinan ini mereka lakukan disamping sebagai

hiburan pun sebagai salah satu ujian apakah gadis Palembang tersebut benar-benar

seorang perempuan yang sabar, tekun dan khusuk dalam pengerjaannya, itu pun

diselaraskan dengan makna apakah gadis Palembang tersebut benar-benar seorang

perempuan yang bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik serta tahu akan

kewajibannya.

Konon hasil kerajinan kain tenun songket tersebut dibawa bila mereka sudah

bermaksud untuk berumah tangga dan kain tenun songket tersebutlah yang akan

dipakainya dalam upacara penikahannya. Jadi pada masa itu mereka melakukan

aktivitas menenun kain tenun songket untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Hampir setiap rumah memiliki peralatan menenun, namun sekarang ini pengrajin

kain tenun songket hanya terdapat di desa-desa tertentu.
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b. proses pembuatan kain tenun songket

Kain tenun songket merupakan kain warisan tradisional dari Nenek moyang

masyarakat Sumatera Selatan. Berdasarkan catatan sejarah kesultanan Palembang,

kepandaian bertenun songket selalu diwariskan secara turun temurun melalui

pembelajaran informal.

Proses pembuatan kain tenun songket di desa muara penimbung ulu biasa

dilakukan dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (biasa disebut dengan

singkatan ATBM). Pengrajin kain tenun songket di desa Muara Penimbung Ulu

mengisi hari-hari mereka dengan menenun, “saya menenun setiap hari kadang

siang sampai sore, atau dari pagi sampai pas waktu dzuhur” kata salah satu

pengrajin dari hasil wawancara 20 februari 2012 pukul 14.00. Kegiatan menenun

dilakukan masyarakat desa muara penimbung ulu sebagai rutinitas keseharian

mereka selain dari kegiatan lainnya. Kegiatan lainnya yang dimaksud adalah

sekolah bagi remajanya dan melakukan kegiatan rumah tangga bagi ibu-ibu rumah

tangga.

7. Pelestarian kain tenun songket

Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai

sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan

adab yang merupakan inti dari adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut

(dalam Bagian Pemerintah Desa Sekretariatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir,

2010:30).
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Dalam tata bahasa indonesia, pelestarian berasal dari kata dasar lestari yang ber-

imbuhan pe- dan –an. Lestari dalam kamus lengkap bahasa indonesia (2005:315)

memiliki makna yaitu tetap selama-lamanya atau tidak berubah. Imbuhan pe- dan

–an digunakan dalam kata dasar tersebut adalah untuk menunjukkan kata sifat,

hendak.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelestarian adalah sifat

yang dilakukan dalam upaya untuk menjaga dan memelihara hal-hal yang

merupakan bagian dari adat supaya keberadaannya tetap terjaga dan tetap selama-

lamanya atau tidak berubah.

Kebudayaan menenun songket merupakan salah satu aset budaya daerah

Palembang yang sangat berharga. Menenun songket merupakan tradisi yang

dilakukan oleh masyarakat palembang, namun sekarang tradisi ini hanya

dilakukan beberapa kelompok masyarakat saja. Misalnya di Desa Muara

Penimbung Ulu, pengertian tradisi itu sendiri adalah kebiasaan turun-temurun

sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan,

menurut Mursal Esten (1999:21). Budaya menenun songket merupakan bagian

dari tradisi di desa ini, hal ini dilakukan sampai saat ini walaupun terdapat bagian-

bagian yang berubah atau tidak tetap namun patut dilestarikan.
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B. Kerangka Pikir

Hasil kerajinan tenun songket mulanya hanya digunakan oleh tetua adat dan atau

keluarga kerajaan, dikerjakan oleh wanita dan remaja putri pada waktu senggang.

Dalam perkembangannya sekarang, tampak bahwa kain tenun songket tidak hanya

digunakan oleh tetua adat dan atau keluarga kerajaan, tetapi telah digunakan oleh

masyarakat luas bahkan yang bukan suku Palembang.

Penggunaannya tidak lagi hanya sebagai pakaian adat yang dipakai dalam

upacara-upacara adat tetapi kini juga dapat dipakai oleh seseorang tanpa

menghilangkan nilai yang terkandung dalam kain tenun songket tersebut.

Pelestarian merupakan hal yang diupayakan untuk mempertahankan suatu budaya

atau lainnya supaya tetap lestari. Kain tenun songket merupakan salah satu

kerajinan khas di daerah Palembang yang patut dilestarikan sebagai bagian dari

budaya daerah Palembang.

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui upaya pelestarian budaya daerah

Palembang terhadap kain tenun songket, perlu diteliti (a) bagaimana persepsi

pengrajin kain tenun songket terhadap upaya pelestarian kain tenun songket

sebagai budaya daerah Palembang, (b) bagaimana persepsi tokoh masyarakat

terhadap upaya pelestarian kain tenun songket sebagai budaya daerah Palembang,

serta (c) bagaimana persepsi masyarakat terhadap upaya pelestarian kain tenun

songket sebagai budaya daerah Palembang di Desa Muara Penimbung Ulu

Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan.


