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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang 

terletak di pulau Sumatera. Provinsi Jambi memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kota. 

Salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Kerinci 

(Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi. 2013:1). Kabupaten Kerinci 

merupakan Kabupaten paling barat di Provinsi Jambi yang berbatasan langsung 

dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. Kabupaten Kerinci memiliki luas 

wilayah 3.808,5 km² dan jumlah penduduk 237.065 jiwa (Direktorat Jenderal 

Pajak, 2012:1). 

 Di wilayah Kabupaten Kerinci terdapat salah satu tradisi yang masih 

dipertahankan sampai sekarang yakni tradisi pelaksanaan pesta adat siap panen. 

Hampir setiap daerah masih melaksanakan tradisi ini, begitu juga halnya yang 

terjadi pada masyarakat Desa Lulo yang terletak di Kecamatan Bukit Kerman. 

Bagi masyarakat lulo upacara ini sangat penting dilaksanakan sebagai rasa syukur 

atas hasil panen yang diberikan Allah SWT kepada mereka. Upacara atau pesta 

adat siap panen yang lebih dikenal dengan istilah kenduri sko.  

Kenduri sko  merupakan upacara adat paling besar bagi masyarakat 

Kerinci. Pada saat pelaksanaan kenduri sko rangkaian kegiatan yang memiliki 

tujuan antara lain, pengukuhan dan penobatan orang adat seperti Depati, dan 

Ninik Mamak sebagai pengganti pemangku adat yang telah berhenti sesuai 

dengan ketentuan adat. Seluruh lapisan masyarakat bergembira ria, memainkan 
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alat musik tradisional, melantunkan lagu daerah, puji-pujian, menari, dan makan 

bersama. Sebelum pelaksanaan kenduri sko terlebih dahulu dilaksanakan 

pembacaan naskah asal-usul yang dinobatkan dan warga setempat agar warga tahu 

terutama kaum muda dari mana mereka berasal. (dalam Gustiawan, 2017:27) 

Berdasarkan observasi dan wawancara bersama salah satu Depati Desa 

lulo bapak Tarmizi (52 tahun) pada tanggal 25 April 2019 jam 16:46 WIB beliau 

memaparkan bahwa : 

 Kenduri sko memang ado pada zaman nenek moyang dulu, yang disebut 

pesan dendam, maksudnya dari pesan dendam yaitu pesan nyata atau 

pesan yang berkelanjutan. pesan tu disampaikan kepado anak cucunyo. 

Jadi para pendahulu dulu apobilo sudah tuai, padi lah balik kumiah 

segero ajeak anak jantean anak butino sealam senegeri ketengah padeang. 

Dengan mao lemang yang babateang guleai yang bakucuang nasi yang 

baibek. Jadi arti kato itu untuk melaksanakan kenduri syukuran setelah 

berhasil tuai. 

Artinya: 

Kenduri sko memang sudah ada dari zaman nenek moyang dahulu yang 

disebut dengan pesan dendam, maksudnya dari pesan dendan yaitu pesan 

nyata atau pesan yang berkelanjutan. pesan ittu disampaikan kepada ank 

cucunya. Jadi para pendahulu dulu apabila sudah panen, padi sudah ada 

dirumah segera ajak anak laki-laki anak perempuan sealam senegeri 

ketengah lapangan. Dengan membawa lemang, gulai, nasi yang dibungkus. 

Jadi arti kata itu untuk melaksanakan kenduri syukuran setelah berehasil 

panen. 

Pada perkembangannya saat ini banyak kalangan anak muda yang tidak 

mengetahui proses pelaksanaan acara adat kenduri sko yang ada di daerah kerinci 

ini. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, generasi muda khususnya generasi 

muda kerinci bisa mngetahui adat dan proses apa saja yang dilaksanakan dalam 

kenduri sko. Karena dalam pembelajaran sejarah banyak memerlukan sumber-

sumber belajar sejarah, sedangkan sumber-sumber belajar sejarah masih banyak 

yang belum digali atau tersentuh, terutama sumber-sumber belajar sejarah lokal. 
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Seperti halnya adat kenduri sko sumber belajar menempati posisi yang orgen 

dalam pembelajaran sejarah, karena sumber belajar sejarah adalah segala sesuatu 

yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dapat dimanfaatkan oleh  siswa 

untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai (Sanjaya dalam Abadi & Soebijantoro, 2016).  

Berdasarkan yang telah diuraikan, kenduri sko menarik untuk dijadikan 

sumber belajar sejarah karena bisa menjadi contoh secara langsung saat 

melakukan proses pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam 

proses pembelajaran agar pembelajaran menjadi kondusif. Tradisi kenduri sko ini 

tidak hanya berbentuk sumber tertulis tetapi juga berbentuk lisan yang diwarisi 

dari generasi ke generasi. Akan tetapi kurangnya sumber tertulis, sehingga penulis 

ingin menggali lebih dalam mengenai kenduri sko, tidak hanya dari sumber 

tertulis melainkan dari sumber lisan. Tradisi lisan adalah cerita rakyat yang 

diungkapkan melalui lisan dan dikembangan secara beruntun yang juga melalui 

lisan (Priyadi, 2017:18) 

Melalui sumber belajar sejarah ini diharapkan masyarakat bisa menjaga 

dan mempertahankan budaya tersebut. Adat kenduri sko ini sangat cocok 

dijadikan sumber belajar sejarah karena bersifat lokal dan bisa menjadi contoh 

secara langsung saat melakukam pembelajaran.  Sehingga nilai yang bisa diambil 

dari kenduri sko tersebut dapat menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai 

peninggalan sejarah.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin melakukan penelitian untuk 

mengetahui lebih mendalam mengenai “Adat Kenduri Sko bagi Masyarakat Lulo 
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kerinci” yang masih dipertahankan dan dilaksanakan dengan perayaan untuk 

memeriahkan acara Kenduri Sko atau hanya dengan do’a bersama tanpa perayaan. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas tentang upacara adat kenduri sko 

yang ada di kerinci dengan judul Adat Kenduri Sko Masyarakat Lulo Kerinci 

Sebagai Sumber Belajar Sejarah. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut 

a. Bagaimana latar belakang munculnya kenduri sko? 

b. Bagaimana proses pelaksanaan upacara adat kenduri sko masyarakat lulo 

Kabupaten Kerinci? 

c. Bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat kenduri sko? 

1.3  Tujuan Penelitian  

 Setelah diketahui permasalahan utama penelitian, maka tujuan yang 

hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui latar belakang munculnya kenduri sko Lulo 

b. Mengetahui proses pelaksanaan upacara adat kenduri sko masyarakat lulo 

Kabupaten Kerinci. 

c. Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam upacara adat kenduri sko Lulo. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat  Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah dan 

dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengadakan penelitian lanjutan yang 
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berkaitan dengan penelitian ini. 

1.4.2 Manfaat praktis  

a. Bagi Mahasiswa/i 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi 

mahasiswa/i mengenai adat kenduri sko. 

b. Bagi penulis  

Penelitian ini bermanfaat menambah wawasan bagi penulis mengenai adat 

kenduri sko sebagai adat yang masih dilestarikan di Kerinci. 

c. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakan 

mengenai adat kenduri sko.  

 


