
 
 

59 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

kenduri sko awalnya timbul dari keinginan masyarakat yang ingin mengenang 

atau berterima kasih kepada roh nenek moyang yang telah meninggalkan sawah dan 

ladang yang dulunya hutan semua sekarang telah bisa digunakan untuk berkebun, 

berternak. Pelaksanaan upacara adat kenduri sko telah ada sejak zaman dahulu dan 

telah diwariskan secara turun-menurun oleh nenek moyamg, sehingga masih dapat  

dilaksanakan oleh masyarakat pada saat ini. 

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 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. 

Dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat Kenduri Sko dapat 

dijelaskan secara garis besar acara kenduri sko memiliki nilai-nilai yang dapat 

diterapkan dalam kehidupan terutama untuk mengembangkan kesadaran sejarahnya. 

Kenduri sko sebagai sebuah tradisi dari masyarakat kerinci tetap dilestarikan, 
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mencerminkan adanya kesadaran masyarakat kerinci untuk tetap menjaga 

peninggalan budaya nenek moyangnya 

Nilai-nilai yang terkandung tersebut dapat diajarkan kepada pemuda maupun 

peserta didik. Hal ini yang membuat kenduri sko cocok dijadikan sumber belajar se 

jarah. 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.  

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.  

5.2 Saran  

Upacara kenduri sko yang dilaksanakan bukan hanya sebatas pertunjukkkan seni 

tradisional saja melainkan penganugerahan gelar adat sebenarnya. Di mana nantinya 

pemangku adat yang sudah diangkat diharapkan dapat menjalankan adat dalam 

negeri, membimbing anak kemenakan, menyelesaikan yang kusut, menjernihkan 

yang keruh, meluruskan yang bengkok, mempertautkan yang retak dan menyambung 

yang sudah putus. Pemangku adat haruslah menjadi suri teladan anak kemenakan dan 

masyarakat, berjalan, tidak boleh terasa benar mau melanda, terasa panjanng mau 

melilit, mengunting dalam lipatan, telunjuk lurus kelingking berkait. Selanjutnya 

kenduri sko harus terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi muda agar 
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tidak melupakan kenduri sko sebagai sejarah lokal yang ada sehingga kelestariannya 

sebagai peninggalan sejarah terus bisa terjaga. 



 
 

 
 

 


