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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jambi merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia, Provinsi Jambi 

memiliki 9 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Sarolangun ibu kotanya 

Sarolangun, Kabupaten Merangin ibu kotanya Bangko, Kabupaten Bungo ibu 

kotanya Muara Bungo, Kabupaten Tebo ibu kotanya Muaro Tebo, Kabupaten 

Batanghari ibu kotanya Muara Bulian, Kabupaten Muaro Jambi ibu kotanya Sengeti, 

Kabupaten Tanjung Jabung Barat ibu kotanya Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur ibu kotanya Sabak, Kota Jambi dan yang terakhir yaitu Kabupaten 

Kerinci ibu kotanya Sungai Penuh (Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, 2016:9) 

Kabupaten Kerinci dikenal dengan julukan segumpal tanah dari surga (Kartini, 

2017:1). Karena perbukitan dengan puncak yang menjulang tinggi, sungai yang 

mengalir jernih dan tanah yang subur. Keadaan geografis ini menjadi daya tarik 

masyarakat untuk mendiami Kerinci sehingga membawa dampak pada perubahan 

masyarakat asli Kerinci, baik bidang budaya (bahasa, tingkah laku), ekonomi (pola 

kehidupan) dan sosial (adat istiadat). Perubahan tidak telalu mempengaruhi 

kebudayaan asli masyarakat, dibuktikan  dengan mereka tetap berpegang teguh 

kepada adat istiadat mereka ( Nufus, 2013:55)  
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Menurut Endarawarsa, (2012:1-4) budaya adalah sesuatu yang hidup, 

berkembang, dan bergerak menuju titik tertentu. Sedangkan kata kebudayaan, berasal 

dari terjemahan kata kultur. Kata kultur dalam bahasa latin cultura berarti 

memelihara, mengolah, dan mengerjakan. Ditambahkan oleh Casimeira, (2016:44) 

yang menyatakan bahwa keindahan alam dan kebudayaan Kerinci masih banyak yang 

belum diketahui oleh masyarakat padahal kebudayaan daerah sangatlah unik dan 

menarik sesuai dengan slogan daerah yaitu “Bumi Sakti Alam Kerinci”. Yang artinya 

daerah Kerinci merupakan daerah yang dikenal sakti, masih mempercayai 

kepercayaan nenek moyang tedahulu walaupun telah hidup dimasa modern. Hal ini 

dapat di lihat dalam kekentalan budaya masyarakat Kerinci dalam menjalankan adat 

istiadat daerahnya. Selain itu, Budaya-budaya yang ada di Kerinci adalah sebagai 

berikut: upacara adat kenduri sko, ornament rumah laheik desa Seleman, tari tangguk, 

tari tauh, melemang atau membuat jadah (dodol), tolak bala, nyaho, naik mahligai, 

upacara asyeik, mandi balimau di semurup, ngihit pamun, ntak awo, tari iyo, lepeak 

koto dian. Warisan  budaya ini hanya ada didesa-desa tertentu yg masih 

mempertahankan hingga saat ini . Selain budaya tersebut ada tulisan yang disebut 

aksara incung Kerinci. 

 Kozok, (2006: 67 ) Mengatakan aksara adalah naskah Tanjung Tanah 

mengandung dua teks yang ditulis dalam bahasa melayu dengan menggunakan dua 

jenis aksara yang berbeda. Teks utama, yaitu kitab undang-undang, mencangkup tiga 

puluh dua halaman, dan teks kedua tertulis dihalaman 33 dan 34. Namun, kondisi 

kedua halaman tersebut sudah sangat rapuh sehingga teksnya tidak dapat dibaca 

dengan jelas. Namun  demikian, dilihat dari teks yang masih dapat dibaca, teksnya 



3 
 

kemungkinan besar berkaitan dengan ilmu nujum. Sedangkan menurut Niryadi, 

(2018: 6) Incung Pada hakekatnya aksara Incung bagian dari sastra indonesia lama. 

Karena naskah Incung Kerinci ditulis berbahasa Melayu. Dalam naskah aksara incung 

diantaranya banyak kata-kata dan ungkapan yang sulit untuk di mengerti bila 

dihubungkan dengan bahasa Kerinci yang digunakan oleh masyarakat sekarang, 

karena bahasa tersebut tidak menurut dialek desa tempatan yang ada di kabupaten 

Kerinci. Aksara incung ini ada banyak jenisnya, beberapa daerah diKerinci memiliki 

bentuk aksara incung  yang sedikit berbeda dari segi tulisan. 

Hendriani, (2017:49) Mengatakan di daerah  Kerinci, selain naskah-naskah 

yang ditulis dalam aksara rencong, terdapat naskah-naskah yang ditulis dalam huruf 

jawi. Untuk naskah yang berbahasa Melayu Kerinci, jumlahnya lebih kurang 92 buah 

dan umumnya menggunakan kertas. Naskah-naskah tersebut isinya berupa piagam 

dan surat-surat dari abad ke-18 sampai 19 M, diantaranya adalah Sultan Jambi kepada 

para adipati Kerinci.di samping itu surat dan piagam, ada juga sejumlah kitab 

undang-undang, minsalnya Tambo Kerinci dan beberapa naskah Melayu Kerinci 

yang pernah diteliti oleh P. Voorhoeve mendapat perhatian Direktorat Jenderal 

Kebudayaan yang melakukan penelitian dan pengkajian yang diketuai Iskandar 

Azakaria dan kawan-kawan. 

Sebagai bagian dari budaya daerah Kerinci aksara incung,  merupakan salah 

satu cara para leluhur untuk berkomunikasi melalui tulisan. Hal ini yang 

menyebabkan perlu dikaji secara ilmiah agar kelestariannya dapat disimpan guna 

memperkaya budaya Kerinci khususnya dan budaya bangsa pada umumnya. Aksara 
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incung Kerinci ini pada mulanya ditemukan di desa Tanjung Tanah. Namun 

dikarenakan sedikit warga yang memahami aksara incung tersebut sehingga perlu di 

berikan perhatian yang lebih agar tidak hilang oleh perkembangan zaman.  

Berdasarkan hasil observasi di SMA N 2 Kerinci seorang guru sejarah Liana 

mengatakan bahwa kurikulum yang dipakai adalah K13 dan KD 3.6 Menganalisis 

perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan dan budaya pada masa kerajaan-

kerajaan Hindu dan Budha di Indonesia serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang 

masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia masa kini, sehingga guru sejarah 

tersebut mengambil contoh aksara incung Kerinci untuk memudahkan siswa 

menemukan pengaruh dari kehidupan Hindu dan Budha yang ada didaerah Kerinci. 

Sehingga peneliti ingin melihat pengetahuan siswa tentang aksara incung Kerinci 

dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Kerinci sehingga peneliti mengambil 

judul “Analisis Pengetahuan Siswa Tentang Aksara Incung Kerinci Dalam 

Pembelajaran Sejarah  Di SMA Negeri 2 Kerinci“ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka rumusan masalah penelitiannya 

adalah  

1. Bagaimana sejarah aksara incung Kerinci ? 

2. Bagaimana pengetahuan siswa tentang aksara incung Kerinci dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Kerinci? 

3. Apa saja kendala siswa dalam memahami aksara incung Kerinci dalam 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Kerinci?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui Sejarah Aksara Incung Kerinci 

2.  Mengetahui bagaimana pengetahuan siswa terhadap aksara incung Kerinci 

dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 2 Kerinci. 

3. Mengetahui apa saja kendala siswa dalam memahami akasara incung Kerinci 

dalam pembelajaran sejarah  di SMA Negeri 2 Kerinci. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam 

pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermamfaaat : 

a. Memberikan  sumbangan  pemikiran  bagi  pembaharuan  kurikulum  di 

SMA Negeri 2 Kerinci dalam pembelajaran sejarah dengan kompetensi 

dasar menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat, pemerintahan, 

dan budaya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha di Indonesia 

serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan 

masyarakat Indonesia masa kini. 
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b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan 

dengan aksara incung Kerinci. 

2. Manfaat praktis  

Secara praktis penelitian ini dapat bermamfaat sebagai berikut :  

a. Bagi Sekolah  

Sebagai bahan pertimbangan dalam pembelajaran sejarah terkait aksara 

incung Kerinci. 

b. Bagi Guru  

Sebagai bahan ajar dan  dapat menambah pengetahuan dan sumbangan 

pemikiran mengenai aksara incung Kerinci. 

c. Bagi Siswa  

diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai aksara 

incung Kerinci dalam pembelajaran sejarah. 

 

 


