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MOTTO

ح َويِ اازَّحِين
ْ َِّبسْــــــــــــــــنِ اﷲِالس
ِٱلسوَـَْٰٲت
َّ َِٔة َّلَا ًَْۡمٌ۬ۚ َّلَُ ۥ هَا ف
ٌ۬ ٌِٱللَُ َلآ إَِلـََٰ إِلَّا َُُْ ٱلۡحَُّٔ ٱلۡقَيُّْمُۚ لَا َتأۡخُ ُرٍُ ۥ س
َّ
َّهَا فِٔ ٱلۡأَزۡضِۗ هَي ذَا ٱلَّرِٓ يَشۡفَعُ عٌِ َدٍُ ۥۤ إِلَّا ِبإِذۡ ًَِِۦۚ َيعۡلَنُ هَا بَيۡيَ أَيۡدِيِِنۡ َّهَا
ِشآءَۚ َّسِعَ كُسۡسِيَُُّ ٱلسَّوَـَْٰٲت
َ علۡ ِوَِۦۤ إِلَّا ِبوَا
ِ ۡشٔۡءٌ۬ هِّي
َ ِخَلۡ َفُِنۡۖ َّلَا يُحِيطُْىَ ب
)٥٢٢( ُظ ُِوَاۚ ََُُّْ ٱلۡعَلُِّٔ ٱلۡ َعظِين
ُ َّۡٱلۡأَزۡضَۖ َّلَا يَـُْدٍُُ ۥ حِف

Artinya:
“Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang”
“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal
lagi terus menerus mengusrus (makhluk-Nya); tidak menagntuk dan tdak tidur.
Kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi
syafa’at di sisi Allah tanpa Izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu
Allah melaikan apa yang di kehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi.
dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi
Maha Besar. Ayat (255)
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PERSEMBAHAN

ح َويِ اازَّحِين
ْ َِّبسْــــــــــــــــنِ اﷲِالس
Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas kasih sayang dan
karunia-Nya yang telah memberikanku kekuatan serta membekaliku dengan ilmu
pengetahuan sehingga diberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad
SAW semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Aamiin.
Teristimewa kupersembahkan karya kecil ini kepada cahaya hidup yang
sangat kusayangi Ibundaku tercinta (Enni Suharti), serta Kakak yang paling
kusayangi (Salman Hardani) dan Suami yang selalu setia mendampingi ku (Ari
Yansah) Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga
kupersembahkan karya sederhana ini kepada kalian yang telah memberikan
motivasi dan kasih sayang, serta cinta kasih yang tiada terhingga yang tak
mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta
dan persembahan.
Terkhusus untuk Almamater dan kampus biru tercinta.
Tak lupa untuk sahabat dan teman seperjuangan SPI’15
khusunya SPI’15 A Serta sahabat ku Kecebong Got, Muspirah, Ani
Karlina, Witry Sussalminda,Poppi Sapria, Mukhlis, Hendri Saputra, Ruli
Firlansyah, Ahmad Fachri, Teman-temanku, Najla Yuniar (Nyai Fadul), Sepriani
(Ayuk), Nanik Puspitasari (Mbak), Raudhatul Jannah (Adek) kawan-kawan
Kukerta Gelombang pertama Posko6, Rahmania, Yuni Suraya, Rafiqah Zarnaliah
Azhari, Ade Nurmala Sari sehidup, seperjuangan dikontrakan, Terima kasih untuk
do‟a, nasehat, hiburan, kerjasama, ide, traktiran, tebengan dan semangat yang
kalian berikan selama ini. Sukses untuk kita semua Aaminn.
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KATA PENGANTAR

ح َويِ اازَّحِين
ْ َِّبسْــــــــــــــــنِ اﷲِالس
Assalamualaikum Wr Wb
Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya penulis ucapkan
kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan anugrah kepada penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Ritual Pembukaan Naskah
dan Benda pennggalan sejarah di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan
Gedang Kabupaten Saroalangun”
Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam, yakni
Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau ummatnya
terbebas dari alam kegelapan dan dapat menikmati indahnya islam dan manisnya
ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat sekarang ini.
Pada kesempatan ini tak lupa penulis mengaturkan rasa terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Sua’idi Asyari, MA., Ph.D, selaku Rektor UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Sua’idi Asyari, MA., Ph.D, Yth. Bapak Dr. H.
Hidayat, M.Pd, Yth. Ibu Dr. Hj. Fadhilah.M.Pd selaku Wakil Rektor I, II, dan
III UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Maisah, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Adab dan
Humaniora UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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6. Yth. Bapak Syamsu Hadi, M. Hi dan Yth. Bapak Agus Fiadi, S. Ip., M. Si
selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membantu dan
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7. Yth. Bapak Prof. Dr. Adrianus Chatib, Ss. Ma, Selaku Dosen Pembimbing
Akademik.
8. Yth. Seluruh Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan
kepada penulis.
9. Yth. Seluruh karyawan/ti di lingkungan Fakultas Adab dan Humaniora UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
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ABSTRAK
Devi Asrianti, AS 150482, Judul Skripsi Ritual Pembukaan Naskah dan Benda peningalan
sejarah di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Saroalngun,
Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Isam Negeri
Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Pembimbing: (1) Syamsu Hadi, M. Hi (II) Agus Fiadi,

S. Ip., M. Si
Tradisi pengobatan tidak bisa lepas dari kebudayaan, dalam sistem pengobatan,
tidak sedikit masyarakat yang masih menggunakan sistem pengobatan tradisional, salah
satunya adalah Suku Anak Dalam Desa Bungku Kabupaten Batanghari. Bahkan
masyarakat terang yang disebut oleh Suku Anak Dalam sebagai orang luar dari
komunitas mereka, menggunakan tradisi pengobatan yang disebut “Begijol” dalam
sistem pengobatan atau dalam sistem penyembuhan penyakit. Berawal dari inilah
penulis melakukan penelitian untuk tujuan mendeskripsikan mengapa tradisi
pengobatan begijol masih di jadikan sebagai alternatif dalam sistem penyembuhan
penyakit. Kemudian bagaimana prosesi pengobatan tersebut dan bagaimana pandangan
islam tentang tradisi pengobatan Begijol.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilapangan
menggunakan tekhnik wawancara, pengamatan dan dokumentasi.
Dari data yang penulis dapatkan dilapangan, ditarik kesimpulan mengapa
masyarakat menggunakan tradisi Begijol sebagai alternatif dalam sistem pengobatan
antara lain dan terdapat beberapa syarat yang dipakai sebelum pengobatan ini
dilakukan , syarat-syarat ini disesuaikan dengan jenis penelitian penyakit. Untuk
persyaratan pengobatan pasien membawa Ayam Hitam, Batok Kelapa, Arang, dan
Kemenyan.
Sistem pengobatan ini dalam pandangan islam, tidak sesuai dengan ajaran islam
meskipun dukun menggunakan mantra dan menggunakan mantra dan sesajen, serta
menggunakan ayat al-quran dan simbol-simbol agama.
Kata Kunci: Ritual, naskah dan benda peninggalan sejarah, Desa Lubuk Resam
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia pada umumnya terkenal memiliki banyak keragaman
kebudayaan yang menjadi sebuah daya tarik tersendiri yang membedakanya
dengan negara lain, baik dari satu pulau ke pulau lainnya. Merupakan negara
yang kaya akan keanekaragaman suku bangsa, budaya, ras, agama, bahasa
daerah, kepercayaan, dan masih banyak lainnya. setiap daerah dan masyarakat
mempunyai corak dan kebudayaan masing-masing, seperti yang dapat kita
lihat misalnya, upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah dan tradisi lainnya.1
Hal ini merupakan warisan turun temurun dari para nenek moyang yang
begitu banyak nilai-nilai di dalamnya. Perbedaan kebudayaan adalah karena
perbedaaan proses interaksi individu dengan lingkungannya, sesuai dengan
lingkungan, dan perkembangan pemikiran yang dimiliki, setiap generasi
manusia adalah pewaris kebudayaan.2
Pulau Sumatera adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia, yang
mempunyai sejarah yang amat banyak maupun dari segi agama atau
kepercayaan dan kebudayaan di masa yang telah lampau. Pulau Sumatera juga
begitu banyak memiliki Provinsi- provinsi yang sangat luas dan mempunyai
sejarah, salah satunya yaitu Provinsi Jambi yang masih memiliki banyak
keragaman dan kebudayaan.
1

Jurnal Widiastuti, Analisis swot Keragaman budaya Indonesia, Universitas Darma
Persada volume 1 Nomor 1 Mie-Juni 2013, hlm. 9.
2
Johanes Mardimin, Jangan Tangisi Tradisi, (Yogyakarta: Pt. Kanisius 1994), hlm. 12.
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Menurut Koentjaranigrat kebudayaan adalah sistem gagasan, tindakan
dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik
manusia dengan belajar.3 Serta dari kebudayaan tampak suatu watak (Ethos),
seperti yang tampak misalanya, gaya tingkah laku atau bendan hasil karya
masyarakat.4 Kebudayaan tak bisa dilepaskan dari pengaruh kepercayaan atau
agama yang menjadi dasar pandangan masyarakat tentang suatu kegiatan. Hal
ini dikarenakan aspek kehidupan beragama tidak hanya ditemukan dalam
setiap masyarakat, melaikan juga berinteraksi dengan aspek budaya.
Keragaman budaya yang ada di Indonesia telah melahirkan wujud-wujud dari
kebudayaan. Diantaranya yaitu adat istiadat, ritual-ritual adat dan juga tradisi
yang masih di lakukan sampai saat ini oleh masyarak Indonesia.
Upacara adat adalah suatu tradisi masyarakat tradisional yang masih
dianggap memiliki nilai-nilai yang masih cukup relevan bagi kebutuhan
masyarakat pendukungnya. Selain bebagai usaha manusia untuk dapat
berhubung dengan arwah leluhur, juga merupakan perwujudan kemampuan
manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap alam atau
lingkungannya.
Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual atau disebut juga
dengan ritus. Ritus adalah alat manusia religious untuk melakukan perubahan.
Ia juga dikatakan sebagai simbolis agama, atau ritual itu merupakan “agama
dan tindakan”. Ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan
kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, kepercayaan yang seperti inilah
3

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 144
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi hlm.180
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yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan
yang bertujuan mencari hubungan dengan dunia gaib penguasa alam. Adanya
berbagai ritual dan tradisi yang dilakukan telah memperkokoh eksistensi dari
agama yang dianut oleh masyarakatnya karena berbagai tradisi yang berkaitan
dengan siklus kehidupan berkembang dan menjadi kuat ketika ia mentradisi
dan membudayakan ditengah kehidupan masyarakat.
Berbagai macam upacara adat yang terdapat di dalam masyarakat pada
umumnya adalah pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan, dan
perbuatan telah diatur oleh tata nilai luhur. Tata nilai luhur tersebut diwariskan
secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. 5 Masyarakat Jambi
memiliki berbagai macam upacara adat yang mana salah satunya terdapat
diwilayah Kabupaten Sarolangun Kecamatan Cermi Nan Gedang Desa Lubuk
Resam terdapat suatu ritual yang dilakukan secara turun-temurun berdasarkan
keturunan. Ritual tersebut dilakukan di rumah salah satu warga yang
merupakan keturunan dari pemilik benda peninggalan Sejarah yang terdapat di
desa Lubuk Resam bernama Bapak Kistalani yang merupakan keturun.
Menurut beliau benda peninggalan sejarah tersebut harus disimpan, dijaga,
dan dianggap Sakral. Benda-benda tersebut diantaranya Naskah- naskah, Batu
Pian- piun, Piagam Kuningan. Awal mula nya semua disimpan dan diberikan
kepada pemimpin desa, yaitu pesirah dan selalu diwariskan kepada pesirah
yang menjabat selanjutnya, dan sekarang ini naskah dan benda peninggalan
sejarah in di pegang oleh keturun pesirah, yang bernama Bapak Kistalani.
5

Elizabeth K. Nottgham, Agama dan Suatu Masyarakat, (Jakarta:Raja Gravindo Persada,
1996) hlm.81.
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Akan tetapi pemilik saat ini bukan lah pesirah, karena beliau dianggap sebagai
pewaris dan pemegang seluruh benda pusaka masyarakat desa lubuk resam. 6
“Sayo ni dapat semua bendo ko dari datuk, paman dan orang tua sayo
dulu, karno kan dulu nyo mereka tu adolah pejabat pemerintah margo ni.
Dulu tu datuk sayo H. Jalil pernah menjad pesirah dan jugo orang tuo sayo
H. Mukhtar Ibrahim. Setelah orang tuo sayo meninggal, mako dititip lah
semua bendo ko kepado aku, kenapo dititip dengan aku, karno aku lah anak
tertuo laki-laki, makonyo dititiplah samo aku.”
Saya dapa semua benda ini dari kakek, paman, dan orang tua sya dulu,
dikarnakan dulu merka dulu adlah pejabat peerintah di marga ini. Dulu kakek
saya H. Jalil pernah menjadi pesirah dan juga orang tua saya H. Mukhtar
Ibrahim. Setelah orang tua sya menininggal, maka dititip lah semua benda ini
kepada saya, kenapa dititipkan kepada saya, karno saya lah anak laki-laki
tertua, makanyo dititiplah dengan saya.
Ritual-ritual adat tersebut mempunyai bentuk atau cara melakukanya
serta memiliki masksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok
masyarakat yang satu dengan masyarak yang lainnya. Hal tersebut di
sebabkan adanya perbedaan lingkungan dan tempat tinggal, adat, tradisi yang
telah diwarisi secara turun temurun. Seperti itu juga adat atau tradsi yang
berada di desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang ini yang telah
diturunkan kepada keturunanya secara turun-temurun, yaitu melakukan proses
ritual sebelum pembukaan naskah dan benda peninggalan sejarah, dilakukan
6

Observasi awal dengan Bapak Kistalani, Pada hari selasa malam, pukul 19: 23 08 Januari

2019
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untuk menghormati dan menghargai para nenek moyang yang selama ini telah
menjaga dan merawat bukti peninggalan sejarah yang amat penting untuk
dirawat dan di lestarikan untuk generasi selanjutnya, yang berisi tentang
peristiwa mengenai sejarah, taradisi,agama, adat- istiadat, melalui naskah dan
benda peninggalan sejarah yang ada.
Hal ini menurut penelti sangat menarik untuk diteliti karna naskah dan
benda peninggalan sejarah adalah bentuk peninggalan sejarah yang amat
penting untuk dijaga yang nantinya akan menjadi sumber pengetahuaan kita
mengenai peristiwa yang terjadi di masa yang telah lampau , memerlukan
ritual sebelum pembukaan naskah dan benda peninggalan sejarah tersebut,
maka dari itu dalam berbagai kegiatan ritual pembukaan ini memiliki makna
dan tujuan tertentu, yang berada di Desa Lubuk Resam Kecematan Cermin
Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. Maka disin penelit ingin melihat lebih
mendalam bagaimana proses tentang ritual pembukaan naskah dan benda
peninggalan sejarah agar dapat mengetahui makna dan tujuan dilakukanya
prosesi ritual itu.
Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih
jauh dalam bentuk Skripsi yang berjudul “Ritual Pembukaan Naskah dan
Benda Peninggalan Sejarah di Desa Lubuk Resam Kecematan Cermin Nan
Gedang Kabupaten Sarolangun‟‟.

B. Rumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan
pokok dalam peneliti ini adala:
1.

Bagaimana prosesi pelaksanaan ritual pembukaan naskah dan benda
pennggalan sejarah di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan
Gedang Kabupaten Sarolangun?

2.

Mengapa masih mempertahankan ritual pembukaan nsakah dan benda
peninggalan sejarah di Desa Lubuk Resam Kecamtan Cermin Nan
Gedang Kabupaten Sarolangun?

3.

Apa makna dan tujuan dari ritual pembukaan naskah dan benda
pennggalan sejarah di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan
Gedang Kabupaten Sarolangun?

C. Batasan Masalah
Dalam melaksanakan ritual pembukaan naskah dan benda
peninggalan sejarah yang dilakukan di Desa Lubuk Resam Kecematan
Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, sebagaimana diketahui
kajian tentang sistem ritual itu sangatlah luas, jadi penulis hanya
membatasi masalah yang mengenai tradisi-tradisi ritual pembukaan
naskah dan benda pennggalan sejarah saja. Penulis juga membatasi
pembahasan sesuai dengan ruang lingkupnya, yaitu mengapa masih
mempertahankan ritual pembukaan nsakah dan benda peninggalan sejarah
Sarolangun, prosesi pelaksanaan ritual pembukaan naskah dan benda
pennggalan sejarah, apa makna dari pelaksanaan ritual pembukaan naskah
dan benda pennggalan sejarah, dan apa tujuan dari ritual pembukaan

18

naskah dan benda peninggalan sejarah di Desa Lubuk Resam Kecamtan
Cermin Nan Gedang Kabupaten.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan dapat memberikan pemahaman pengetahuan
kepada masyarakat tentang ritual pembukaan naskah dan benda pennggalan
sejarah, yang masih dilakukan oleh masyarakat setempat meskipun kita sudah
berada di zaman era modern. Dan penelitian ini juga mengharapkan agar
berbagai pihak akan memyetujui ada kekuatan tertentu dibalik tradisi budaya,
dan kekuatan-kekuatan itulah yang sepatutnya di lestarikan karena itu tradisi
yang ditinggalkan dan diwarisi nenenk moyang yang amat berharga.
Dari penjelasan diatas makan dapat disimpulkan tujuan dari penelitian
ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana prosesi pelaksanaan ritual pembukaan
naskah dan benda pennggalan sejarah di Desa Lubuk Resam Kecamatan
Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengetahui mengapa masih mempertahankan ritual pembukaan
nsakah dan benda peninggalan sejarah di Desa Lubuk Resam Kecamtan
Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
3. Untuk mengetahui apa makna dan tujuan dari ritual pembukaan naskah
dan benda pennggalan sejarah di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin
Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
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Manfaat dari penelitian ini untuk mencari dan dapat memahami nilai-nilai
tradisonal yang terkandung dalam dalam ritual pembukaan naskah dan benda
pennggalan sejarah di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang
Kabupaten sarolangun, dan hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:
1. Memberikan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang Ritual
pembukaan naskah dan benda pennggalan sejarah di Desa Lubuk Resam
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti khususnya dalam pembuatan karya
tulis ilmiah berbentuk Proposal, Skirpsi.
3. Memperkaya informasi bagi masyarakat umumnya dan mahasiswa
khususnya dalam pemahaman tentang Ritual Pembukaan naskah dan
benda pennggalan sejarah di Desa Lubuk Resam
4. Sebagai studi perbandingan bagi penulis lainya yang mempunyai objek
yang sama namun ritual dan lokasinya berbeda.
E. Tinjauan Pustaka
Penelitian mengenai dalam Ritual telah dilakukan oleh para sarjana
Indonesia maupun luar negeri. Dalam karya ilmiah Eka Purwanti, Institut
Agama Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2015 yang berjudul
Menuskrip sifat dua puluh (sebuah kajian naskah) Di Desa Lubuk Resam
Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
Dalam karya ilmiah Romadoni, Institut Agama Islam Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi tahun 2016 yang berjudul Ritual panen raya dan turun
pusako di desa Tanjung Gagang Kecematan Bathin VIII (delapan) Kabupaten
Sarolangun. Yang berisi tentang mengajak kekompkan dan kepatuhan
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masyarakat kepada pemimpin setempat untuk selalu menjaga kekompakan
baik dalam menjalani kerukunan bermasyarakat atau pun dalam memenuhi
kebutuhan sehari-haridan untuk kelanjutan hidup yang akan datang.7
Dalam karya ilmiah Liswati, Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar tahun 2016 yang berjudul Ritual adat Mappalili di Segeri
Kabupaten Pangkep, yang berisi tentang masyarakat yang masih menghargai,
melindungi para tokoh adat seperti Bissu, agar budaya Lokal yang turuntemurun masih bisa dijaga dan dipertahankan di era modern ini. Pada
umumnya masyarakat yang melaksanakan ini yang belum menghayati nilainilai leluhur Agama Islam.8
Dalam karya ilmiah Skripsi Eka Purwati, IAIN Sultha Thaha Saifuddin
Jambi tahun 2015. Menuskrip sifat dua puluh (sebuah kajian naskah) di Desa
Lubuk Resam Kecematan cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, yang
berisi tentang sifat-sifat tuahan yang wajib kita ketahui. Sifat dua puluh ini
membahas segala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil
yang meyakinkan, pembahasannya tentang mengesakan Allah Swt yang
menjadi dasar Agama Islam, dan siafat wajib bagi Rosul, malaikat dan
tugasnya, kitab-kita yang diturun kan Allah kepada Nabinya, dan menjelaskan

7

Skripsi Romadani, Ritual panen raya dalam turun pusako di desa Tanjung Gagang
Kecematan Bathin VIII (delapan) Kabupaten Sarolangun, InstitutAgama Islam Sulthan Thaha
Safuddn Jambi, 2016.
8
Skripsi Liswati, Ritual adat Mappalili di segeri Kabupaten Pangkep, Universitas Islam
Neger Alauddin Maksassar, 2016.
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rukun-rukun dalam sholat, jika salah satu rukun sholat ada yang tertinggal,
maka sholat seseorang tidak akan sah.9
Dalam karya ilmiah Skripsi Indriana Fajarlaras, IAIN Sultha Thaha
Saifuddin Jambi tahun 2015. Kajian filologi naskah piagam perbatasan(tembo)
batn tunggal Desa Lubuk Resam: piagama Cermn Nan Gedang, piagam Muara
Limun, dan piagam Lubuk Resam. di Desa Lubuk Resam Kecematan cermin
Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.10
Tulisan sarjanawan di atas memang membicarakan tentang ritual,
naskah, dan benda peninggalan sejarah namun, dalam tulisan-tulisan tersebut
tidak ada yang menyinggung tema tentang ritual pembukaan naskah dan benda
peninggalan sejarah, di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang
Kabupaten Sarolangun. Meskipun demikian, tulisan-tulisan oleh para
sarjanawan sebelumnya dapat menjadi sumber atau referensi sekunder penulis
dalam menyempurnakan penelitian ini.

BAB II

9

Skripsi Eka Purwati, Menuskrip sifat dua puluh (sebuah kajian naskah) di Desa Lubuk
Resam Kecematan cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, IAIN Sultha Thaha Saifuddin
Jambi, 2015.
10
Skripsi Indriana Fajarlaras, Kajian filologi naskah piagam perbatasan (tembo) batn
tunggal Desa Lubuk Resam: piagama Cermn Nan Gedang, piagam Muara Limun, dan piagam
Lubuk Resam. di Desa Lubuk Resam Kecematan cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun,
IAIN Sultha Thaha Saifuddin Jambi, 2015.
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KERANGKA TEORI
A. Kerangka Teori
Dalam upaya mencapai landasan yang jelas secara teoritis yang akan
membantu penulis didalam kegiatan penelitian dan pembahasan, penulis telah
mencoba menggumpulkan serangkaian teori yang bersumber dari pendapatpendapat para ahli yang dianggap cocok untuk dijadikan sebagai landasan
didalam kegiatan penelitian dan penulisan ini, yang ada kaitannya dengan
permasalahan yang akan diteliti dilapangan, kerangka teori yang diperlukan
adalah sebagai berikut:
1. Kebudayaan
Menurut ilmu antropologi, Kebudayaan adalah seluruh hasil usaha
manusia baik berupa benda maupun buah pikiran dalam penghidupannya.
Menurut ilmu antropologi kebudayaan adalah keseluruhan system
gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat
yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar.11 Jadi, kebudayaan
mengarah kepada berbagai aspek kehidupan, yang meliputi cara berlaku,
kepercayaan dan sikap-sikap, serta dari hasil kegiatan manusia yang khas
yang dipelajari untuk masyarakat atau kelompok tertentu. Menurut Herbert
Blumer, kebudayaan adalah manusia berelasi dengan manusia dan bendabenda disekitarnya dalam rangka menghasilkan suatu makna. Dengan kata
lain, Helbert Blummer, lebih kepada bagaimana manusia menciptakan dan

11

Koenjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Revisi 2009),

hlm.144
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mempergunakan makna-makna dari pada bagaimana petunjuk dan norma
serta nilai kultur menyediakan penjelasan kegiatan tersebut.12
Kebudayaan sebagai keseluruhan hidup manusia yang kompleks,
meliputi hukum, seni, moral, adat istiadat dan lain yang diperoleh manusia
sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan dipandang sebagai warisan
tradisi yang dianggap sebagai cara dan aturan hidup manusia, seperti citacita, nilai dan tingkah laku yang memiliki sistem kebudayaan. Sistem
kebudayaan tidak lepas dari sistem nilai yang ada di masyarakat.
Kebudayaan adalah hasil pikir dan daya cipta manusia dalam kehidupan
sosialnya. Menurut ahli antropologi, E.B Taylor, yang menulis dalam
bukunya yang terkenal: „Primitive Culture‟, bahwa kebudayaan adalah
keseluruhan

yang

kompleks

yang

didalamnya

terkandung

ilmu

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan
kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat dari manusia sebagai
anggota masyarakat.13
Kebudayaan adalah sistem kognitif, suatu sistem yang terdiri dari
pengetahuan, kepercayaan dan nilai yang berada dalam pikiran anggotaanggota individual masyarakat. Dengan kata lain, menurut pandangan ini
kebudayaan berada dalam tatanan yang ideasional, atau kebudayaan
merupakan perlengkapan yang memiliki nilai-nilai perilaku sosial
mengenai pantas tidak pantas, yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.
12

Dedes Kurniadi, Skripsi Tradisi Lelang dalam pernikahan di desa rantau panjang,
(Jambi:Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2012), hlm.8.
13
Mardanti Hutasuhut, Tradisi Pengobatan Begijol pada Suku Anak Dalam di Desa
Bungku Kabupaten Batanghari, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. .

24

Dari pendapat diatas kaitannya dengan penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa

kebudayaan itu merupakan suatu warisan tradisi

nenek moyang terdahulu yang memiliki dan menghasilkan makna tertentu
sehingga tradisi tersebut masih dipertahankan hingga sampai sekarang ini.
Dalam kelompok masyarakat budaya terdapat suatu ketentuan
turun menurun sebagai perwujudan nilai masyarakat yang lebih dikenal
dengan tradisi. tradisi inilah yang dipertahankan sampai sekarang oleh
setiap kelompok masyarakat. Menurut Piotr Sztompka, tradisi adalah
keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu
namun benar-benar masih ada kini, belum dihancurkan, dirusak atau
dilupakan.14 Pengertian serupa dikemukakan pula oleh Bastomi Sujawi,
yang mengemukakan bahwa tradisi adalah roh dari sebuah kebudayaan,
dengan tradisi sistem kebudayaan akan menjadi kokoh. Bila tradisi
dihilangkan maka akan ada harapan suatu kebudayaan akan berakhir disaat
itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat
efektifitas dan tingkat efiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu
mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk
sikap dan tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat
efektifitas dan efesiensinya rendah akan segera ditinggalkan pelakunya
dan tidak akan pernah menjelma menjadi sebuah tradisi.15 Berkenaan
dengan tradisi yang kaitannya tidak lepas dari kebudayaan, maka penulis

14

Mardanti Hutasuhut, Tradisi Pengobatan Begijol pada Suku Anak Dalam di Desa
Bungku Kabupaten Batanghari, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 31.
15
Bastomi, Suwaji, Kebudayaan Apresiasi Pendidikan Seni, (FKIP : Semarang, 1986),
hlm.14.
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berkesimpulan, tradisi dari suatu kelompok masyarakat tidak akan hilang
apabila tradisi tersebut dipertahankan oleh masyarakatnya dan selalu
dimunculkan kembali oleh kelompok masyarakat tersebut sebagai sebuah
identitas sosial dari kelompok tersebut yang secara lisan diturunkan oleh
nenek moyang baik berupa sastra, musik, tarian, permainan, mitologi,
ritual, kerajinan tangan , arsitektur bahkan kesenian lainnya. Berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas, kembali ke permasalahan “Ritua
pembuakan naskah dan benda peninggalan sejarah” di Desa Lubuk Resam
Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Saroalngun”, yang tidak lepas
pula dari pelaksanaan Ritual dalam melakukan pembukaan Naskah dan
Benda peninggalan sejarah. Berbeda dengan konsep zaman yang semakin
modern, yang didalamnya masih saja tetap dilakukan ritual tersebut.
2. Unsur- Unsur Kebudayaan
Dengan mengambil dari bebagai karangan tentang unsur-unsur
kebudayaan yang disusun oleh sarjana Antropologi, bahwa ada tujuh unsur
kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia, yaitu:
a. Bahasa
b. Sistem pengetahuan
c. Organisasi sosial
d. Sistem Peralatan hidup dan teknologi
e. Sistem mata pencaharian hidup
f. Sistem religi
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g. Kesenian.16
Maka disini menurut saya penelitian ini termasuk kedalam unsur
kebudayaan Religi. Dimana Salah satu unsur kebudayaan menurut
Koentjanigrat adalah sistem Religi. Di dalam sistem Religi mempunyai
wujud kebudayaan yaitu sebagai sistem keyakinan dan gagasan tentang
Tuhan, dewa, roh halus, neraka, surga dan lain sebagainya. Tetapi
mempunyai juga wujud ritual upacara, baik yang bersifat musiman
maupun yang kadang kala.17
Ritual Pembukaan Naskah dan Benda peninggalan sejarah di Desa
Lubuk Resam Kecematan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun
merupakan salah satu unsur kebudayaan yang berupa sistem Religi yang
memiliki wujud sebagai sistem keyakinan berupa ritual upacara.
3. Wujud Kebudayaan
Menurut Koentjaningrat bahwa kebudayaan itu ada tiga wujudnya,
Yaitu:
a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, norma,
peraturan, dan sebagainya.
b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan
berpola dari manusia dalam masyarakat
c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.18

16

Koentjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, hlm. 165.
Koentjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, hlm. 165.
18
Koentjaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, hlm. 150.
17
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4. Ritual
Menurut Durkheim adalah solidaritas untuk menghilangkan
perhatian kepada kepentingan individu. Masyarakat yang melakukan ritual
larut dalam kepentingan bersama. Terlihat bahwa Durkheim menciutkan
makna yang terkandung dalam upacara keagamaan kepada keutuhan
masyarakat atau solidaritas sosial.19
Ritual adalah kepercayaan kepada kesakralan sesuatu menuntuk Ia
diperlukan secara khusus dan ada tata cara perlakuanya terhadap yang di
sakral yang didalamnya terdpat upacara keagamaan untuk berhadapan
dengan yang di sakralkan.20
Ritual adalah kata sifat (Adjective) dari rites dan juga ada yang
merupakan kata benda. Sebagai kata sifat ritual adalah segala yang
dihubungkan atau disangkutkan dengan upaca keagamaan seperti ritual
mapag sri, dan ritual wiwtan. Sedangkan sebagai kata bendan adalah
segala yang bersifat upacara keagamaan.
Dalam antropologi ritual ritual dikenal dengan istilah ritus, ritus
dilakukan untuk mendapatkan berkah atau riski yang banyak dari suatu
pekerjaan. Seperti upacara sakral ketika melakukan ritual pembukaan
naskah dan benda peninggalan sejarah. Karna sesuatu yang dipercayaai
sebagai hal yang sakral, maka perlakuan kepadanya tidak boleh seperti
19

Bustanuddin Agus, Agama Dalam Kehidupan Manusia,(jakarta: Raja Gravindo
Persada) 2006,hlm.102.
20
Bustanudin Agus, Pengantar Antropologi Agama, 2006, hlm. 95.
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terhadap benda-benda biasa. Ritual berhubungan dengan kekuatan
supranatural, oleh karena itu, ritual dipahami sebagai upacara keagamaan
yang berbeda sama sekali dengan yang natural.21
Kegiatan ritual merupakan salah satu bentuk pola interaksi antara
manusia dengan mahluk lain, bisa itu tuhan ataupun mahluk gaib lainnya.
Upacara ritual timbul karena adanya dorongan perasaan manusia untuk
melakukan berbagai perbuatan yang bertujuan untuk melakukan berbagai
perbuatan yang bertujuan untuk mencari hubungan dengan dunia gaib.
Hubungan antara manusia dengan kekuatan gaib tersebut terjadi karena
kepercayaan bahwa keselamatan hidup manusia sangat tergantung kepada
kekuatan gaib. Oleh karena itu, hubungan tersebut harus selalu dijaga
dengan sebaik-baiknya, dan kebiasaan yang dilakukan melalui berbagai
cara yang salah satunya bentuknya melalui upacara ritual.22
Sebagai kata sifat ritual adalah segala yang dihubungkan atau
disangkutkan dengan upacara keagamaan, seperti ritual dances, ritual
laws.23 Ada beberapa macam bentuk ritual, diantaranya ada untuk menolak
bahaya yang telah diperkirakan akan datang , ada upacara mengobati
penyakit (rites of healing), ada upacara karena perubahan atau siklus
kehidupan manusia, seperti pernikahan, mulai kehamilan, kelahiran, (rites
of passage, cyclic rites), dan ada pula upacara berupa kebalikan dari hari
21

Romadoni, Ritual panen raya dan turun pusako di desa Tanjung Gagang Kecematan
Bathin VIII (delapan) Kabupaten Sarolangun, (Institut Agama Islam Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, 2016), hlm. 04.
22
Mardanti Hutasuhut, Tradisi Pengobatan Begijol pada Suku Anak Dalam di Desa
Bungku Kabupaten Batanghari, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 31.
23
Bustanudin Agus, Agama dalam Kehidupan Manusia, (PT Raja Grafindo Persada),2006, hlm.98
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tertentu (rites of reversal) seperti puasa pada bulan atau hari tertentu,
kebalikan dari hari-hari lain yang mereka makan dan minum pada hari lain
tersebut.
Upacara-upacara itu sendiri banyak juga unsurnya, yaitu bersaji,
Berkorban, berdo’a, makan bersama makanan yang telah disucikan dengan
doa, menari tarian-tarian suci, menyanyi nyanyian suci, memainkan seni
drama, berpuasa, intoksikasi, atau mengaburkan pikiran dengan makan
obat bius untuk mencapai keadaan mabuk, bertapa, bersemedi. Diantara
unsur-unsur upacara keagamaan tersebut ada yang dianggap penting sekali
dalam satu agama, tetapi tidak dikenal dalam agama lain, dan demikian
juga sebaliknya.24 Tempat upacara bisa terletak didalam kalangan rumah
tangga. Pada banyak suku bangsa di Indonesia, dan juga diluar Indonesia
tempat itu berda di dekat tiang pokok dari pada rumah dan menjadi pusat
bagi upacara-upacara. Pada banyak suku di Indonesia dan luar Indonesia,
tempat keramat dalam rumah adalah tempat perapian atau dapur dimana
orang tidak boleh berbuat sembarangan. Tempat-tempat itu bisa pula
terletak disuatu tempat pusat desa. Tempat itu dipakai untuk melakukan
upacara-upacara mengenai seluruh desa, dan dianggap pusat dari seluruh
desa.25
Ritus atau ritual berhubungan dengan kekuatan supranatural dan
mempunyai suatu kesakralan. Karena sesuatu dipercayai sebagai hal yang

24
25

Koejanigrat, Pengantar imu Antropologi, (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm, 253.
Koejaningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: PT Gramedia, 1980), hlm.253.

30

sakral, maka perlakuan kepadanya tidak boleh seperti terhadap bendabenda biasa, terhadap yang provan. Ada tata tertib tertentu harus dilakukan
dan ada pula larangan atau pantangan (Tabbo) yang harus dihindari.26
Dalam pelaksanaan ritual ada hal yang sangat penting dan tidak akan
terlupakan yaitu pemberian sesajen. Memberikan sesajen adalah Ritus
yang dilaksanakan terhadap sesuatu yang dianggap penting. Ada sesajen
untuk setiap tempat penting, seperti diladang, kawah gunung berapi, di
bubungan atap, di sungai dan lain sebagainya. Dalam agama, upacara
ritual atau ritus ini bisa dikenal dengan ibadat, kebaktian, berdoa atau
sembayang.27
Ada beberapa macam alat-alat atau atribut yang dipakai dalam
pelaksanaan ritual. Alat-alat itu bisa seperti wadah untuk sajian, alat kecil
seperti gelas minum, dan sebagainya. Alat-alat upacara yang amat lazim
dimana-mana adalah patung-patung yang mempunyai fungsi sebagai
lambang dewa atau ruh nenek moyang yang menjadi tujuan dari upacara.
Serupa dengan itu topeng yang merupakan benda upacara yang penting
dari religi berbagai suku bangsa di dunia. Topeng-topeng itu juga
melambangkan dewa-dewa dan ruh-ruh nenek moyang, dan dipakai dalam
upacara-upacara keagamaan yang berupa tarian atau permainan seni drama
yang keramat.28

26

Bustanudin Agus, Agama dalam kehidupan manusia, hlm.98.
Bustanudin Agus, Agama dalam kehidupan manusia, hlm.99.
28
Mardanti Hutasuhut, Tradisi Pengobatan Begijol pada Suku Anak Dalam di Desa
Bungku Kabupaten Batanghari, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 31.
27
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Menurut Frezer, manusia memecahkan soal-soal hidupnya dengan
akal dan sistem pengetahuan hidupnya, tetapi akal dan sistem pengetahuan
ada batasnya. Makin maju kebudayaan manusia, makin luas batas akal itu.
Tetapi dalam banyak kebudayaan batas akal manusia masih sangat sempit.
Soal-soal hidup tidak dapat dipecahkan dengan akal dipecahkannya
dengan magic, ialah ilmu gaib.29
Menurut Frezer magic adalah segala perbuatan manusia, termasuk
abtraksi-abtraksi dari perbuatan untuk mencapai suatu maksud melalui
kekuatan-kekuatan yang ada dalam alam, serta seluruh kompleks
anggapan yang ada dibelakangnya. Pada mulanya, kata Frezer, manusia
hanya mempergunakan ilmu gaib untuk memecahkan masalah hidupnya
yang diluar batas akal kemampuan dan pengetahuan akalnya. Religi dalam
waktu itu belum ada dalam kebudayaan manusia. Lambat laun terbukti
bahwa banyak daripada perbuatan magicnya itu tidak ada hasilnya juga,
maka mulailah ia percaya bahwa alam-alam itu didiami mahluk-mahluk
halus yang lebih berkuasa daripadanya, maka mulailah ia mencari
hubungan dengan mahluk-mahluk halus yang mendiami alam itu.
Demikianlah timbul religi atau suatu kepercayaan. Dalam perbuatan magis
yang dilakukan oleh masyarakat, untuk melakukan ritual mereka yang
biasa menggunakan tumbuh-tumbuhan bahkan simbol-simbol dalam

29

Bustanuddin agus, Agama dalam kehidupan manusia, hlm.98.
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melakukan ritual. Simbol merupakan bagian dari realitas yang berfungsi
sebagai alat komunikasi dan penghubung saat ritual.30
5. Makna
Makna adalah unsur bahasa sebagai lambang benda, peristiwa, dan
sebagainya yang berkaitan pada proses pelaksanaan ritual, serta memiliki
arti penting bagi setiap orang/masyarakat yang melaukan upacara ritual
tersebut.31 Menurut uraian Ogden dan Richards, menerangkan tiga corak
makna, yaitu (a) makna inferensial, (b)makna yang menunjukan arti
(significance), dan (c) makna intensional. Makna inferensiala yakni makna
suatu kata atau lambang adalah obyek, pikiran, gagasan, konsep yang
rujuk oleh kata tersebut. Proses pemberian makna (reference process)
terjadi ketika kita menghubungkan lambang dengan yang ditunjukan
lambang (rujukan/referen). Makna yang menunjukan arti adalah suatu
istilah sejauh dihubungkan dengan konsep lain. Makna intensional yakni
makna yang dimaksud dengan pemakaian lamaing. Menurut Jakob
Sumardjo yang dimaksud referent adalah segala sesuatu, objek, fakta,
kualitas, pengalaman, denotasi, peristiwa, benda-benda dsb. Yang
dimaksud konsep adalah konotasi, idea, pikiran, respon, psikologi, dsb.
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Mardanti Hutasuhut, Tradisi Pengobatan Begijol pada Suku Anak Dalam di Desa
Bungku Kabupaten Batanghari, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 37.
31
Sikripsi Diah Nur Hadiati, Bentuk, Makna, dan fungsi Upacara Ritual, Daur Hidup
Manusia pada Masyarakat Sunda, Universitas Airlangga Surabaya, 2016, hlm. 28.
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Sedangkan berupa kata atau gambar yang harus daritkan. Bilamana sebuah
simbol diungkapkan, maka muncullah makna.32

6. Simbol
Kata simbol berasal dari Yunani yaitu symbolon yang bearti tanda
atau ciri yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang. Kedalaman
kajian ritual tidak hanya terbatas pada aspek proses ritual saja, melaikan
sampai kepada makna simbolik ritual tersebut.33 Tindakan ritual banyak
mengungkapkan simbol, karna simbol merupakan bagian terkecil dari
ritual yang bersifat khas.
Jadi defenisi dari simbol dapat disimpulakan bahwa simbol
merupakan tanda yang memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang
telah mendapakan persetujuan umum dalam pelaksanaan/tingkah laku
ritual.
7. Mistis
Jika supranatural dan sakral adalah keyakinan, ritual adalah aspek
prilaku dari ajaran. Ketiganya menimbulkan kesan rasa atau penghayatan
rohaniah dalam diri yang mempercayai dan mengamalkan ajaran agama.
Aspek rohaniah ini dinamakan dengan mysticinis adalah kepercayaan atau
pengalaman tentang kemistikan. Mistime juga bearti bahwa pengetahuan
tentang tuhan dan kebenaran hakiki hanya mungkin didapat melalui
meditasi dan perenungan spiritual, tidak melalui pikiran. Tanggapan Panca
32

Laksmi Kusuma Wardani, Fungsi, Makna, dan Simbol (sebuah kajian teoritik), dalam
Seminar Jelajah Arsitektur Nusantara, Institut Teknologi 10 Nopember, 2010, hlm. 7.
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Suwardi Endaswara, Metode penelitian kebudayaan, 2006. Hlm. 71.
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indra Suyono mengungkapkan bahwa mistik adalah subsistem yang ada
dalam hampir semua agama dan sistem religi yang pengetahuan tentang
Tuhan dan kebenaran hakiki hanya mungkin dapat melalui meditasi dan
perenungan spiritual, tidak melalui pikiran dan tanggapan panca indra.
Suyono mengungkapkan bahwa mistik adalah subsitim yang ada dalam
hampir semua agama dan sistem religi yang ditujukan untuk memenuhi
hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan tuhan.34
Seperti halnya pada ritual pembukaan naskah sebelum melakukan
ritual ini memiliki juru kunci melakukan meditasi sehingga ia seolah-olah
memiliki unsur mistis didalam melakukan ritual tersebut. Mistis adalah
percaya kepada hal-hal yang diluar logika, percaya kepada dewa-dewa
atau roh nenek moyang dan juga hal-hal yang dianggap seperti mimpi.

8. Pembukaan
Pembukaan merupakan kata yang berasal dari kata dasar buka,
yaitu proses, cara, perbuatan membuka.35 Dalam penelitian ini pembukaan
yang dimaksud ialah pembukaan dalam bentuk naskah atau pun benda
peninggalan sejarah.
9. Naskah
Naskah adalah semua dokumen yang tertulis dan yang ditulis
tangan, yang dibedakan dari dokumen catatan atau perbanyakanya dengan

34

Bustanudin Agus, Agama dlam kehidupan manusia, pengantar antropologi Agama,
(Jakarta; Raja grafindo persada), 2005 hlm.106.
35
Tim penyusun kamus pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008), hlm 228.
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acra laian. Kata “Naskah” diambil dari bahasa Arab nuskatun yang bearti
sebuah potongan kertas. Menurut Library and Information Science, suatu
naskah adalah semua barang tulis tangan yang ada pada koleksi
perpustakaan atau arsip, misalanya, surat-surat atau buku harian milik
seorang yang ada pada koleksi perpustaan.36
Naskah dalam bahasa Belanda handschrift dengan singkatan
hs/hss, dan dalam Bahasa Inggris disebut manuscript dengan singkatan
ms/mss. Dari istilah Bahasa asing tersebut naskah merupakan sautu tulisan
tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan persasaan sebagai
hasil budaya bangsa masa lampau.37 Sedangkan Dalam KBBI tahun 1997
Naskah adalah (1) karangan yang masih ditulis dengan tangan; (2)
karangan seseorang yang belum diterbitkan; (3) bahan bahan berita yang
siap untuk diset; dan (4) rancangan.38
Di Indonesia, jenis bahan yang dipergunakan untuk penulisan
naskah beragam diantaranya ialah (1) karas, yaitu papan atau batu tulis
dengan alat yang dipakai untuk menulisi tanah, (2) dluwang atau kertas
Jawa dari kulit kayu, (3) bambu yang dipakai untuk naskah Batak, (4)
kertas Eropa yang biasanya ada watermark atau cap/ tanda air. Serta
Naskah yang terdapat didaerah seperti Sunda, Jawa, Bugis dibuat dari
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Skripsi Eka Purwati, Menuskrip sifat dua puluh (sebuah kajian naskah) di Desa Lubuk
Resam Kecematan cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun, IAIN Sultha Thaha Saifuddin
Jambi, 2015, hlm. 2.
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Siti Baroroh Baried dkk, Pengantar Teori Filologi (Jakarta: Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985) hlm. 45.
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Fathurahman,Oman. Filologi Indonesia. (Jakarta: Prenamedia Group,2015) hlm:21.
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daun lontar, janur, daun enau, daun pandan, nipah, dluwang dan kertas.39
Dapat disimpulkan bahan naskah digolongkan pada tiga golongan antara
lain: bahan metah dari kulit kayu, bambu, rotan, dan daun palem. Setengah
matang dalam proses sederhana antara lain perkamen, dluwang dan
matang dengan proses sempurna seperti kertas Eropa.
Naskah merupakan salah satu sumber primer paling autentik yang
dapat mendekatkan jarak antara masa lalu dan masa kini. Naskah
menjanjikan sebuah jalan pintas istimewa untuk mengatahui khazanah
intelektual dan sejarah sosial kehidupan masayarakat masa lalu, yang
terpenting mengetahui cara membaca dan menafsirkan. Dalam konteks
Nusantara, naskah yang jumlahnya sangat melimpah dalam berbagai
bahasa, menjadi lumbung emas yang telah lama disadari oleh para sarjana
Barat dan Eropa sejak masa kolonial, tapi belum maksimal dimanfaatkan
oleh para pengkaji pribumi sendiri kecuali hingga beberapa tahun
belakangan ini.
Naskah-naskah di Nusantara mengemban isi yang sangat kaya.
Kekayaan itu dapat ditunjukkan oleh aneka ragam aspek kehidupan yang
dikemukakan, misalnya masalah sosial, politik, ekonomi, agama,
kebudayaan, bahasa, dan sastra.40 Apabila dilihat sifat pengungkapannya,
dapat dikatakan bahwa kebanyakan isinya mengacu kepada sifat-sifat
historis, didaktis, religius, dan belletri. Naskah yang menjadi sasaran kerja
39

Alfian Rokhmansyah, Teori Filologi: Edisi Revisi, 2018, hlm. 50.
Dedi Supriadi, Aplikasi Metode Penelitian Filologi Terhadap Pustaka Pesantren,
(Bandung: Pustaka Rahmat, 2011) hlm. 6.
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filologi dipandang sebagai hasil budaya yang berupa cipta sastra. Naskah
itu dipandang sebagai cipta sastra karena teks yang terdapat dalam naskah
itu merupakan suatu keutuhan dan mengungkapkan pesan.
Naskah yang ada di Desa lubuk Resam ini yang berisi peraturan
adat semacam Norma hukum adat yang pada zamannya dan masih dipakai
bahkan sampai sekarang pada masyrakat, dan berisi hukum-hukum adat,
batas-batas wilayah desa serta segala sesuatu yang menyangkut
pemerintahan.
10. Batu Pian-piun
Adalah anak dari Puti Pian-piun yang hamil selama 12 tahun, dan
lahir berupa batu lalu diabuang di Lubuk Tanjung, terjadi kemarau d Desa
sehingga sungai menjadi dangkal, maka ada lah salah satu orang desa
kesurupan, dan mengatakan tolong mengambi batu itu di sungai, lalu di
letakan lah di tepi tebing sungai, dan dijadikan batu asahan oleh masyakat,
karna zama dahulu orng sering mengash parang di tepi sungai, tapi setlah
melihat ada orng yang meninggal diasana, diperkirakan terluka sedikit saat
melakukan pengahan pada parang/pisau, maka untuk membuktikan batu
itu bebisa, maka orang coba dengan mengasah bujur untuk beburu babi,
saat babi itu terluka sedikit karna bujur yang diasah di batu itu langsung
mati. Maka mulai dari sana masyarak menganggap bahwa batu itu
dianggap sakti. Setiap ingin melakukan perlawan dengan belanda makan
senjata di asah menggunakan batu ini.
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“Batu ko adolah anak dari Puti Pian-piun yang bunting selamo 12
tahun, dan lahir berupo batu lalu di buang di Lubuk Tanjung, mako waktu
terjadi kemarau di Desa sehinggo sungai menjadi surut, mako ado lah
salah satu orang desa ko kemasuan, dan mengatokan tolong ambik batu
warno hitam di sungai, lalu di letakan lah di tepi tebing sungai tu, dan
dijadinyo batu tu untuk asahan oleh masyakat, karna zama dahulu orng
sering mengasah parang di tepi sungai, tapi setelah melihat ada orang
yang meninggal di sano, diperkirokan terluko sedikit saat nyum mengasah
parang/pisau, mako untuk membuktikan batu ko babiso, maka orang coba
dengan mengasah bujur untuk beburu jukut, saat jukut itu terluka sedikit
karna bujur yang diasah di batu tu langsung mati. Mako mulai dari sano
masyarakat menganggap bahwo batu ko dianggap sakti. Setiap ingin
melakukan perlawan dengan belando mako senjata di asah menggunokan
batu ni.”41
Batu ini dikandung oleh seorang wanita keturunan Raden
Kumarang yang bersal dari Mataram yang bernama Pian-piun, batu ini
dikandung selama 12 tahun, batu ini dilahirkan di Desa Lubuk Resam.42

11. Piagam Kuningan
Adalah yang paling dianggap sakti dan sakral, bisa menajdi obat
demam dan semacamam nya, air selesai pemandianya. Yang memiliki
tulisan pesan tentang “Wahai Anak Cucuku”.
41
42

Wawancara dengan Bapak Kistalani Sabatu 11 Mie 2019, jam 19.15.
Benda Cagar Budaya dan Kepurbakalaan Kabupaten Sarolangun, hlm 36.
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“Piagam kuningan ko yang paling dianggap sakti dan sakral, biso
menjadi ubat demam dan semacam nyo dulu tu, air setelah mandinyo, ado
terdapat tulisa di piagam ko “Wahai Anak Cucuku” dan disebelah nyo
lagi dak dapek sayo baco dan lah banyak nyubo baco dak do jugo yang
biso. Mungkin karno tulisan yang tertulih di piagam tu yang membuat nyo
sakti.”43
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Wawan acra dengan bapak kistalani Sabatu 11 Mie 2019, jam 19.15.
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BAB III
METODE PENELITAN
A. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ini menggunakan

metode

penelitian

kualitatif yang bersifat deskriptif.44 Metode penelitian deskriptif adalah
suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap
subjek penelitian pada suatu saat tertentu. yaitu sebuah kajian tentang
mendeskripsikan suku-suku bangsa. Peneliti disini akan mendeskripsikan
Ritua pembukaan naskah dan benda peninggalan sejarah. Langkah ini
penulis lakukan dengan mengumpulkan data-data melalui wawancara,
observasi telaah buku-buku terdahulu yang berkaitan dengan penelitian
penulis.
B. Metode Penelitian
1. Lingkup Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin
Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi yang merupakan salah
satu Desa di Kecamatan Cermin Nan Gedang, penelitian ini memililih
aktifitas Ritual Pembukaan Naskah. Lokasi pelaksanaan Ritual di tempat
salah satu warga Desa Lubuk Resam dan bisa disaksikan oleh masyarakat
luar. Pelaksanaan Ritual tidak ditentukan kapan hari-hari tertentu untuk
melaksanakannya, yang terpenting dalam proses pelaksanaan upacara ini
44

Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.11.
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dilakukan oleh keluarga Bapak Kistalani. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan menggunakan metode deskriftif. Deskriftif kualitatif
adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu
keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang
diteliti.45 Yang menggambarkan fakta dilapangan. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan apa yang saat ini terjadi didalamnya terdapat
upaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan
kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.46
Penelitian ini dilakukan d Desa Lubuk Resam Kecematan Cermin
Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. untuk memperoleh data yang akurat,
peneliti menggunakan beberapa metode yang harus dilakukan.
1. Jenis data
Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang akan digunakan
yaitu data Primer dan data Sekunder diantaranya sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah sumber data peneliti yang diperoleh
langsung dari peneliti kepada sumbernya (sumber asli) tanpa ada
perantara.47 Oleh karena itu data primer adalah data yang langsung
dikumpulkan oleh peneliti atau petugas-petugasnya dari sumber
utamanya. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara, observasi,

45

Lexy J Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm.11.
Mardalis, Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007),
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Sangadji, Etta Mamang dan Sopiah.Metodologi Penelitian: Penedekatan Praktis Dalam
Penelitian. (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 171.
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dan dokumentasi, yang mana dalam penelitian Ritual pembukaan
naskah ini dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber di
Lubuk Resam yang mengetahui mengenai ritual ini.
b. Data sekunder
Data Sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari majalah, Koran,
keterangan-keterangan atau publikasi lainnya.48
Data ini dapat diperoleh dari berbagai jurnal, artikel maupun
penelitian yang sudah dilakukan yang memiliki keterkaitan atau
kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Jadi
data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari
sumbernya.Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh
dari data yang sudah terdokumentasi dan mempunyai hubungan
dengan permasalahn yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti melihat
hasil penelitian atau Skripsi baik itu diwilayah Jambi maupun diluar
Jambi.
2. Tehnik Pengumpulan Informan
Dalam pengumpulan data penelitian Budaya terdapat penentuan
sampel, yang mana Sampel dapat berupa peristiwa, manusia, situasi, dan
sebagainya. Sampel adalah sumber data informasi data itu sendiri, dalam
penelitian ini penyampelan yang digunakan model Snow-boll Sampling
menurut Frey bahwa sampel ini ibarat bola Salju yang menggelinding saja
48

Mukhtar, Bimbingan Skripsi, Thesis dan Artikel Ilmiah, (Jambi: Suthan Thaha Press,
2007), hlm. 90.
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dalam menentukan subjek penelitian. Peneliti mencari relawan di
lapangan, yaitu orang-orang yang mampu diajak berbicara dan dari mereka
data diperoleh, dari mereka pula ada penambahan sampel atau subjek, atas
rekomendasinya itu, peneliti segera meneruskan ke subjek yang lain.
Konsep sampel tidak ada batas minimum dan maksimum, yang penting
telah memadai dan memperoleh informasi baru mengenai subjek
penelitian.49
Informan ada dua macam yaitu infoman kunci dan informan biasa,
informan kunci adalah informan yang memegang peranan penting,50
secara Snowball artinya infoman kunci dimulai dengan jumlah kecil (satu
orang), kemudian atas rekomendasi orang tersebut. Informan akan
berkembang hingga memperoleh data penuh. Dalam penelitian ini seperti
pemilik benda peninggalan sejarah, dan masyarakat.

3. Tehnik Pengumpulan Data
a. Observasi
Observasi merupakan metode pengamatan yang didukung
dengan pengumpulan dan pencatatan data secara sistematis terhadap
objek yang akan diteliti. Observasi adalah suatu penyelidikan secara
sistematis menggunakan

kemampuan indra manusia. Pengamatan
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Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Kebudayaan, hlm. 206.
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dilakukan pada saat terjadi aktifitas budaya dan wawancara secara
mendalam.51
Pengamatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengamatan
terbuka dan pengamatan tertutup, pengamatan terbuka menghendaki
agar peneliti melakukan observasi dan diketahui oleh subjek
sebaliknya pengamatan tertutup berarti ketika observasi pengamat
tidak diketahui oleh objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti
melakukan pengamatan secara terbuka agar mudah untuk mencari
informasi.
Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan pada saat Ritual
pembukaan naskah dilaksanakan dengan cara melihat, mendengar, dan
bertanya mengenai kegiatan tersebut. Selain itu juga peneliti harus
mencatat, memotret, dan merekam kegiatan yang dilakukan di
lapangan.
b. Wawancara
Dalam penelitian ini pada metode wawancara yang dilakukan
oleh kedua pihak yaitu pewawancara dan orang yang akan
diwawancarai.

Peneliti

pewawancara dengan

melakukan

kontak

langsung

dengan

orang yang akan di wawancari peneliti,

pertanyaan kepada orang yang di wawancarai diajukan secara lisan,
begitu pula dengan jawaban orang yang diwawancarai.52
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Wawancara merupakan hal yang penting dari setiap proyek
penelitian tindakan karena menyajikan kesempatan kepada peneliti
untuk menelaahnya lebih lanjut, memecahkan masalah dan untuk
mengumpulkan data yang belum diperoleh dengan cara lainnya.53
Yang di wawancarai (Pemilik naskah dan benda peninggalan sejarah,
Ketua Adat dan Masyarakat).
Wawancara yang mendalam biasanya lebih luwes, susunan
pertanyaan dibuat enak, tidak ada tekanan, dan tidak saling mengejar
target. Namun suasana berjalan dalam suasana akrab dan penuh
persahabatan. Melalui wawancara mendalam menurut Bogdam dan
Taylor peneliti akan membentuk dua macam pertanyaan yaitu
pertanyaan Substantif yang mana berupa persoalan khas yang terkait
dengan aktifitas. Dan pertanyaan Teoritik yaitu pertanyaan berkaitan
dengan makna dan fungsi. 54
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik akhir yang digunakan untuk
pengumpulan data dalam penelitian ini. Dokumentasi yaitu teknik
pencarian data melalui dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang
berhubungan dengan objek penelitian. Hal ini dapat membantu proses
analisis. Dokumentasi ini untuk memperkuat kepada wawancara dan
observasi.Metode dokumentasi sangat perlu untuk mencari data yang

53

Lexy Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 227-228.
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terkait dengan berbagai hubungan atau variabel baik berupa bukubuku, majalah, jurnal dan karya ilmiah lainnya.55
Dalam hal ini dokumentasi sebagai melengkap data selain dari
jurnal mapun karya ilmiah lainnya diperlukan pula dokumen berupa
Foto sebagai bukti dalam kegiatan ritual tersebut. Dan untuk
memperkuat wawancara dan observasi.
d. Tehnik Analisis data
Analisa

data

adalah

kegitan

mengatur,

mengurutkan,

mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan
data tersebut. Semua data yang berhasil diperoleh dari wawancara,
observasi, dan dokumentasi dimasukkan dalam analisa data. Analisa
data berguna untuk mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat
dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sitematis. Sehingga
fokus studi dapat di telaah, di uji dan dijawab secara cermat dan teliti.
Setelah penelitian ini, maka data yang diperoleh terlebih dahulu harus
diseleksi menurut kelompok variabel-variabel tertentu dan dianalisa
melalui segi kualitatif. Analisa data penelitian budaya berupa proses
pengkajian hasil wawancara, pengamatan, dan dokumen yang telah
terkumpul. Data tersebut sangat banyak jumlahnya, yang kurang
relevan patut direduksi. Analisis bersifat terbuka.56
e. Tahap-tahap Analisis Data
55

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 25.
Suwardi Endaswara, Metode Peneitian Kebudayaan, (Gadjah Mada University Press,
2017), hlm. 215.
56
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Analisis data penelitian budaya berupa proses pengkajian hasil
wawancara, pengaatan dan dokumen yang terkumpul. Data yang
diperoleh pada penelitian ini begitu banyak jumlahnya, sehingga data
yang kuran relavan putut dihilangkan. Tahap-tahap analisis data
tersebut sebagai berikut:
1. Analisis Domain (Domain Analysis)
Dalam proses penelitian kualitatif, peneliti harus melakukan
tiga langkah persiapan, yaitu memilih situasi sosial, melakukan tiga
langkah persiapan, yaitu memilih situasi sosial, melakukan observasi
partisipan dan membuat catatan etnografis. Setelah ketiga langkah
awal ini dilakukan, maka peneliti harus melakukan observasi deskriftif
dan selanjutnya melakukan analisa data. Apabila peneliti telah
mengumpulkan dan memiliki catatan mengenai observasi deskriptif
yang dilakukannya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berupa grand
tour dan mini tour, maka peneliti siap menjawab pertanyaanpertanyaan yang telah dirumuskan dan kemudian mengumpulkan data
yang lebih baik. Secara umum domain budaya dikelompokkan dalam 8
dimensi yaitu ruang, objek, tindakan, kejadian, waktu, pelaku, tujuan
dan perasaan.57
2. Analisis Taksonomis (Taxonomic Analysis)
Seorang peneliti memulai suatu penelitian secara mendalam
dengan memilih beberapa atau satu dominan budaya untuk diteliti
57

Suwardi Endaswara, Metode, Teori, Tekhnik Penelitian Kebudayaan: Ideologi,
Epistimologi, dan Aplikasi, (Yogyakarta : Pustaka widyatama, 2006), hlm.215.
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secara cermat. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan sejumlah
domain yang memungkinkan. Melalui hal ini peneliti belajar untuk
mengeksplisitkan perbedaan prilaku manusia dalam kehidupan seharihari. Dalam tahapan ini seorang peneliti ingin mendapatkan penelitian
secara mendalam mengenai domain budaya yang ditandai dengan cara
mengorganisir domain tersebut. Dengan demikian, peneliti sebenarnya
merupakan bagian dari domain yang lebih besar. Sebagaimana domain
budaya, taksonomi merupakan seperangkat kategori yang disusun
berdasarkan hubungan semantic yang tunggal. Perbedaan utama
diantara keduanya adalah bahwa taksonomi menunjukkan hubungan
yang lebih banyak diantara hal-hal yang ada didalam domain budaya.58
3. Analisis Komponensial (Componential Analysis)
Tujuan seorang peneliti yang melakukan penelitian kualitatif
adalah untuk menemukan pola budaya yang digunakan masyarakat
untuk mengorganisasikan prilaku mereka, untuk membuat dan
menggunakan

objek,

untuk

menyusun

ruang

dan

untuk

mengekspresikan pengalaman mereka. Seorang peneliti memulai
penelitiannya dengan memilih suatu situasi sosial dan melakukan
observasi secara tidak langsung. Budaya merupakan seperangkat
simbol yang memiliki makna kompleks yang ingin diteliti oleh
seseorang.

Sistem

makna

ini

dapat

dinyatakan

secara

tacit

(tersembunyi) atau secara eksplisit, tergantung pada pengamatan yang
58

Suwardi Endaswara, Metode, Teori, Tekhnik Penelitian Kebudayaan: Ideologi,
Epistimologi, dan Aplikasi, hlm.215.
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diakukan oleh peneliti. Oleh karena itu, seorang peneliti menemukan
maksud dalam suatu budaya.59
4. Menemukan tema budaya (Cultural Theme Analysis)
Seorang peneliti harus selalu ingat bahwa penelitian dilakukan
pada dua tingkatan pada waktu yang sama. Salah satunya menguji
detai-detail kecil dari sebuah budaya dan pada saat yang sama juga
mencari gambaran yang luas mengenai budaya tersebut. Deskripsi
budaya ini meliputi analisis secara mendalam menganai domain yang
terpilih dan juga meliputi peninjauan terhadap budaya dan pernyataan
yang

disampaikan

secara

keseluruhan.

Beberapa

peneliti

menyampaikan hal ini dengan istilah pendekatan inventaris (Inventory
Approach) dan mereka mengidentifikasikan semua domain yang
berbeda ini dalam sebuah budaya yang terdiri dari kategori
“Kekeluargaan”, “Budaya Material” dan “Hubungan Sosial”. Hal ini
perlu untuk menemukan tema budaya yang telah dipelajari oleh
anggota masyarakat dan menggunakannya untuk menghubungkan
domain-domain yang ada. Tahap analisis untuk menemukan tema
budaya ini merupakan suatu langkah yang digunakan untuk
memberikan suatu pandangan yang menyeluruh tentang suatu
budaya.60

59

Suwardi Endaswara, Metode, Teori, Tekhnik Penelitian Kebudayaan: Ideologi,
Epistimologi, dan Aplikasi, hlm.261.
60
Suwardi Endaswara, Metode, Teori, Tekhnik Penelitian Kebudayaan: Ideologi,
Epistimologi, dan Aplikasi, hlm.265.
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5. Triangulasi Data
Triangulasi data merupakan teknik pemeriksahan keabsahan
dan kebenaran data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data
itu untuk

keperlian pengecekan atau sebagai pembanding terhadap

data itu. Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam
penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat
dilakukan dengan alat-alat uji statistik. Denzim telah mengemukakan
empat model triangulasi yaitu dengan pengunaan sumber, metode,
peneliti dan teori yang ganda atau berbeda. Dalam hal ini peneliti
memilih triangulasi sumber. Penelitian dengan sumber ini dapat
dilakukan dengan cara:
a). Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil
wawancara.
b). Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum
dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
c). Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
d). Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan
berbagai pendapat dan pandangan masyarakat seperti masyarakat Suku
Anak Dalam, masyarakat bukan dari suku anak dalam.
e). Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
yang berkaitan.61

61

Lexy Maleong Metodologi Kualitatif, hlm. 321.
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Berdasarkan teknik triangulasi tersebut, maka dimaksud untuk
mengetahui kebenaran data-data yang diperoleh dilapangan tentang Ritual
pembukaan naskah dan benda peninggalan sejarah di Desa Lubuk Resam
Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.
Analisis data Kualitatif adalah uapaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi
satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan
pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat dicerikatakan kepada orang lain. 62 Yang akan
ditulis dalam bentuk laporan hasil yang diperoleh secara deskriftif analisi,
yang penyajian dalam bentuk tulisan yang menerangkan apa adanya sesuai
dengan hasil yang telah diperoleh didalam penelitan yang telah dilakukan
tersebut.
f. Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian
dilanjutkan dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah
pengesahan judul dan riset, maka penulis mengadakan pengumpulan data,
verifikasi, dan analisa data dalam waktu yang berurutan. Hasilnya, penulis
akan berkonsultasi kepada dosen pembimbing sebelum diajukan sidang
munaqasah nantinya. Hasil sidang munaqasah dilanjutkan dengan
perbaikan dan pengadaan laporan skripsi.

62

Lexy Maleong, Metodeologi Penelitian Kualitatif, hlm. 248.
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BAB IV
PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Lubuk Resam
Pada mulanya Desa Lubuk Resam termasuk dalam wilayah Kecamatan
Limun pada tahun 2006 kemudian pemekaran Kecamatan baru yaitu
Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan syarat bertambahnya jumla Desa
dengan persyaratan tersebut pecahlah Desa Lubuk Resam menjadi 3 (tiga)
Desa yaitu Desa Lubuk Resam Hilir tahun 2007, Desa Tendah tahun 2008
dan Desa Lubuk Resam. Luas wilayah Desa Lubuk Resam 1185 Ha, Desa
Lubuk Resam merupakan ibukota Kecamatan Cermin Nan Gedang
sedangkan ibu kota Kabupaten Sarolangun berjarak ± 23 KM, Desa Lubuk
Resam terdiri dari 6 (enam) Dusun yaitu, Dusun Tengah, Dusun Kerun
Parid, Dusun Pasar, Dusun Mesjid I, Dusun Mesjid II dan Dusun Bakti.
Adapun nama-nama Kepala Desa yang pernah dan sampai sekarang
menjabat menjadi Kepala Desa Lubuk Resam adalah :
1.

Rio Ahmad

Tahun 1926-1984

2.

Mukhtar

Tahun 1984-1992

3.

Abd. Majid

Tahun 1992-2000

4.

Drs. Ali Hanapiah

Tahun 2000-2005

5.

Ahmad Jani

Tahun 2005-2011

6.

Ahmad Jani

Tahun 2011-2017
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2.

7.

Akadepi, SE.Sy (Pj)

Tahun 2017-2018

8.

Akadepi, SE.Sy (Pj)

Tahun 2018-201963

Letak Geografis Desa Lubuk Resam
Berdasarakan Badan Pusata Statisti, Kecamatan Cermin Nan Gedang
merupakan tempat beradanya ibukota Kabupaten yang merupakan pusat
kota Kabupaten Sarolangun. Secara geografis Kecamatan Cermn Nan
Gedang terletaka diantara 380 23’LS sampa denagn 460 37’ dan diantara
330 48 BT sampai dengan 1010 48 BT. Kecematan Cermin Na Gedang
memiliki luas 315 Km2 yang terdiri dar 10 desa. Kecamatan Cermin Na
Gedang berbatasan dengan sebelah utara dengan Kecamatan Bhatn VIII
dan Kecamatan Sarolangun, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan
Pelawan dan Kecamatan Limun, sebelah selatan berbatasan dengan
Kecamtan Batang Asai dan Kabupaten Merangin.
Desa Lubuk Resam merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan
Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi. Jarak tempuh
dari kota Jambi ke kecamatan Cermin Nan Gedang ± 215 km dengan
membutuhkan waktu ± 240 menit akses darat, perkiraan uang transportasi
70-90 ribu rupiah.

63

Dokumentasi Desa Lubuk Resam, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) Tahun 2018
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a. Batas Wilayah
-

Sebelah Utara

: Desa Teluk Rendah

-

Sebelah Sealatan : Desa Lubuk Resam Hilir

-

Sebelah Barat

: Sungai Batang Asai

-

Sebelah Timur

: Dusun Baru, Desa Panti

b. Luas Wilayah
-Luas Wilayah

: 1185 Ha

-Pemukiman

: 370 Ha

-Kebun Rakyat

: 699,5 Ha

-Sawah

: 116 Ha

-Hutan

:-

Ha

c. Keadaan Topografi
Secara umum keadaan topografi Desa Lubuk Resam adalah
merupakan daerah perbukitan / daratang tinggi.
d. Iklim
Iklim Desa Lubuk Resam, sebagaimana Desa-desa lain diwilayah
Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut
mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa
Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan Gedang.
e. Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa

Dusun

RW

RT

6 (Enam)

-

17 (Tujuh Belas)
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f. Demografi Desa Lubuk Resam
Jumlah Penduduk Desa Lubuk Resam
Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1.228

1.163

2.391

Tingkat Kesejahteraan Masyarakat : ( dalam KK / Jiwa )
Kaya

Sedang

Kurang Mampu/
Miskin

60

170

441

g. Keadaan Sosial Desa Lubuk Resam
a. Pendidikan
Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting mencerdaskan
anak bangsa.
Tabel:
No

Nama Instansi

Keterangan

1.

Paud Islamiyah

Lubuk Resam Hlir

2.

Paud Istiqomah

Lubuk Resam Hlir

3.

Paud Nurul Hikmah

Lubuk Resam

4.

Paud Perintis

Dusun Mesjid

5.

Paud Permata Bunda

Lubuk Resam Hlir
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6.

Tk Babusalam

Dusun Bakti

7.

Tk Fajar Islam

Lubuk Resam

8.

SD N 17/VII Lubuk Resam 1

Lubuk Resam

9.

SD N 059/VII Lubuk Resam II

Lubuk Resam Hlir

10.

SD N 145/VII Lubuk Resam IV

Lubuk Resam Hlir

11.

SMPN 30 Saroalngun

Lubuk Resam

12.

MTS Fajar Islam

Lubuk Resam

13.

SMKN 3 Saroalngun

Lubuk Resam

Tdk Tamat

SD

SMP

SLTA

Serjana

580

346

776
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SD
605

b. Keagamaan
Agama adalah sistem kepercayaan yang berada di semua lapisan
masyarakat.64 Masyarakat Desa Lubuk Resam Kecamatan Cermin Nan
Gedang Kabupaten Sarolangun, mempunyai satu keyakinan dan satu
kepercayaan terhada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Agama Islam.
Mayoritas masyarakat Desa Lubuk Resam menganut Agama Islam
dengan persentase 95% Agama Islam 5% Agama Kristen.

64

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (PT.Rineka Cipta : Jakarta, 1990), hlm.

225.
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c. Perekonomian
Desa Lubuk Resam merupakan Desa pertanian, Maka sebagian
besar penduduk bermata pencairan sebagai petani.

PNS

Petani

Wiraswasta

Buruh

Lain-lain

54

489

63

17

34

g. Pola Penggunaan Tanah
Pola penggunaan Tanah di Desa Lubuk Resam sebagian besar
diperuntukan untuk lahan perkebuna Sawit ( 45 % ) dan Sebagian kecil
perkebunan Karet ( 13 % ), Sawah ( 15 % ) Sedangkan sisanya untuk
permukiman dan saranan umun ( 27 % ).
Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, perlu adanya mata
pencarian didalam masyarakat. Mata pencarian adalah sarana bagi
manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan, guna memenuhi
kebutuhan hidupnya, untuk itu manusia harus berusaha sekuat tenaga
agar mendapatkan hasil yang diinginkan semaksimal mungkin. 65
Berdasarkan data yang didapat, peneliti menarik kesimpulan
bahwa perekonomian Anggota masyarakat di Desa Lubuk Resam
adalah Ekonomi Subtansi.

65

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM-Des) Tahun 2018
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d. Pemerintahan

Kelembagaan Desa
Desa Lubuk Resam menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa
Pola Minimal, selengkapnya sebagai berikut :

59

STRUKTUR ORGANISASI
DESA LUBUK RESAM KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG
KABUPATEN SAROLANGUN

Kepala Desa
PJ. AKADEPI, SE.Sy
Ketua BPD
HATTA, SE

Kadus Tengah
Roni Darmawan

Sekretaris Desa
-------------------------- Dedi Hardiansyah, S.P.d. I.,M.Pd.I

Bendahara Desa
Alzikri Hemi, S.P

Kaur Pemerintahan
Rivaldi Erlangga

Kaur Pembangunan
Zainuddin

Kaur Umum
Sopia Pitrianti

Kasi Keuangan
Nurmaliza

Kasi Kesejahteraan
Marhamah

Kasi Trantib
Riki Antoni

Kadus Baru
Peri Perial

Kadus Kerun Parid
Abu Samah

Kadus Mesjid I
Anwar

Kadus Bakti
Mursid

Kadus Mesjid II
Afrizal
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e. Keadaan penduduk
Berdasarkan data penulis, bahwa penduduk asli Lubuk Resam
adalah Suku Batin. Orang pertama atau penduduk asli di Desa Lubuk
Resam adalah orang-orang Batin, Melayu, sementara suku Jawa
sebagai penduduk terbanyak kedua sebagai sku pendatang. Namun saat
ni yang mendiam Desa Lubuk Resam bukan hanya orang Melayu,
tetapi juga banyak suku terdapat diwilayah ini, seperti suku Jawa,
Palembang, dan Minang.66

66

Wawancara, Bapak Kistalani selaku pemilik naskah dan benda peninggalan sejarah,
Sabatu 11 Mie 2019, jam 19.15.
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B. Hasil dan Pembahasan
a. Sejarah

awalnyo

Ritual

Pembukaan

Naskah

dan

Benda

Peninggalan Sejarah
Bapak Kistalani67: Sayo jugo kurang begitu jelas sejak bilo mulai
ritual ko, dilakukan dikarnokan sayo hanya mendapat cerito dar kakek
dan ninek sayo, dan waktu itupun sayo dak jugo memberhatikan nian,
sehinggo dak begitu dalam dan banyak pertanyoaan, pado maso tu pun
sayo hanyo mendengarkan certo sajo, dan tidak ditulis, tapi menurut sayo
ini sudah dilakuakan waktu 100-an Tahun yang lalu, sayo pun kurang
jealas juga. Tapi sejak datuk sayo, paman dan orang tuo sayo menjadi
pesirah di dusun ko dilakukan lah ritual ko dar dulu dan sampa kini ko
dilakukan.
Terjemahan:
saya juga kurang begitu jelas sejak kapan awal mulanya Ritual ini,
dilakuka dikarnakan saya hanya mendapatkan cerita dari kakek dan nenek
saya, dan saat itupun saya juga tidak begitu memperhatikan sehinggak
tidak begitu dalam dan banyak pertanyaa, pada waktu itu saya hanya
mendengarkan cerita saja, dan tidak ditulis, tapi menurut saya ini sudah
dilaukan sejak 100-an Tahun yang lalu sayo pun kurang jelas jugo, tapi
sejak kakek saya menajdi pasirah di Desa ini pun sudah dilakukan dan
sampai sekarang.
67

Wawancara, Bapak Kistalani selaku pemilik naskah dan benda peninggalan sejarah,
Sabatu 11 Mie 2019, jam 19.15.
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Bapak Sudirman68: mengapo masih dipertahankan ritual pembukaan ni
dari dulu sampai sekarang, dikarnokan naskah dan bendo peningalan
sejarah ni, dianggap keramat dan sakti oleh nenek moyang makonyo
perlakuan terhadap bendo ni agak sedikit dikhususkan dan memiliki
keistimewahan tersendiri. Yang dimano sampai saat di masih disimpan
dan dirawat dengan baik dirumah Bapak Kistalani tu.

b. Faktor-faktor

menagapa

masih

memepertahankan

ritual

pembukaan Naskah dan benda peninggalan sejarah.
Ritual yang sampai saat ini masih dilakukan apabila terjadi
permasalahan dan persoalanya di Desa lubuk resam, agar dapat
dipermudahkan

penyelesaiannya.

Adapun

alasan

masih

dipertahankan adalah sebagai berikut:
1. Sarana komunikasi dengan Nenek Moyang (leluhur)
Ritual ini merupakan ritual cara berkomunikasi dengan para
nenek moyang terdahulu. Dengan adanya komunikasi ini, agar
dapat memberikan keberkahan dan perlindungan untuk masyarakat
Desa Lubuk Resam. Terlebih lagi di Desa ini terdapat kubur
keramat (Raden Kumarang). Dimana yang dikemukakan oleh
Bapak Kistalani saat pelaksaan ritual, arwah nenek moyang
(leluhur) yang sering menghadari saat prosesi ritual. (Raden Sakti,

68

Wawancara Bapak Sudirman sealaku ketua Adat Desa Lubuk Resam hari Jum’at
tanggal 01 November 2019 jam 10:23 wib.
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Raden Suharso, Raden Kumarang, Rande Panda, Putri Setangkai
Buih, Serntik Ujan Paneh, Putri Pian-piun).
2. Sarana Untuk Meminta Keberkahan, Pertolongan serta
Perlindungan
Dimana

meminta

keberkahan,

pertoloangan

serta

pelindungan yang dimaksud adalah, agar dapat menjauhkan semua
permasalah yang terjadi di Desa agar dapat diselesaikan.
3. Untuk Melestarikan Budaya Nenek Moyang

terdahulu

(Leluhur)
Dapat kita lihat banyak sekali budaya-budaya nenek
moyang yang telah terlupakan oleh zaman. Maka
diperlukan adanya pelestarian terhadap budaya yang telah
kita miliki.

c. Prosesi Ritual Pembukaan Naskah dan Benda peninggalan sejarah
1.1 Syarat, harus berasal dari keturun
Ritual ini dilakukan untuk menghargai peninggalan
warisan budaya dari nenek moyang yang masih dilakukan
dan dipercayai untuk dapat menyelesaikan suatu persoalan,
yang pernah dikemukakan oleh Bapak Kistalani:
Aku nak lah dak pacayo tanpa dengan melakukan
ritual biso dibuka, tapi aku yang punyo ko menanggung
dibuek nyo, anggap lah aku telok, dikeluaraga aku dak
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telok, istri, anak, cucung aku diganggua, jadi cak manum
lah, bukan nyum awak pecayo dengan bendo ko, tapi nyum
tu memang terjadi, apo bilo awak dak do melakuakannyo
ritual saad awak nak muka kelak, biso sakit awak jadie.
Man awak dak nak jugo percayo dengan bendo ko dak,
awak jugo berserah diri dengan Allah lah agie.
Terjemahan:
Saya percaya tanpa dengan melaukan ritual ini bisa
dibuka, tapi saya yang pemiliknya bisa sengsara dibuatnya,
mungkin saya sanggup, keluarga saya yang enggak
sanggup, istri anak, cucu, saya yang dganggu, jadi bukan
saya mau percaya, tapi hal itu memang terjadi apabila
saya tidak memalukan ritual pembukaan saat ingin
membukanya, bisa saki saya jadinya (badan bisa jadi sakisakit, dan demam). Saya sebenarnya ingan tidak percaya,
tapi itu lah yang terjadi apabila saya tidak melakukannya,
saya juga berserah diri hanya dengan Allah juga.
Ritual biasanya dipimpin oleh keturunan (Bapak Kstalani)
memiliki kemampuan lebih dan mampu berkomunikasi dengan
dunia ghaib atau arwah. Pada setiap ritual selalu dibaca mantra
yang bunyinya tidak jelas. Ketidak jelasan inilah yang tampaknya
semakin membuat suasana magis upacara tersebut.

Mantra ini

diwarisi tidak boleh diajarkan kepada orang lain.

1.2. Waktu Pelaksanaan
Ritua

dilaksanakan

kapan

saja

selagi

kita

ingin

membuakanya, tapi jika tidak, bisa dilakukan satu bulan sekali, jika
tidak bisa juga dilaukan satu tahun sekali. Tetapi sebelumnya harus
65

memberitahukan pada orang memagang/pemilik nasakh dan benda
peninggalan sejarah tersebut, Seperti yang dikemukakan oleh
Bapak Kistalani:
“Satu hari sebelum nak mealukan ritual datanglah, cari apo apo be
yang nak dicari dan apo-apo apo yang harus di buat.”
Terjemahan:
“Satu hari sebelum mealakukan ritual datanglah, cari apa-apa yang
harus di cari dan apa-apa yang harus di buat.”

1.3. Bahan yang digunakan

Bahan yang dipakai dalam ritual pembukaan naskah dan benda
peninggalan sejarah. Seperti yang akan penulis kemukakan dalam bentuk
tabe:
Tabel.
Bahan-bahan yang terdapat dalam Ritual
No
1.

Nama-nama bahan
Ayam Kuning
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2.

Nasi kuning

3.

Api

4.

Kemenyan Putih

5.

Kunyit melai

6.

Ja’agau

7.

Setawa
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8.

Sedigen

9.

Daun Kumpai

10.

Daun Cakrau

11.

Daun Tubo Saluang

12.

Lalang Aik

13.

Bawang merah

14.

Bawang Putih

15.

Kunyit
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16.

Jahe

17.

Lengkuas

18.

Kemiri

19.

Merica

20.

Ketumbar

21.

Sere

Setelah bahan bahan disiapkan sesuai yang diperlukan, maka
selanjutnya ada pula peralatan yang harus disiapkan dalam perlengkapan
Upacara berupa:
1. Peralatan memasak beras dalam kuali, setalah sedikit masak dipindahkan
dalam kukusan, lalu diletakkan diatas tungku api kompor/ kayu bakar.
2. Lalu kemenyan putih dibakar didalam piring yang telah disediakan.
3. Ayam kuning tadi dipotong, sama seperti kita memotang ayam biasa yang
kita masak, lalu dibersihkan, hingga bisa dimasak, pertama ayam sudah
dibersihkan diungkap hingga kira-kira sudah matang setelah itu diamsukan
bumbu, sehingga aramo sedap teras, dengan syarat tidak boleh dicicipi
sama sekali yang dikatakan Bapak Kistalani, Nenek Asmawati, dan Istri
Bapak Kistalani (Ibu Eni).
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Menurut Nenek Asmawati69, mengapa masih dilakukan ritual ini
dikarna, sejak dari dulu ini lah ritual yang selalu digunakan dan dilakukan
oleh orang yang terdahulu dari kita, makanya masih dilakukan dan
dipercayai untuk menghargai dan menghormati nenek moyang yang telah
menjaga dan merawat peninggalan sejarah, yang telah menajdi tradisi yang
harus dilakukan sebelum pembukaan naskah dan benda peninggalan
sejarah (batu pian-piun dan piagam kuningan).
Menurut Ibu Eni, kita hanya menghargai dan menghormati, dan
melakukan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita saja, dan ini
memang sudah dilakukan sebelum benda ini berada dirumah kami.
Adapun fungsi dari masing-masing bahan yang dipersiapkan tadi
akan peneliti paparkan sebagai berikut:
1.

Kemenyan adalah salah satu bahan yang digunakan dalam ritual. Kemenyan
merupakan syarat utama didalam Ritual. Dalam Ritual, fungsi asap kemenyan
sebagai penghubung dengan hal ghaib yang dipercayai. Adapun membakar
kemenyan tujuannya memanggil ruh nenek moyang, datang disebabkan oleh
membakar kemenyan tersebut adalah ruh-ruh yang disebut syaithan atau jinjin.70

69

Nenek Asmawti, adalah orang yang dipercaya selama ini sebagai juru memasak dan
mempersiapkan peralatan yang mengenai tentang ritual. Dikarenakan tidak sembarangan orang
yang paham dan dipercayai oleh Bapak Kistalani. Jum’at pagi jam 09.39 10 Mie 2019.
70
Skripsi Ela, Pandangan Islam Terhadap Tradisi Bakar Kemenyan Pada Upacara
Sedekahan (Studi Kasus Akidah Islam Di Desa Aurcino Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo),
(IAIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi), hlm 41, 2015.
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2.

Ayam kuning bahan yang digunakan dalam Ritual untuk menyambut
kedatangan ruh-ruh sebagai tanda pernghormatan pada kedatangannya. Jadi
ayam kuning berfungsi sebagai makana penyambut kedatangan.

3.

Api berfungsi sebagai pembakar atau alat untuk memasak bahan untuk
sesajian.
a. Tata Cara Ritual dipaparkan oleh penulis sebagai berikut:
Proses Ritual dengan cara disiapkan seluruh sesajian, cuci tangan,
dan air minum. Lalu membakar kemenyan, setelah membakar kemenyan,
membacakan mantra/cara memanggil, mantra yang bunyinya tidak boleh
diketahui dan tidak jelas, terasa sekali suasana mistis pada saat pembacaan
mantra, setelah ritual selesai makan Bapak Kistalan mulai membuka
Naskah dan Benda Peninggalan sejarah tersebut (Batu Pian-piun dan
Piagam kuningan).
b. Mantra/bacaan
Mantra-mantra/bacaan dalam Ritual ini hanya bisa dibaca oleh
keturuan. Dan tidak diketahui oleh kita, hanya saja dijelaskan oleh Bapak
Kistalani, yaitu memanggil untuk mengharap kedatangan arwah nenek
moyang.

d. Makna dan tujuan ritual Pembukaan Naskah dan Benda
Peninggalan Sejarah
Ritual pembukaan naskah dan benda peninggalan sejarah ini buka
hanya benda yang di sakralkan, melihat dari observasi yang didapatkan
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dilapangan, pemilik naskah dan benda peninggalan sejarah ini masih
mempercayai adanya kekuatan lain diluar dirinya (kekuatan ghaib).
Meskipun zama semakin modern, pendidiakan dan teknologi sudah
canggih dan bekembang pun, namun pemilik nya mash tetap
memagang erat budaya nenek moyang terdahulu, salah satunya ritual
pembuakaan naskah dan benda peminggalan sejarah agar dapat
menyelesaiakan suatu permasalah di desa.
1.1.Makna menurut bapak Kistalani, supayo kito dapat menghargai dan
memahami bagaimano nenek moyang kito menjago, merawat dan
melestarikan budayo nenek moyang yang telah kito miliki. Dan jugo
dapat meminta perlindungan dan pertolongan serto kerberkahan, jugo
itu lah caro untuk berkomunikasi dengan arwah nenek moyang kito
(leluhur).

Terjemahan:
Makna

menurut

Bapak

Kistalani,

supaya

kita

dapat

menghargai dan memamhai bagaimana nenek moyang kita menjaga,
merawat dan melestarikan budaya yang telah kta miliki. Dan juga
meminta perlindungan dan pertolongan serta keberkahan, juga itu lah
cara berkomunikasi arwah nenek moyang kita (leluhur).
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1.2.Tujuannyo apo pun maslah yang terjadi didareah kito ko dapat
diselesaikan dengan caro kito membuka naskah yang telah ditulih oleh
orang terdahulu yang telah diwariskan kepado nenek moyang kito
dulu, agar kito tau macam mano nenek moyang kito biso
menyelesaikan apopun masalah yang ado didaerah awak ko, dan
bendo peninggalan ko (Batu Piang-piun dan Piagam Kuningan), yang
dimano air pemandianyo dapat kito siramah ketanaman biso mengusir
hama, seperti tanaman padi biso menjadi subur.
1.3.Terjemahan:
Tujaanya apa pun maslah yang terjadi dengan daerah kita dapat
diselesakan dengan cara membuka naskah yang telah ditulis oleh
orang terdahulu yang telah diwariskan kepada nenek moyang kita
dulu, supaya kita dapat memahami bagamno nenek moyang kita bisa
meneylesaikan masalah yang terdapat didaerah kita ini, dan benda
peninggalan sejarah ini (Batu Piun-Piun dan Piagam Kuningan),
dimana air setelah pemandiannya dapat kito di sirah ketanama bisa
mengusir hama, seperti tanaman padi bisa menjadi subur.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah membahas dan menguraikan permasalahan mengenai Kajian Ritual
pembukaan naskah dan benda peninggalan sejarah, maka penulis menarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Ritual tersebut masih dilakukan sampai saat ini dikarenakan untuk menjaga
dan melestarikan peninggalan para nenek moyang kita. Meskipun sekarang
kita sudah memilik Museum tempat peninggalan benda peninggalan sejarah,
akan tetapi hal tersebut tidak dapat di tempatkan sembarangan, hanya akan
ditempatkan kepada keturunnya saja.
2. Saat akan dilakukan proses pelaksanaan Ritual ini dibutuhkan suasana yang
khusyuk, tenteram, sunyi, dan keakuran sesama. Dalam proses pelaksanaan,
memerlukan kerjasama antara pemiliknya untuk membantu mencari apa apa
saja persyaratan pada saat melakukan ritual tersebut. Dalam hal ini
mengajarkan betapa pentingnya kita melakukan kerjasama.
3. Ritual yang dilakukan memang didalam ajaran syariat islam tentulah tidak
boleh mempercayai hal-hal yang bersifat ghaib dan tidak boleh jika
mencampurkan suatu mantera dengan ayat-ayat suci Al-Qur’an apa lagi
dengan ditambah memberikan sesajian. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam
Ajaran syariat Agama Islam kita.
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B. Saran-saran
Dari permasalahan yang penulis paparka di atas, bahwa pelaksanaan Ritua
Pembukaan Naskah dan benda peninggalan sejarah di Desa Lubuk Resam
Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun. Yang sudah dilakukan
sejak lama.
yang sedikit

membantu

memperkenalkan

Tradisi

di

Jambi

dalam

mempertahankan tradisi yang ada sejak nenek moyang mereka, sehingga tradisi
ini tidak hilang ditelan zaman.
1. Kepada masyarakat khususnya Keturunannya, hendaknya terus memberikan
penjelasan dan pengenalan baik kepada anak, cucu, kerabat dan masyarakat
terang mengenai Ritual tersebut. Menanamkan semangat akan cinta kepada
Tradisi yang telah diwarisi oleh nenek moyang kita baikpun yang lainnya
dalam nilai kebudayaan agar tetap dipertahankan dan tidak tergusur oleh
zaman.
2. Kepada pemerintah diharapkan memperhatikan mengenai cara perawatannya.
3. Kepada pemerintah untuk melakukan lebih lanjut melihat langsung dan
memberikan masukan kepada pemilik bagaimana memberikan perawan dengan
menggunakan peralatan yang telah modern namu tidak menubah keaslian dari
peninggalan sejarah, agar bukti peninggalan sejarah kita hilang amaupun rusak.
4. Diharapkan kepada pihak Akademisi khususnya bagian perpustakaan untuk
melengkapi buku-buku bacaan mengenai adat istiadat budaya Jambi sebagai
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acuan para peneliti dalam menggali dan menumbuh kembangkan adat istiadat
daerah dan suku tertentu.
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