
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai 

Marauke yang terdiri dari lima pulau besar yaitu pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, 

Sulawesi dan Papua. Memiliki iklim tropis karena terletak di daerah Khatulistiwa 

dengan keanekaragaman budaya, seperti dalam hal  adat istiadat, bahasa ataupun 

sistem kekeluargaan.  

Pulau Sumatera merupakan salah satu dari lima pulau terbesar  yang terdiri 

dari  10 provinsi. Salah satu provinsi yang ada di pulau Sumatera adalah Provinsi  

Sumatera Utara dengan ibu kotanya  Medan. Sumatera Utara  terdiri dari 33 

Kabupaten dan Kota yang berbatasan dengan Provinsi Nangroe Aceh Darussalan 

(NAD) dan Sumatra Barat dan dihuni 7 etnis asli ditambah dengan etnis pendatang.  

Menurut Baginda Sirait dalam bukunya  Laporan Penelitian Pengumpulan 

dan Dokumentasi Ornamen Tradisional di Sumatera Utara:  

“Sebagai penduduk asli di Sumatera Utara terdapat tujuh  suku bangsa yaitu: 

Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak-pak Dairi, Batak Angkola 

Mandailing, Melayu dan Nias.Pembagian ini dapat diterima kalau ditinjau dari sudut 

bahasa, adat istiadat dan keseniannya, termasuk jenis ornamen yang dipergunakan 

pada rumah adat dan alat-alat pakai suku bangsa Batak sudah berbeuida satu sama 

lainnya sekalipun banyak terdapat kesamaan”. (Sirait,1980: 4). 

 

Suku Karo memiliki bentuk strukutur sosial, budaya dan kesenian yang 

beranekaragam. yang menjadi tanda pengenal (icon) daerah tersebut agar bisa dikenal 

oleh masyarakat luas. Terdapat beberapa peninggalan artefak seperti arsitektur rumah 
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adat, benda-benda pakai, kain (uis), senjata, pakaian daerah, ornamen  serta perhiasan 

pengantin masyarakat Karo. Salah satu hasil kebudayaan Karo terus dilakukan dalam 

kehidupan masyarakat  adalah benda-benda perhiasan yang dipakai pada saat 

melangsungkan upacara pesta perkawinan. Pada upacara perkawinan perhiasan 

pengantin tersebut akan dikenakan oleh kedua pengantin yang mengikuti proses pesta 

adat. Pada umumnya kelihatan perhiasan yang dikenakan didominasi oleh warna 

merah dan hitam. Warna merah dan hitam yang terdapat pada uis dan  pada perhiasan 

pengantin adalah berwarna keemasan yang terbuat dari kuningan. Perhiasan 

perkawinan itu berupa kalung, gelang dan  anting-anting yang dipakai pada pesta 

upacara adat perkawinan (Tumbuk Erdemu Bayu), dan memasuki rumah baru.  

Biasanya perhiasan di masyarakat Karo ada yang khusus dipakai sehari-hari 

dan pada pesta upacara adat perkawinan. Benda-benda perhiasan Karo memiliki nilai 

simbolis yang dipakai pada acara kelahiran, pesta perkawinan dan upacara kematian. 

Namun jika untuk pesta perkawinan perhiasan yang dipakai adalah berupa anting-

anting (Padung Raja Mehuli), perhiasan bunga palas, Bura Sertali Layang-Layang 

(Besar), Bura Sertali Rumah-Rumah, Bura Sertali Layang-Layang Kitik, dan Gelang 

Sarung (A.G Sitepu, 1998 : 78-93). Perhiasan pengantin pada upacara perkawinan  

Karo dianggap sebagai pelengkap untuk kedua pengantin. sehingga makna dan nama 

dalam perhiasan pengantin tidak dimengerti. Tokoh pemuka adat ataupun orang-

orang tua yang mengerti seperti apa nama bagian setiap perhiasan pengantin Karo.   

Dari hasil observasi lapangan yang telah dilakukan peneliti, perhiasan yang 

dikenakan pada upacara perkawinan hanya berupa perlengkapan seremonial saja. 



Dari latar belakang di atas penulis ingin meneliti apa makna yang tersembunyi pada 

berbagai jenis perhiasan yang dikenakan pengantin karo, sehingga penulis membuat 

judul penelitian  Analisis  Makna  Simbolis Perhiasan Yang dikenakan Pengantin 

Karo 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dibuat 

identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Setiap Pengantin Karo wajib mengenakan perhiasan-perhiasan pada pakaian 

adatnya, walaupun mereka sendiri tidak mengetahui apa makna perhiasan 

tersebut. 

2. Perhiasan yang dikenakan pengantin merupakan suatu syarat kelengkapan 

pakaian adat Karo.  

3. Jenis-jenis perhiasan yang dikenakan pada setiap bagian tubuh memiliki 

makna yang berbeda. 

4. Makna dari setiap perhiasan yang dikenakan pengantin Karo memiliki 

hubungan dengan harapan pengantin dalam membentuk keluarga baru 

5. Makna Perhiasan yang dikenakan pengantin Karo tidak saja sebagai hiasan 

tetapi juga dipercaya sebagai simbol status dan penolak bala. 

 

 

 



C. Pembatasan Masalah 

Dari beberapa identifikasi masalah di atas penulis membuat batasan atau 

fokus masalah hanya pada masalah  makna yang terdapat di setiap bagian perhiasan  

pengantin Karo khususnya di daerah Berastagi. Batasan masalah ini untuk 

menghindari agar penelitian jangan sampai melebar.  

 

D. Perumusan Masalah 

Untuk lebih memfokuskan dan memusatkan masalah dalam penelitian maka 

penulis merumuskan masalah sebagi berikut : 

1. Bentuk-bentuk perhiasan apa sajakah yang dikenakan pengantin Karo? 

2. Apakah ada makna dari bentuk-bentuk simbol perhiasan yang dikenakan 

pengantin Karo Tersebut? 

3. Apakah jenis-jenis perhiasan yang dikenakan Pengantin Karo dapat menjadi 

simbol status Pengantin? 

4. Apakah ada hubungan pemakaian perhiasan pengantin Karo dengan harapan-

harapan mereka sebagai keluarga baru. 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk menginventarisasi jenis-jenis perhiasan yang dikenakan pengantin 

Karo. 



2. Untuk mengungkapkan makna simbolis yang terkandung pada jenis-jenis 

perhiasan pengantin Karo. 

3. Untuk mengungkapkan apakah ada hubungan antara bentuk-bentuk simbol 

perhiasan. 

4. Untuk mengetahui apakah ada hubungan jenis-jenis perhiasan yang dikenakan 

pengantin Karo dengan simbol status keluarga dalam masyarakat Karo. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua bagian, pertama manfaat secara teoritis 

dan kedua manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan tambahan literatur untuk lembaga-lembaga pendidikan 

dan lembaga budaya Karo  

b. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa, pelajar dan khususnya 

generasi muda Karo. 

c. Sebagai penambah literatur dalam ilmu fesyen   

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan untuk dinas Pariwisata Sumatra Utara, khusunya 

Kabupaten Karo, agar senantiasa melestarikan budaya karo, khususnya 

dalam Fasyen. 

b.  Sebagai pengenalan tentang perhiasan perkawinan kepada suku Karo 

pada umumnya. 



G. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang berjudul Teks Relief Pilar Tebing 

Di Berastagi Sebagai Representasi Identitas Masyarakat Karo yang ditulis oleh 

Zakharia Ginting. Dalam penelitian ini khususnya membahas makna relief yang 

terdapat pada pilar tebing di Berastagi. Relief tersebut menggambarkan berbagai jenis 

pakaian adat dan perhiasan pengantin Karo. Sepanjang studi pustaka yang penulis 

lakukan tulisan itu hanyalah sekedar memperkenalkan aneka kekayaan fesyen dan 

asesoris yang dikenakan pengantin Karto dan belum sampai pada tahap 

pengungkapan makna.  

 

H. Keaslian Penelitian 

Sepanjang penelusuran pustaka maupun internet yang penulis lakukan belum 

pernah penulis temukan penelitian yang sama dengan yang akan penulis lakukan. 

Walaupun demikian ada beberapa penelitian yang hanya meneliti tentang Teks Relief 

Pilar Tebing Di Berastagi Sebagai Representasi Identitas Masyarakat Karo oleh 

Zakharia Ginting (Universitas Sumatera Utara). Namun penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Karena dalam penelitian di atas 

menjelaskan tentang relief yang  merupakan penggambaran keadaan masyarakat Karo 

mulai dari masa penciptaan hingga masa kehidupan tradisional. Relief tersebut 

dikelompokkan menjadi tiga bagian besar yaitu :  Pertama, relief yang 

menggambarkan jenis-jenis bunga, buah-buahan, sayur-mayur, alat-alat rumah 



tangga, perlengkapan upacara adat dan alat-alat musik tradisional masyarakat 

Karo. Dalam penelitian tersebut perlengkapan upacara adat tradisional Karo seperti 

perhiasan Karo tidak secara detail dibahas. Dengan demikian penelitian Skripsi 

dengan judul “ Analisis Makna Simbolis Perhiasan yang dikenakan Pengantin 

Karo” yang akan penulis lakukan ini adalah asli karena belum pernah dilakukan 

orang sebelumnya. 

 


