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Indonesia terdiri dari beraneka ragam sulm bangsa suku bangsa (Etnis) yang 

memiliki latar belakang sejarab yang menarik untuk Iagi Salah satunya etnis adalah 

Batak yang ada di Sumatera Utara. Bahkan bila berbicara masalah Sumatera Utara 

pada umumya asosiasi seseorang akan befokus kepada sebutan "Horas". lsti lah horas 

adalah ucapan selamat yang lazim digunakan oleh suku Batak. 

Etnis Batak ini terdiri dari enam sub etnis Batak Toba, Batak Simalungun, 

Batak i\ngkola, Batak Karo, Batak Pakpak Dairi, dan Batak Mandiling. 

Kcscluruhan suku Batak memiliki perbedaan dalam upacara tertcntu namun bila 

dite laah lebih jauh keseluruhan suku tersebut masih memiliki banyak kesamaan. 

Kesamaannya dapat dilihat dimana mereka selalu menggunakan Ulos (selcndang 

besar) dalam mengiringi upacara-upacara adat baik itu dalam upaca perkawinan dan 

upacara adat kematian. Bahkan Ulos tersebut berasal dari bahan yang sama yaitu 

benang dan kapas atau rami (Dakung 1982 : 46). Mereka menganggap bahwa Ulos itu 

adalah bahasa adat yang memilik:i fungsi yang sangat kompleks dan bemilai sakral 

dalam kehidupan masyarakat dan Ulos itu berfungsi sebagai mediatur. 

Jenis-jenis Ulos pada masyarakat Batak Toba sangat bt!rmacam-macam antarn lain : 

Ragi hidup 

Ragi hotang 



Siholang 

Sad urn 

Mangiring 
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Begitu besamya pembagian suku Batak serta kompleknya fungsi Ulos tcrsebut. 

Dalam hal ini penallti merasa tertarik untuk meneliti "Fungsi Ulos Bagi Kehidupan 

Masyarakat Batak Toba". 

B. lden tifikllsi Masnlah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang akan menjadi 

idcntifikasi rnasalah ini dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

I. Ada beberapa jenis Vlts batak Toba ? 

2. Apa fungsi Ul&s bagi kehidupan Masyarakat Batak Toba? 

3. Men tapa ada perbedaan fur:gsi Ulos pada masyarakat Batak Toba ? 

C. P embatasan Masalah 

Pembatasan masalah penelitian berka.itan dengan masalab yang akan dibahas 

sehingga memenuhi titik sasarannya, sesuai dengan judul ini "Mengapa Ulos 

Berfungsi Bagi Kehidupan Masyarakat Batak Toba" serta mengapa ada perbedaan 

fungsi Ulos pada masyarakat Batak. 

0. Rumusan Masnlab 

Berdasarkan Jatar belakang dari penelitian, penelitian merumuskan masalah 

sebagai berikut " Sejauh mana fungsi ulos bagi kehidupan masyarakat Batak Toba". 
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E. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan peneliti adalah sebagai berikut : 

I. Untuk mcngetahui lebib dalam tcntangjenis-jenis Ulos Batak Toba. 

2. Untuk mcngctahui fungsi Ulos bagi kehidupan masyarakat Batak Toba. 

3. Untuk mengctahui arti dan corak Ulos Batak Toba. 

F. Manfaat Pcnclitian 

Dengan tcrcapainya tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian mr 

adalah sebagia bcrikut : 

I. Sebagai penambahan cakrawala pengetahun bagi pembaca tentang fungsi 

Ulos l3atak Toba. 

2. Scbagai penambah pembendahaman perpustakaan UNIMED khususnya 

Fakultas 1\mu Sosial Jurusan Scjarah. 

3. Scbagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti yang bermaksud 

mcngadakan pcnclitian pada permasalahan yang sama atau berhubungan 

dengan permasalahan yang ditelitinya 


