
ABSTRAK 

 

 

DESI ANGKAT, NIM 3103122009, Tradisi Makan Nasi Pelleng Pada 

Masyarakat Pakpak Desa Parratusan Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui latarbelakang munculnya tradisi makan 

Nasi Pelleng; untuk mengetahui tujuan dan bagaimana cara penyajian Nasi 

Pelleng; untuk mengetahua apakah masyarakat Pakpak yang ada di desa 

Parratusan Kecamatan Sumbul masih sering menyajikan Nasi Pelleng; untuk 

mengetahui apakah ada perubahan dalam penyajian Nasi Pelleng; 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dan diperoleh dengan 

menggunakan teknik wawancara dan melakukan observasi langsung dengan 

sepuluh orang informan masyarakat Pakpak yang ada di desa Parratusan yang 

dipilih oleh penulis sebagai informan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi makan Nasi Pelleng bagi 

masyarakat Pakpak di Desa Parratusan memiliki khasiat yang sangat penting bagi 

masyarakat Pakpak. Masyarakat Pakpak percaya bahwa dengan tradisi makan 

Nasi Pelleng apa yang dicita-citakan dan diinginkan akan tercapai.Penyajian Nasi 

Pelleng dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan tujuan penyajian. Makna 

yang terkandung dalam Tradisi Makan Nasi Pelleng bahwa adanya kepercayaan 

masyarakat Pakpak dengan adanya penyajian Nasi pelleng dalam berbagai hajatan 

dapat memberikan nilai positif terhadap masyarakat. Penyajian Nasi Pelleng juga 

memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, hal ini bertujuan agar menghormati 

para leluhur. Dengan adanya kemajuan sehingga mengubah pola pikir masyarakat 

Pakpak, dalam hal ini masyarakat Pakpak mulai luntur kepercayaanya terhadap 

tradisi Nasi Pelleng ini sehingga ada perubahan yang terjadi dalam penyajiannya. 

Meskipun terdapat perubahan dalam penyajian Nasi Pelleng, tapi tujuannya tetap 

sama dan perubahan tersebut tidak terlalu banyak. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi  

makan Nasi Pelleng harus dijaga dan di lestarikan supaya tradisi makan Nasi 

Pelleng tidak hilang dan ditinggalkan oleh masyarakat Pakpak. Tradisi yang 

merupakan tradisi yang sudah mendarah daging bagi Masyarakat Pakpak harus 

dipertahankan karena tradisi ini merupakan warisan dari nenek moyang yang 

secara turun temurun di dipercayai, hal tersebut haruslah dijaga sebagai 

penghargaan terhadap leluhur. 

 

 

Kata kunci: makanan tradisional, Nasi Pelleng, Tradisi, Masyarakat 
 


