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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagai mana kebudayaan etnis Batak Toba yang 

ada di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara yang di spesifikasikan melalui bahasa.  Dalam 

penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara  dengan menggunakan jenis penelitian 

kualitatif denga pendekatan deskriptip, yang mana peneliti mengajukan pertanyaan-petanyaan 

secara terbuka kepada responden, adapun wawacara dilakukan kepada para ketua adat dan 

beberapa masyarakatat Etnis Batak Toba yang tinggal di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. 

Selama proses bermigrasi etnis Batak Toba membawa misi budaya   yang dibawanya dari 

kampung halaman kedaerah yang akan dituju.  

 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kebudayaan etnis Batak Toba di Kutacane 

khususnya bahasa batak Toba sampai saat ini masih  dapat eksisi. Kebudayaan  bersifat dinamis 

karena budaya cepat mengalami perkembangan, hal ini juga berdampak kepada kebudayaan etnis 

Batak Toba di Kutacane khususnya kepada bahasanya. Terjadinya  migrasi Batak Toba ke 

Kutacane karena Adaya pembukaan jalan dari Sidikalang menuju  Kutacane salah satu faktor 

yang mempermudah etnis Batak Toba untuk bermigrasi ke daerah Kutacane. Tersedianya  lahan 

yang subur di daerah Kutacane  sehingga etnis Batak Toba tertarik untuk bermigrasi ke 

Kutacane. Dalam proses migrasi etnis Batak Toba ke Kutacane pada umumnya terjadi pada dua 

tahap yaitu secara langsung dan tak langsung. Faktor migrasi etnis Batak Toba ke Kutacane 

disebabkan karena  tingginya jumlah kapasitas  penduduk etnis  Batak Toba di daerah Tapanuli 

dan susahnya untuk mendapatkan kesejahteraan di kampung halaman sehingga  etnis Batak Toba 

migrasi  ke Kutacane. 

  

  Bahasa Batak Toba di Kutacane merupakan bahasa ibu bagi etnis Batak Toba  yang 

tinggal didaerah  Kutacane. Bahasa Batak Toba di Kutacane sampai saat ini masih bertahan.  

Selama proses migrasi dan menetap di Kutacane  telah  terjadi  pergeseran  kebudayaan etnis  

Batak Toba  yaitu dalam hal bahasa. Walaupun demikian, Sampai saat ini etnis Batak Toba 

tetap menjunjung tinggi warisan-warisan  budaya  yang dimiliki  khususnya di daerah kutacane 

Kabupaten Aceh Tenggara. 
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