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ABSTRAK 

Rheo Saferius Tumanggor. Nim. 3131121040. Kontroversi Sejarah Asal-Usul 

Suku Pakpak.Fakultas Ilmu Sosial. Jurusan Pendidikan Sejarah. Universitas 

Negeri Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1.Sejarah Asal-usul suku Pakpak 

menurut mitologi atau cerita rakyat Pakpak. 2. Mengapa asal-usul suku Pakpak 

masih menjadi kontroversi. 3. Identitas suku Pakpak masuk kedalam sub etnik 

Batak atau bukan. 4. Sejarah asal-usul suku Pakpak dari versi suku Batak Toba. 5. 

Bagaimana sejarah asal-usul suku Pakpak menurut penelitian arkeologi dan 

penelitian ilmiah lain. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti 

menggunakan metode penelitian lapangan, dengan teknik wawancara kepada 

tokoh masyarakat, penduduk setempat dan dokumentasi pengambilan foto dan 

studi kepustakaan dengan mengambil jurnal, buku, serta surat kabar. Kemudian 

teknik analisa data adalah dengan mengumpulkan, mengelompokkan hasil data, 

menganalisis dan menuangkan ke dalam pembahasan dengan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dan informasi yang 

diberikan informan diketahuilah bahwa sejarah asal-usul suku Pakpak menurut 

mitologi atau cerita rakyat Pakpak berasal dari seberang laut Nusantara yaitu dari 

India. Hal itu dibuktikan dengan adanya peninggalan-peninggalan sejarah berupa 

benda-benda dan kebudayaan yang masih mirip dengan budaya India. Sedangkan 

apabila menurut suku Batak Toba nenek moyang suku Pakpak berasal dari 

keturunan si Raja Batak yang berasal dari Pusuk Buhit. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya Tarombo atau silsilah marga yang menunjukkan beberapa marga di suku 

Pakpak berasal dari keturunan si Raja Batak. Kemudian menurut penelitian yang 

dilakukan oleh para ahli membuktikan bahwa bukan hanya suku Pakpak 

melainkan semua suku yang tergolong ke dalam sub etnik Batak berasal dari 

campuran beberapa bangsa seperti Negrito, Austronesia, Austroasiatik dan bangsa 

Tamil dari India selatan. Penyebab sejarah asal-usul suku Pakpak ini sendiri masih 

menjadi kontroversi karena tidak adanya sumber atau peninggalan tertulis pada 

suku Pakpak sendiri yang mengakibatkan mudahnya suku lain yang memiliki 

kepentingan sendiri untuk mengklaim status identitas suku Pakpak. Dari semua 

hal tersebut, suku Pakpak sendiri adalah suku yang masuk ke dalam sub etnik 

suku Batak. Sebab kata Batak dipergunakan sebagai kata pemersatu untuk 

kelompok-kelompok suku seperti Karo, Toba, Simalungun, Mandailing, Pakpak, 

dan Angkola.  
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