
 

 

1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang menjadi ciri khas masing-

masing suatu daerah. Ciri khas tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai identitas di 

antara banyaknya suku-suku bangsa. Salah satunya yaitu kebudayaan suku Batak. 

Batak adalah suku yang terdapat di Sumatera Utara. Suku Batak memiliki kebudayaan 

yang menjadi ciri khas dan tidak dimiliki oleh daerah lain. Pengenalan 

keanekaragaman budaya suatu daerah biasanya menggunakan karya sastra karena 

dalam sebuah penciptaan karya sastra, pengarang dapat mengekspresikan ide maupun 

pengalaman tentang kebudayaan yang berada dalam suatu wilayah tertentu.  

Salah satu pengarang yang mengangkat kebudayaan Batak yaitu Remy Sylado 

dalam novelnya yang berjudul Perempuan Bernama Arjuna 4. Dalam novel tersebut 

pengarang menggambarkan kebudayaan masyarakat Batak yang dapat dijadikan 

sebagai identitas budaya Batak dan sebagai sarana pengetahuan bagi masyarakat yang 

berada di luar suku Batak. Selain itu dalam novel ini pengarang menunjukkan bahwa 

masyarakat Batak memiliki unsur kebudayaan. Salah satu contoh unsur kebudayaan 

yang terdapat dalam novel Perempuan Bernama Arjuna 4 karya Remy Sylado 

berkaitan dengan kesenian pada masyarakat Batak yaitu berupa Tarian patung 

Sigalegale. Tarian ini dimainkan menggunakan boneka berbentuk manusia yang dapat 

digerakkan serta menari dengan iringan musik tradisional. Tarian ini biasanya sering 

ditampilkan di berbagai acara adat, acara budaya bahkan tarian boneka kayu 

sigalegale juga menjadi daya tarik para wisatawan. 
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Selanjutnya dalam novel ini peneliti menemukan unsur kebudayaan berupa 

bahasa yaitu kata inang. Kata inang digunakan masyarakat Batak sebagai kata sebutan 

atau panggilan yang membedakan antara daerah yang satu dengan daerah yang 

lainnya. Remy Sylado dalam novelnya juga mengungkap unsur kebudayaan berupa 

organisasi sosial yang dimiliki oleh masyarakat Batak yaitu marga. Dalam masyarakat 

Batak Marga memegang peranan penting dalam menentukan hubungan kekerabatan 

masing-masing individu baik hubungan kekerabatan terhadap yang satu marga 

maupun yang bukan satu marga. Selain itu marga juga berperan penting dalam 

mengatur hal perkawinan. Dalam hal perkawinan masyarakat Batak menganut pola 

exogami marga atau dengan kata lain harus mengawini lingkungan marga lain.  

Dari beberapa fenomena yang peneliti temukan dalam novel Perempuan 

Bernama Arjuna 4 karya Remy Sylado terkait dengan unsur budaya Batak 

dimungkinkan masih banyak unsur kebudayaan Batak lain yang terdapat dalam novel 

Perempuan Bernama Arjuna 4 karya Remy Sylado. Oleh karena itu, peneliti 

mengangkat mengenai unsur budaya Batak sebagai masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

Untuk membuktikan bahwa dalam novel Perempuan Bernama Arjuna 4 karya 

Remy Sylado terdapat unsur budaya Batak, maka peneliti akan lebih mendalami novel 

Perempuan Bernama Arjuna 4 karya Remy Sylado dengan judul penelitian “Unsur 

Budaya Batak dalam Novel Perempuan Bernama Arjuna 4 karya Remy Sylado 

(Tinjauan Antropologi Sastra)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

apa saja unsur budaya Batak yang terdapat dalam novel Perempuan Bernama Arjuna 

4 Karya Remi Sylado? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini yaitu mendeskripsikan unsur budaya Batak dalam novel Perempuan 

Bernama Arjuna 4 Karya Remi Sylado. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Dapat menambah pengetahuan penulis maupun pembaca tentang penelitian sastra 

di Indonesia yang berkaitan dengan kebudayaan khususnya penelitian yang 

menggunakan antropologi sastra. 

b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan melalui novel Perempuan Bernama 

Arjuna 4 karya Remy Sylado mengenai unsur kebudayaan yang ada di Batak. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas 

mengenai unsur budaya Batak dalam novel Perempuan Bernama Arjuna 4 karya 

Remy Sylado dan penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang ciri khas 

kebudayaan Batak yang tidak dimiliki oleh suku daerah lain. 
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