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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian yang Relevan 

Penelitian relevan sebelumnya yang mmembahas mengenai unsur kebudayaan 

pernah dilakukan Novi Septiantika, Wiwi Kurniasih, dan Evi Noviana. Uraian dari 

ketiga penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Novi Septiantika tahun 2014. 

Penelitian tersebut mengkaji Wujud dan Unsur Kebudayaan Bali dalam kumpulan 

cerpen Perempuan yang Mengawini Keris karya Wayan Sunarta (Studi Kajian 

Antropologi Sastra). Hasil penelitian tersebut yaitu wujud kebudayaan yang terdapat 

dalam kumpulan cerpen Perempuan yang Mengawini Keris karya Wayan Sunart 

adalah: (a) wujud kebudayaan berupa ide yang meliputi gagasan tentang nyentana, 

ngaben, balian, leak, hyang widy, karmapala, klian, kelompok jenger, patung, dan bli. 

(b) wujud aktivitas meliputi aktivitas tentang rapat adat, nyentana, sesaji, seni patung, 

seni lukis, seni tari, dan ngaben. (c) wujud ketiga hasil karya manusia meliputi 

mangsi, perumpak, tombak, keris, panah, patung, leak, bade, lukisan, daun lontar, dan 

gamelan semar pegulingan. Sementara itu, unsur kebudayaan yang terdapat dalam 

kumpulan cerpen Perempuan yang Mengawini Keris karya Wayan Sunarta terdiri dari 

tujuh yaitu (a) bahasa yang membahas tentang penggunaan kata bli, (b) sistem 

pengetahuan yaitu sistem pengetahuan alam flora (kayu, daun lontar, dan 

pengerumpak), (c) organisasi sosial yaitu nyentana, klian, rapat adat, kelompok 

janger, (d) sistem peralatan hidup dan teknologi yaitu sistem teknologi persenjataan 

yang meliputi membuat patung dan menjual manik-manik, (f) sistem religi meliputi 
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hyang widhy, leak, balian, karmapala, ngaben, dan (g) kesenian meliputi seni patung, 

seni tari, seni lukis, dan seni musik. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan 

Novi Septiantika terletak pada objek dan sumber data. Objek penelitian ini adalah 

unsur budaya Batak dan sumber datanya adalah novel Perempuan Bernama Arjuna 4 

karya Remy Sylado, sedangkan Novi Septiantika sumber datanya berupa kumpulan 

cerpen Perempuan yang Mengawini Keris karya Wayan Sunarta. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Wiwi Kurniasih tahun 2016. Penelitian 

tersebut mengkaji Wujud dan Unsur Kebudayaan Baduy dalam Novel Baiat Cinta di 

Tanah Baduy Karya Uten Sutendy (Studi Kajian Antropologi Sastra). Hasil penelitian 

ini adalah: 1. Wujud kebudayaan yang terdapat dalam novel Baiat Cinta di Tanah 

Baduy meliputi: (1) wujud kebudayaan sebagai suatu gagasan dan peraturan meliputi 

anggapan terhadap pancer bumi (inti jagat), gagasan menjaga kelestarian alam, aturan 

perjodohan, aturan berobat, dan aturan tentang larangan menggunakan kendaraan; (2) 

wujud kebudayaan berupa aktivitas meliputi, ritual seba, ritual pernikahan, dan 

sekolah masyarakat Baduy; (3) wujud kebudayaan berupa hasil karya manusia 

meliputi leuit, saung lisung, saung (gubuk), somong, bobok, calintu, dan suling 

bambu. 2. Unsur kebudayaan yang terdapat dalam novel Baiat Cinta di Tanah Baduy 

terdiri dari unsur (1) bahasa meliputi penggunaan kata ambu, aseupan, leuweung, 

jujungkung, siduru, congcot, kokolot, jaro, puun, cengcelengan dan moal; (2) sistem 

pengetahuan meliputi sistem pengetahuan alam fauna yaitu ayam, pengetahuan flora 

(daun sirih dan kayu sengon), pengetahuan tubuh manusia yaitu organ tubuh mulit, 

wajah, tangan, pundak, kepala, dan kaki; (3) organisasi solial yaitu rapat adat; (4) 

sistem peralatan hidup dan teknologi yaitu wadah (somong dan boboko), makanan 

berupa ikan asin, pakaian khas Baduy Dalam, alat produksi yaitu Lesung, tempat 
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berlindung dan perumahan yaitu kantor desa dan saung; (5) sistem mata pencaharian 

meliputi menenun, berjualan kerajinan khas Baduy, dan bertani; (6) sistem religi yaitu 

agama sunda wiwitan. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan Wiwi 

Kurniasih terletak pada objek dan sumber data. Objek penelitian ini adalah unsur 

budaya Batak dan sumber datanya adalah novel Perempuan Bernama Arjuna 4 karya 

Remy Sylado, sedangkan Wiwi Kurniasih sumber datanya berupa novel Baiat Cinta di 

Tanah Baduy karya Uten Sutendy. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Evi Noviana tahun 2007. Penelitian 

tersebut mengkaji Unsur-unsur Kebudayaan dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk 

Karya Ahmad Tohari Hasil penelitian ini adalah unsur kebudayaan Jawa yang 

meliputi: (1) sistem pengetahuan mengenai sikap batin yang memiliki slogan sepi ing 

pamrih, tindakan yang memiliki slogan rame ing gawe, dan tempat yang memiliki 

slogan memayu hayuning bawana; (2) sistem religi mengenai golongan abangan yang 

masih mempercayai kesakten serta masih mempercayai tempat-tempat keramat atau 

tempat-tempat gaib; (3) sistem kesenian yaitu seni tari ronggeng. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan 

Evi Noviana terletak pada sumber data. Penelitian ini sumber datanya adalah novel 

Perempuan Bernama Arjuna 4 karya Remy Sylado, sedangkan Evi Noviana sumber 

datanya berupa novel Ronggeng Dukuh Paruk Karya Ahmad Tohari. 

 

B. Hakikat Novel 

Menurut Suyitno (2009:53) kata novel berasal dari bahasa latin yaitu novellus. 

Kata novellus terbentuk dari kata novus yang berarti baru, atau new dalam bahasa 
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Inggris. Sejalan dengan pengertian di atas Nurgiyantoro (2015:11) menyatakan bahwa 

novel berasal dari bahasa Itali novella. Secara harfiah novella berarti “sebuah barang 

baru yang kecil”, dan kemudian diartikan sebagai “cerita pendek dalam bentuk prosa”. 

Novel sebagai salah satu bentuk karya sastra dan tergolong ke dalam fiksi yang 

mengisahkan sebuah cerita atau peristiwa memiliki tokoh-tokoh tertentu dengan 

pemeranan latar, tahapan, dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil 

imajinasi pengarangnya sehingga menjalin suatu cerita (Aminuddin, 2010:66). Lain 

halnya menurut Sayuti (2000:10-11) novel yang baik cenderung menitikberatkan 

munculnya complexity “kompleksitas”. Sebuah novel secara khusus memiliki peluang 

yang cukup untuk mempermasalahkan karakter tokoh dalam sebuah perjalanan waktu 

dan kronologi. Novel juga memungkinkan adanya penyajian secara panjang lebar 

mengenai tempat (ruang) tertentu. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika posisi 

manusia dalam masyarakat menjadi pokok permasalahan yang menarik perhatian para 

novelis. 

 

C. Hakikat Tokoh 

Karya sastra tidak pernah lepas dari tokoh yang ada di dalamnya. Tokoh cerita 

yang terdapat dalam karya sastra adalah pelaku yang dikisahkan perjalanan hidupnya 

dalam cerita fiksi lewat alur baik sebagai pelaku maupun penderita berbagai peristiwa 

yang diceritakan (Nurgiyantoro, 2015:222). Pendapat lain diungkapkan oleh 

Sugihastuti dan Suharto (2013:50) tokoh adalah orangnya. Sebagai subjek yang 

menggerakan peristiwa-peristiwa cerita. Di dalam sebuah cerita novel, pengarang 

biasanya menciptakan tokoh untuk menghidupkan jalan cerita agar lebih hidup. Selain 

itu, Sayuti (2000:72) mengatakan dalam konteks ini (menentukan tokoh), pengarang 
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hanya diikat oleh tuturan yang mungkin muncul di kalangan pembaca bahwa tokoh-

tokoh dalam fiksi ciptaannya harus relevan dalam beberapa hal dengan pengalaman 

kehidupan yang sebenarnya, baik yang mungkin dialami oleh pengarang maupun yang 

dialami oleh pembaca.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh merupakan 

subjek atau pelaku yang keseluruhan peristiwanya dikisahkan dalam karya sastra. 

Tokoh yang ada dalam sebuah cerita novel tidak hanya dinilai pada kualitas 

pribadinya saja melainkan juga merupakan pesan dari pengarang dan tokoh yang ada 

di novel sejajar dengan dengan tokoh-tokoh yang ada di dunia nyata sehingga 

pembaca seakan-akan merasakan ada di dalam novel tersebut. 

 

D. Kebudayaan 

1. Pengertian Kebudayaan 

Kebudayaan dan kehidupan manusia adalah suatu hal yang tidak bisa 

dipisahkan. Keduanya memiliki suatu kesatuan hubungan yang sangat erat karena 

setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam masyarakat tidak pernah terlepas 

dari kebudayaan. Menurut Koentjaraningrat (2015:146) kata “kebudayaan” berasal 

dari bahasa sansekerta buddhayah, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” 

atau “akal”. Sejalan dengan pengertian di atas, menurut Setiadi dkk(2008:27) kata 

budaya berasal dari bahasa sansekerta yaitu Buddayah yang merupakan bentuk jamak 

dari buddhi yang berarti budi atau akal. Hal ini menunjukan bahwa memiliki 

keterkaitan dengan akal atau pikiran manusia sehingga menjadikan manusia harus 

membiasakan diri dengan belajar.  

Unsur Budaya Batak, Akas Niluwih Ati, FKIP UMP, 2018



 

 

9 

 

 

Menurut Harris (dalam Ratna, 2013:5) kebudayaan yaitu aspek kehidupan 

manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan 

tingkah laku. Kebudayaan tersebut menjadi milik masyarakat dengan cara belajar dan 

ditunjukkan melalui tingkah laku berpola yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-

hari. Pendapat lain diungkapkan oleh Widagdho (2008:21) kebudayaan adalah 

keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia untuk memenuhi 

kehidupannya dengan cara belajar, yang semuanya tersusun dalam kehidupan 

masyarakat. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan 

adalah sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang berkaitan dengan budi 

dan akal. Kebudayaan yang tumbuh dalam masyarakat diperoleh dengan cara belajar. 

Kebudayaan menjadi milik masyarakat dengan cara belajar dan ditunjukkan melalui 

tingkah laku berpola yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2. Unsur Kebudayaan 

Unsur-unsur kebudayaan merupakan bagian dari komponen yang menjadi 

bentuk atau pembangun dalam kebudayaan. Sejajar dengan itu suatu kebudayaan 

dapat diperinci ke dalam unsur-unsur khusus. Dalam setiap kebudayaan dari semua 

bangsa di dunia memiliki unsur-unsur kebudayaan universal. Menurut 

Koentjaraningrat (2015:165) unsur kebudayaan sebagai isi pokok tiap kebudayaan di 

dunia terdiri dari tujuh unsur kebudayaan, yaitu (a) Bahasa, (b) Sistem pengetahuan, 

(c) Organisasi sosial, (d) Sistem peralatan hidup dan teknologi, (e) Sistem mata 

pencaharian hidup, (f) Sistem religi, dan (g) Kesenian. Adapun penjelasan ketujuh 

unsur kebudayaan tersebut sebagai berikut. 
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a. Bahasa 

Bahasa merupakan sarana atau alat komunikasi dalam kehidupan manusia. 

Menurut Winarno dan Herimanto (2012:73) bahasa adalah suara yang diterima 

sebagai cara untuk menyampaikan pikiran seseorang kepada orang lain. Dengan 

bahasa, kehidupan sosial dan peradaban pun terlahir dan tanda-tanda diterima sebagai 

representasi dari bunyi-bunyi arbitrer yang mewakili ide-ide. Lain halnya menurut 

pendapat Warsito (2012:73) bahasa merupakan alat komunikasi untuk mengeluarkan 

pikiran, dan dapat direalisasikan dengan tulisan, lisan, maupun isyarat. Jadi bahasa 

merupakan sarana dalam kehidupan yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi 

atau berhubungan dengan sesama. 

Bahasa dari suatu suku bangsa, terutama suatu suku bangsa yang besar, yang 

terdiri dari berjuta-juta penduduk selalu menunjukkan suatu variasi yang ditentukan 

oleh perbedaan daerah secara geografi maupun oleh lapisan serta lingkungan sosial 

dalam masyarakat suku bangsa tadi. Dalam bahasa Batak misalnya, jelas ada 

perbedaan antara istilah bahasa yang digunakan oleh orang yang berada di luar suku 

Batak (Koentjaraningrat, 2015:263).  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa 

merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk mengeluarkan 

pikiran, pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa sebagai sarana komunikasi 

juga memiliki variasi bahasa yang ditentukan oleh perbedaan daerah secara geografi 

maupun oleh lapisan serta lingkungan sosial dalam masyarakat suku bangsa sehingga 

setiap suatu suku daerah memiliki bahasa tersendiri untuk menunjukkan identitasnya. 
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b. Sistem Mata Pencaharian 

Sistem mata pencaharian merupakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Ratna (2011:400) dalam seluruh 

kehidupan manusia, mata pencaharian menjadi masalah pokok karena 

keberlangsungan kehidupan terjadi semata-mata dengan dipenuhinya berbagai bentuk 

kehidupan jasmani. Mata pencaharian pertama yang dikenal oleh manusia sejak 

zaman purba yaitu pertanian dan perburuan. 

Menurut Warsito (2012:72) sistem mata pencaharian tidak dapat dilepaskan 

dengan sistem perekonomian setempat. Misalnya pertanian, peternakan, sistem 

produksi, sistem distribusi dan lain-lain. Pendapat lain diungkapkan oleh 

Koentjaraningrat (2015:275) mata pencaharian memiliki berbagai macam sistem mata 

pencaharian atau sistem ekonomi hanya terbatas pada sistem-sistem yang bersifat 

tradisional, terutama perhatian terhadap kebudayaan suatu suku bangsa secara holistik. 

Berbagai sistem tersebut diantaranya berburu dan meramu, beternak, bercocok tanam 

di ladang, menangkap ikan dan bercocok tanam menetap dengan irigasi.  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa mata 

pencaharian menjadi masalah pokok dalam setiap kehidupan manusia untuk 

keberlangsungan hidup. Mata pencaharian berkaitan dengan sistem perekonomian. 

Misalnya bertani, beternak, berburu dan meramu, bercocok tanam, dan sebagainya.  

 

c. Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi 

Manusia dengan teknologi adalah suatu hal yang saling berkaitan dan sulit 

dipisahkan dari kehidupan karena sudah menjadi kebutuhan manusia. Sistem peralatan 

hidup dan teknologi digunakan oleh manusia untuk mempermudah dalam 
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melaksanakan aktivitas kehidupannya. Menurut Warsito (2012:70) sistem teknologi 

dari suatu suku bangsa, mengandung unsur khusus yang menjadi kebutuhan jasmaniah 

manusia. Unsur khusus tersebut adalah alat produksi, senjata, wadah, makanan dan 

minuman, pakaian dan perhiasan, tempat berlindung dan perumahan, serta alat 

transportasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat (2015:265-275) 

teknologi tradisional mengenal paling sedikit delapan macam sistem peralatan dan 

unsur kebudayaan fisik yang dipakai oleh manusia yang hidup dalam masyarakat kecil 

berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian. Sistem 

peralatan tersebut yaitu (1) alat-alat produksi, (2) alat membuat api, (3) senjata, (4) 

wadah, (5) makanan, (6) pakaian, (7) tempat berlindung dan perumahan, (8) alat-alat 

transportasi. 

Alat produksi menurut Koentjaraningrat (2015:264) alat yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan. Alat yang digunakan mulai dari alat sederhana sampai 

ke alat yang lebih kompleks. Alat produksi dikelaskan menurut macam bahan-bahan 

mentahnya, misalnya alat bantu tulang, kayu, bambu, dan logam. Dipandang dari 

sudut pemakaian alat produksi dalam kebudayaan tradisional, dapat dibedakan dari 

pemakaian menurut fungsi dan pemakaian menurut lapangan pekerjaan. Dari sudut 

fungsinya, alat produksi dapat terbagi kedalam alat potong, alat tusuk dan pembuat 

lubang, alat pukul, alat penggiling, alat peraga, alat untuk membuat api, alat meniup 

api, tangga dan sebagainya. Sedangkan dari sudut lapangan pekerjaannya ada alat 

rumah tangga, alat pengikal dan tenun, alat-alat pertanian, alat-alat menangkap ikan, 

jerat penangkap dan sebagainya. 

Menurut Koentjaraningrat (2015:265) Sebelum mengenal alat membuat api 

secara modern, manusia menggunakan benda alam seberti batu dan kayu untuk 
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membuat api. Batu dan kayu tersebut kemudian digesekkan di dedaunan yang kering 

agar muncul percikan api. alat membuat api ada yang menggunakan gesekan batu dan 

gesekan kayu yang diraut. 

Senjata menurut Koentjaraningrat (2015:265-266) senjata dapat dikelaskan 

menurut bahan mentahnya dan teknik pembuatannya. Menurut fungsinya, ada senjata 

potong, senjata tusuk, senjata lempar, dan senjata penolak. Sedangkan menurut 

lapangan pemakaiannya ada senjata untuk berburu serta menangkap ikan, dan senjata 

untuk berkelahi dan berperang. 

Wadah adalah alat yang digunakan untuk meletakkan, dan menyimpan suatu 

benda. Menurut Koentjaraningrat (2015:266) wadah atau alat dan tempat untuk 

menimbun, memuat, dan menyimpan barang (container). Berbagai macam wadah 

dapat dikelaskan menurut bahan mentahnya, yaitu kayu, bambu, kulit kayu, 

tempurung, serat-seratan, atau tanah liat. Wadah yang terbuat dari tanah liat disebut 

juga tembikar. Dilihat dari fungsinya tembikar digunakan sebagai tempat menimbun, 

memuat, dan menyimpan. Selain itu tembikar juga memiliki fungsi sebagai alat 

memasak dan sebagai wadah untuk membawa barang. 

Pakaian merupakan lambang kebudayaan yang dapat menjadi ciri khas suatu 

daerah. Pakaian jika dipandang dari sudut bahan mentahnya dapat dikelaskan ke 

dalam pakaian dari bahan tenun,  pakaian dari kulit pohon, pakaian dari kulit binatang 

dan lain-lain. Misalnya pakaian dari daun-daunan, bulu-bulu, benda-benda perhiasan 

atau unsur-unsur pakaian seperti penutup alat kelamin terbuat dari bambu, dari kulit 

labu dan sebagainya (Koentjaraningrat, 2015:267-268). Ditinjau dari sudut fungsi dan 

pemakaiannya, pakaian dapat dibagi ke dalam empat golongan, yaitu: (a) pakaian 

semata-mata sebagai alat untuk menahan pengaruh dari sekitaran alam, (b)  pakaian 
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sebagai lambang keunggulan dan gengsi, (c) pakaian sebagai lambang yang dianggap 

suci, dan (d) pakaian sebagai perhiasan badan. 

Setiap suku bangsa memiliki makanan khas tersendiri yang dapat dijadikan 

sebagai identitas. Cara mengolah, memasak, dan menyajikan makanan dan minuman 

berbeda-beda sehingga hal ini menunjukkan bahwa setiap suku bangsa memiliki 

keunikan tersendiri berkaitan dengan makanan. Menurut Koentjaraningrat (2015:267) 

Makanan dapat dipandang dari sudut bahan mentahnya, yaitu sayur mayur dan daun-

daunan, buah-buahan, akar-akaran, biji-bijian, daging, susu, dan hasil susu (dairy 

product), ikan dan sebagainya. Dipandang dari sudut tujuan konsumsinya, makanan 

dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu, yaitu: (a) makanan dalam arti 

khusus (food), (b) minuman (beverages) (c) bumbu-bumbuan (spices) (d) bahan yang 

dipakai untuk kenikmatan saja seperti tembakau, madat dan sebagainya (stimulants). 

Beragam jenis dan bentuk tempat untuk berlindung sesuai dengan lingkungan, 

tingkat peradaban dan teknologi. Menurut Koentjaraningrat (2015:268-269)  

dipandang dari sudut pemakaiannya, tempat berlindung dapat dibagi ke dalam tiga 

golongan, yaitu: (a) tadah angin, (b) benda atau gubuk yang segera dilepas, (c) rumah 

untuk menetap. Dipandang sari fungsi sosialnya berbagai macam rumah yang tersebut 

berakhir dapat dapat dibagi kedalam rumah tempat tinggal keluarga kecil, rumah 

tempat tinggal keluarga besar, rumah suci, rumah pemujaan, rumah tempat berkumpul 

umum, dan rumah pertahanan. 

Alat transportasi adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kegiatan 

manusia. Transportasi digunakan oleh manusia sebagai sarana penghubung antara satu 

tempat ke tempat lainnya. Menurut Koentjaraningrat (2015: 270) alat-alat transportasi 

dalam kebudayaan manusia agak sukar dibedakan menurut bahan mentahnya, tetapi 
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lebih praktis untuk membicarakan langsung menurut fungsinya. Berdasarkan 

fungsinya, alat-alat transportasi yang terpenting adalah (a) sepatu, (b) binatang, (c) 

alat seret, (d) kereta beroda, (e) rakit, dan (f) perahu. Dengan demikian sejak zaman 

prehistori dahulu, dalam tiap kebudayaan manusia ada alat-alat transportasi. 

 

d. Sistem Organisasi Sosial 

Setiap kehidupan masyarakat diorganisasi atau diatur oleh adat istiadat dan 

aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan tempat individu 

hidup dan bergaul dari hari ke hari. Menurut Warsito (2012:72) sistem organisasi 

sosial digunakan untuk membicarakan masalah-masalah kemasyarakatan yaitu 

diantaranya masalah perkawinan, perceraian, hukum waris, sistem kekerabatan, dan  

lain-lain. Pendapat lain diungkapkan oleh Koentjaraningrat (2015:285) kesatuan sosial 

yang paling dekat dan mesra adalah kesatuan kekerabatannya, yaitu keluarga inti yang 

dekat dan kaum kerabat lain. Kemudian ada kesatuan-kesatuan di luar kaum kerabat, 

tetapi masih dalam lingkungan komunitas. Karena, tiap masyarakat manusia dan juga 

masyarakat desa terbagi ke dalam lapisan-lapisan, maka tiap orang di luar kaum 

kerabatnya menghadapi lingkungan orang-orang yang lebih tinggi daripadanya dan 

yang sama tingkatnya.   

 

e. Sistem Pengetahuan 

Menurut Koentjaraningrat (2015:291) sistem pengetahuan dalam suatu 

kebudayaan memiliki unsur yang berkaitan dengan berbagai cabang-cabang 

pengetahuan. Cabang-cabang pengetahuan dibagi berdasarkan pokok perhatiannya. 

Dengan demikian tiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan tentang (1) alam 
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sekitarnya, (2) alam flora di daerah tempat tinggalnya, (3) alam fauna di daerah 

tempat tinggalnya, (4) zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam lingkungannya,  

(5) tubuh manusia, (6) sifat-sifat tingkah laku sesama manusia, (7) ruang dan waktu.  

Pengetahuan tentang alam sekitar misalnya pengetahuan tentang musim-

musim, tentang sifat-sifat gejala alam, tentang bintang-bintang dan sebagainya. 

Pengetahuan mengenai masalah tersebut biasanya berasal dari keperluan praktis untuk 

berburu, bertani, berlayar, menyebrangi laut dari suatu pulau ke pulau lain. 

Pengetahuan tentang alam ini seringkali mendekati lapangan religi bilamana 

pengetahuan ini bersangkutan dengan masalah asal mula alam, penciptaan alam, asal 

mula gejala-gejala, asal mula gerhana dan sebagainya. Pengetahuan ini seringkali 

berupa dongeng-dongeng yang dianggap suci (Koentjaraningrat 2015:292). 

Pengetahuan tentang alam flora merupakan salah satu pengetahuan dasar bagi 

kehidupan manusia dalam masyarakat kecil, terutama bila mata pencaharian hidupnya 

yang pokok adalah pertanian, tetapi juga suku-suku bangsa yang hidup dari berburu, 

peternakan atau perikanan tidak dapat mengabaikan pengetahuan tentang alam 

tumbuh-tumbuhan disekelilingnya. Menurut Koentjaraningrat (2015:292) semua suku 

bangsa yang hidup dalam masyarakat kecil mempunyai suatu pengetahuan tentang 

rempah-rempah yang dapat dipakai untuk menyembuhkan penyakit, untuk upacara 

keagamaan, untuk ilmu dukun serta berkaitan dengan pengetahuan tentang tumbuh-

tumbuhan untuk  membuat bahan cat, untuk membuat berbagai racun senjata, dan 

sebagainya. 

Pengetahuan tentang alam fauna menjadi dasar manusia untuk melakukan 

aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan pengetahuan tentang alam fauna 

digunakan untuk pertahanan hidup, menahan diri dari serangan hewan dan sebagainya. 
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Menurut Koentjaraningrat (2015:292) pengetahuan alam tentang alam fauna 

merupakan pengetahuan dasar bagi suku-suku bangsa yang hidup dari berburu atau 

perikanan, tetapi juga yang hidup dari pertanian. Pengetahuan tentang binatang bagi 

suku yang hidup dari hasil berburu, melihat binatang memiliki fungsi untuk makanan. 

Selain itu petani juga harus mengetahui tentang kelakuan binatang untuk dapat 

menjaga tumbuh-tumbuhan di ladang atau di sawah dari gangguan binatang. 

Pengetahuan tentang zat-zat bahan mentah dan benda-benda dalam 

lingkungannya berkaitan erat dengan sistem teknologi dalam suatu kebudayaan. 

Menurut Koentjaraningrat (2015:292) pengetahuan tentang ciri-ciri dan sifat-sifat 

behan mentah, benda-benda di sekelilingnya, juga sangat penting bagi manusia. 

Karena tanpa pengetahuan tersebut manusia tidak mungkin membuat dan 

menggunakan alat-alat dalam hidupnya. 

Pengetahuan tentang tubuh manusia dalam kebudayaan belum banyak 

dipengaruhi oleh ilmu kedokteran masa kini. Menurut Koentjaraningrat (2015:293) 

Pengetahuan tentang tubuh manusia dan ilmu untuk menyembuhkan penyakit dalam 

masyarakat pedesaan banyak dilakukan oleh para dukun dan tukang pijat. Bisanya 

pengobatan yang dilakukan oleh para dukun menggunakan ilmu gaib, akan tetapi 

disamping itu para juduk juga mempunyai pengetahuan luas tentang ciri-ciri tubuh 

manusia, letak dan susunan urat-urat dan sebagainya. 

Pengetahuan tentang sifat-sifat tingkah laku sesama manusia tidak dapat 

diabaikan dalam setiap kehidupan masyarakat. Banyak suku bangsa yang belum 

terpengaruh ilmu psikologi modern. Menurut Koentjaraningrat (2015:293) dalam hal 

bergaul dengan sesamanya harus berpegang pada pengetahuan tentang tipe-tipe wajah 

(ilmu filsafat), atau pengetahuan tentang tanda-tanda tubuh tersebut. Dalam golongan 

ini dapat juga dimasukkan pengetahuan tentang sopan santun pergaulan, adat istiadat, 
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sistem norma, hukum adat dan sebagainya, kemudian juga pengetahuan tentang 

silsilah dan sejarah. 

Pengetahuan dan konsepsi tentang ruang dan waktu juga ada dalam banyak 

kebudayaan yang belum terpengaruh ilmu pasti modern. Kebudayaan mengenai suatu 

sistem untuk menghitung jumlah-jumlah besar, mengukur, menimbang, mengukur 

waktu (tanggalan) dan sebagainya (Koentjaraningrat, 2015:293). 

 

f. Sistem Kesenian 

Kesenian selalu berkaitan dengan alat sarana yang digunakan untuk 

mengekspresikan keindahan. Pencapaian budaya di bidang kesenian dapat dilihat pada 

dua aspeknya, yaitu teknik dan konsep-konsep seni yang berkenaan dengan tujuan dan 

hakikat seni. Menurut Sedyawati (2006: 65) pencapaian kebudayaan dalam bidang 

kesenian dapat terlihat dari dua aspek yaitu teknik dan konsep yang berkenaan dengan 

tujuan dan hakikat seni. Pendapat lain diungkapkan oleh Warsito (2012:73-74) 

kesenian dapat dibagi ke dalam dua bagian besar. Seni yang pertama adalah seni rupa 

atau kesenian yang dapat dinikmati oleh mata, yaitu seni patung, seni relief (termasuk 

seni ukir), seni lukis, seni rias dan seni olah raga. Seni yang kedua adalah seni suara 

atau kesenian yang yang dapat dinikmati dengan telinga yaitu seni musik (baik vokal 

maupun instrumental) dan seni sastra (puisi). Hal ini sejalan dengan pendapat 

Koentjaraningrat (2015:298) dipandang dari sudut cara kesenian sebagai ekspresi 

hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati. Keindahan tersebut dibagi menjadi 

dua lapangan besar yaitu (a) seni rupa, atau kesenian yang dinikmati oleh manusia 

dengann mata, dan (b) seni suara, atau kesenian yang dinikmati oleh manusia dan 

telinga.  
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Dalam lapangan seni rupa ada seni patung, seni relief (seni ukir), seni lukis 

dan gambar, dan seni rias. Seni musik ada yang vokal (menyanyi) dan ada yang 

instrumental (dengan alat bunyi-bunyian), dan seni sastra lebih khusus terdiri dari 

prosa dan puisi. Suatu lapangan kesenian yang meliputi kedua bagian tersebut tadi 

adalah seni gerak atau seni tari, karena kesenian ini dapat dinikmati dengan mata 

maupun telinga. Akhirnya ada suatu lapangan kesenian yang meliputi keseluruhannya, 

yaitu seni drama, karena lapangan kesenian ini mengandung unsur-unsur seni lukis, 

seni rias, seni musik, seni sastra, seni tari yang semua diintegrasikan menjadi satu 

kebulatan (Koentjaraningrat 2015:299). 

 

g. Sistem Religi 

Istilah religi diturunkan dari akar kata religio (Latin) berkaitan dengan 

kepercayaan, keyakinan. Religi meliputi seluruh sistem kepercayaan, pada umumnya 

berlaku dalam kelompok-kelompok terbatas. Secara historis agama formal lahir 

sesudah sistem religi. Oleh karena itu, sistem religi juga sering disebut agama 

tradisional. Meskipun demikian dalam agama-agama formal juga lahir bentuk-bentuk 

kepercayaan baru yang pada dasarnya bersifat nonformal (Ratna, 2011:429). 

Menurut Warsito (2012:76) sistem religi memiliki unsur penting yaitu sistem 

kepercayaan dalam segala gagasan, pelajaran, aturan-aturan agama, dongeng suci 

riwayat dan kelakuan dewa, yang biasanya tercantum dalam suatu himpunan buku. 

Pendapat lain diungkapkan oleh Sedyawati (2006:66-67) yang dimaksud dengan 

agama adalah suatu sistem yang berintikan pada kepercayaan akan kebenaran-

kebenaran yang mutlak, disertai segala perangkat yang terintegrasi di dalamnya, 

meliputi tata peribadatan, tata peran para pelaku, dan tata benda yang diperlukan 
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untuk mewujudkan agama yang bersangkutan. Semua aktivitas manusia yang 

bersangkutan dengan religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa, yang biasanya disebut 

keagamaan.  

 Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa sistem religi 

berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan. Semua aktivitas manusia yang 

bersangkutan dengan religi berdasarkan atas suatu getaran jiwa, yang biasanya disebut 

keagamaan. Sistem religi juga sering disebut sebagai agama tradisional. Dalam sistem 

religi memiliki  unsur penting yaitu sistem kepercayaan dalam segala gagasan, 

pelajaran, aturan-aturan agama, dongeng suci riwayat dan kelakuan dewa.  

 

E. Kebudayaan Batak 

Batak merupakan salah satu suku yang terletak di Pulau Sumatera dan secara 

administratif kawasan ini masuk dalam wilayah Sumatera Utara. Pada awalnya 

kawasan tanah Batak mencakup keseluruhan daerah yang dinamakan dengan 

Tapanuli, yaitu daerah Tapanuli utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah 

ditambah lagi tiga daerah lainnya, yaitu daerah Simalungun, Dairi, dan Karo. Akan 

tetapi belakangan ini muncul suatu kesan bahwa yang disebut dengan tanah Batak 

hanyalah daerah Batak Toba atau Tapanuli Utara, sedangkan yang lainnya seolah-olah 

tidak termasuk lagi sebagai kawasan tanah Batak. Marsden (dalam Gultom 2010:1) 

mengakui bahwa orang Batak sesungguhnya telah memiliki peradaban yang telah 

berkembang tinggi dengan pengalaman duniawi di bidang sosial, hukum, dan agama. 

Untuk lebih mengenal masyarakat Batak, di bawah ini akan dipaparkan secara lebih 

dalam mengenai suku Batak mulai dari kepercayaan, sistem kekerabatan, dan sistem 

kesenian. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. 
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1. Agama Parmalim 

Malim adalah sebuah agama yang lahir di Tanah Batak yang sampai saat ini 

masih tetap eksis sebagai sebuah anutan kepercayaan sebagian masyarakat etnis Batak 

Toba. Ugamo Malim berasal dari kata ugamo dan malim. Ugamo adalah segala 

sesuatu yang berhubungan dengan ngolu partondion (alam spritual), yaitu tata cara 

hubungan manusia dengan alam roh, sedangkan malim artinya suci. Dengan demikian, 

Ugamo Malim adalah pengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan ngolu 

partondion (alam spritual), yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kesucian 

yang bersumber dari Debata Mula Jadi Na Bolon (pencipta). Adapun penganut 

kepercayaan ini disebut Parmalim, yaitu kumpulan orang-orang yang menjalankan 

Ugamo Malim (Wiflihani dan Agung Suharyanto, 2011: 103). 

Dari segi isi upacara keagamaannya, agama Malim juga memiliki sejumlah 

upacara antara lain upacara mingguan (mararisabtu), upacara kelahiran (martutuaek), 

upacara kematian (pasahat tondi), upacara sembah Debata (mardebata), upacara 

memakan yang pahit (mangan na paet), upacara memperingati hari kelahiran 

Simarimbulubosi (sipaha sada), dan upacara persembahan sesaji besar (sipaha lima). 

Disamping itu masih ada lagi upacara lainnya yang walaupun sifatnya tidak 

merupakan upacara utama, namun tetap wajib dilaksanakan, yaitu upacara perkawinan 

(mamasu-masu) dan upacara pensucian (manganggir) (Gultom, 2010:3-4). 

 

2. Sistem Kekerabatan 

Menurut Vergowen (2004:1) sistem kekerabatan masyarakat Batak adalah 

menganut sistem patrilineal yaitu menurut garis keturunan ayah. Dari sejarah yang 

dikenal atau dari legenda, masyarakat Batak tidak mengenal keturunan menurut garis 
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matrilineal (garis keturunan ibu). Laki-laki itulah yang membentuk kelompok 

kekerabatan. Perempuan menciptakan hubungan besan (affinal relationship) karena ia 

harus kawin dengan laki-laki dari kelompok patrilineal yang lain. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Gultom (2010:49) dalam sejarah perjalanan suku Batak tidak pernah 

menggunakan garis keturunan ibu (matrilineal) dalam sistem kekerabatannya, 

melainkan menurut garis keturunan dari bapak (patrilineal). Kaum laki-laki menjadi 

penentu dalam membentuk hubungan kekerabatan, sedangkan hubungan perempuan 

disebut sebagai pencipta hubungan kebesanan karena perkawinan (affinal 

relationship). 

Dalam organisasi sosial orang Batak mengenal marga. Marga adalah salah 

satu ciri atau identitas orang Batak yang sekaligus merupakan sendi utama dalam 

sistem kekerabatan. Marga memiliki peranan penting dalam menentukan hubungan 

kekerabatan terhadap sesama marga maupun yang berbeda marga. Selain itu marga 

juga memiliki peranan penting dalam mengatur perkawinan. Dalam perkawinan 

masyarakat Batak menganut pola exogami yaitu harus mengawini marga lain (Gultom 

2010, 50-51). 

Fungsi lain dari marga yaitu menentukan kedudukan seseorang di dalam 

pergaulan masyarakat yang teratur menurut pola dasar pergaulan yang dinamakan 

dalihan na tolu. Dengan mengetahui marga seseorang, maka setiap orang Batak 

otomatis lebih mudah untuk mengetahui hubungan sosial di antara mereka. Dasarnya 

yaitu dengan mengingat marga ibu, nenek, istri atau istri kakak maupun adiknya, 

maupun adik atau kakak ayah. Demikian pula marga dari semua istri dari neneknya 

maupun keluarga dekatnya. Juga suami dari saudara perempuan atau saudara 

perempuan ayahnya, saudara perempuan neneknya laki-laki, dan sebagainya 

(Simanjuntak, 2016:76-77).  
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem 

kekerabatan pada masyarakat Batak menganut pola patrilineal yaitu menurut garis 

keturunan ayah. Laki-laki dalam masyarakat Batak dijadikan sebagai penentu 

kekerabatan. Dalam masyarakat Batak  Dalam organisasi sosial masyarakat Batak 

mengenal marga sebagai ciri atau identitas masyarakat Batak yang merupakan sendi 

utama dalam sistem kekerabatan. Selain itu, marga juga berfungsi untuk menentukan 

kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat yang teratur menurut pola dasar 

pergaulan yang dinamakan dalihan na tolu. Dalihan na tolu dalam masyarakat Batak 

merupakan asas sistem kekerabatan. 

 

3. Kain Ulos 

Dalam setiap suku bangsa memiliki jenis kain tenun tradisional yang menjadi 

ciri khas daerahnya. Salah satunya adalah suku Batak yang memiliki kain ulos sebagai 

ciri khas suku Batak. Menurut Vergouwen (2004:60) ulos adalah sejenis pakaian yang 

berbentuk selembar kain. Kain ini ditenun oleh perempuan Batak dengan berbagai 

pola dan dijual. Kain ulos juga dapat digunakan dalam upacara adat seperti 

perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Pendapat lain diungkapkan oleh 

Muhammad (dalam Nainggolan, 2015:16) kain ulos selalu digunakan dalam setiap 

acara perkawinan, kelahiran anak, punya rumah baru, kematian, selain itu kain ulos 

mulai digunakan dalam acara-acara umum ulang tahun, syukuran bagi orang tua yang 

panjang (saur matua), penyambutan tamu-tamu penting seperti pejabat yang datang 

akan diberikan kain ulos sebagai sambutan dan cendera mata.  

Lain halnya menurut Takari (2009:13) pada mulanya fungsi ulos adalah untuk 

menghangatkan badan, tapi kini ulos memiliki fungsi simbol untuk hal-hal lain dalam 
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segala aspek kehidupan orang Batak. Ulos tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

orang Batak. Setiap ulos mempunyai sifat, keadaan, fungsi, dan hubungan dengan hal 

atau benda tertentu. Ulos berfungsi memberi panas yang menyehatkan badan. Di 

kalangan orang Batak sering terdengar istilah mengulosi yang artinya memberi ulos, 

atau menghangatkan dengan ulos. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kain ulos 

tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Batak. Kain ulos ini ditenun oleh 

perempuan Batak dengan berbagai pola yang memiliki fungsi masing-masing. Kain 

ulos juga dapat digunakan dalam upacara adat seperti perkawinan, kematian, kelahiran 

anak, punya rumah baru dan lain sebagainya. Namun sekarang ini kain ulos juga 

mulai digunakan untuk acara umum ulang tahun, syukuran bagi orang tua yang 

panjang (saur matua), penyambutan tamu-tamu penting seperti pejabat yang datang 

akan diberikan kain ulos sebagai sambutan dan cendera mata. 

 

4. Tarian Si Gale Gale 

Seni tari merupakan salah satu bagian dari kebudayaan. Seni tari 

menggabungkan keindahan gerak dan lagu. Salah satunya adalah tarian si gale-gale 

atau tor-tor si gale-gale. Menurut Alamo (2014:7) sigalegale, lebih dikenal dari pulau 

Samosir (Pangururuan). Sigale-gale merupakan mitos kisah sedih dalam kehidupan 

masa lalu masyarakat Batak, dan berkaitan erat dengan upacara kematian. Pendapat 

lain diungkapkan oleh Limbong (2014:111) sigale-gale merupakan patung yang 

menyerupai manusia yang terbuat dari kayu yang dapat digerakkan sehingga dapat 

menari. Konon patung ini dibuat oleh seorang laki-laki lajang yang tidak menikah. Ia 

pergi menyendiri karena keluarga selalu menyuruh untuk menikah. Di hutan ia 
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memahat kayu menyerupai orang. Patung tersebut dapat digerakkan seperti orang 

menari-nari dengan menggunakan tali pada ujung tangannya dan menjadi 

pekerjaannya setiap hari. Akhirnya dia meninggal tanpa berketurunan. Sejak itu 

apabila ada orang meninggal tanpa keturunan biasanya dibuatkan acara menari sigale-

gale. 

 

F. Hubungan Sastra dengan Antropologi 

Antropologi berasal kata antrhropos yang berarti manusia dan logos berarti 

“studi” jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia (Meinarno dkk, 

2011:1) Secara definitif antropologi (anthropos dan logos) adalah ilmu pengetahuan 

yang berkaitan dengan manusia. Jadi secara luas antropologi berarti ilmu pengetahuan 

yang mempelajari manusia dan kebudayaan dalam berbagai aspeknya (Ratna, 

2011:58). 

Hubungan antara sastra dan antropologi dapat ditelusuri melalui dua cara, 

yaitu sebagai berikut.  

Pertama, melalui akar kata, literatur seperti digunakan dalam bahasa-bahasa 

Barat yang secara keseluruhan berasal dari bahasa Latin (litteratura) berarti 

huruf atau tulisan, sedangkan karya antropologi dalam bentuk apa pun adalah 

tulisan atau dapat ditranskripsi sebagai tulisan. Dalam hubungan inilah 

berkembang etnografi yang pada dasarnya tidak berbeda dengan novel, mantra 

dengan puisi, seni pertunjukan dengan drama, dan sebagainya. Khazanah 

budaya masyarakat lama, kearifan lokal, dan berbagai bentuk kearifan lain, 

seperti: pepatah, peribahasa, dan semboyan, menampilkan makna yang relatif 

sama, baik terhadap atropolog maupun terhadap kritikus sastra. Sastra lisan, 

misalnya, masih merupakan perdebatan apakah termasuk bidang kajian 

antropologi atau sastra. Kedua, istilah sastra berasal dari bahasa Sansekerta 

(sas+tra) berarti alat untuk mengajar. Baik sebagai tulisan maupun sebagai alat 

untuk mengajar, antropologi sastra diharapkan dapat mempertahankan 

keseimbangan antara unsur-unsur antropologi dan sastra (Ratna, 2011:154). 
 

Menurut Endraswara (2013:3) penelitian kebudayaan merupakan upaya 

mengungkap realitas budaya, melainkan juga berhubungan dengan fenomena abstrak 
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kebudayaan. Fenomena budaya yang diangkat, dijelaskan, dipahami, diuraikan secara 

logis dan penuh makna. Sasaran utama dari penelitian demikian adalah untuk 

meningkatkan tingkat humanitis manusia itu sendiri. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa antropologi berasal 

kata antrhropos yang berarti manusia dan logos berarti “studi” yang berarti berarti 

ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dan kebudayaan dalam berbagai 

aspeknya. Di dalam penelitian kebudayaan mengungkap realitas budaya, melainkan 

juga berhubungan dengan fenomena abstrak kebudayaan. Fenomena budaya yang 

diangkat, dijelaskan, dipahami, diuraikan secara logis dan penuh makna. Sehingga 

hubungan antara sastra dan antropologi dapat ditelusuri melalui dua cara. Pertama, 

melalui akar kata, literatur seperti digunakan dalam bahasa-bahasa Barat yang secara 

keseluruhan berasal dari bahasa Latin (litteratura) berarti huruf atau tulisan, 

sedangkan karya antropologi dalam bentuk apa pun adalah tulisan atau dapat 

ditranskripsi sebagai tulisan. Kedua, melalui istilah sastra yang diharapkan dapat 

mempertahankan keseimbangan antara unsur-unsur antropologi dan sastra. 
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