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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

  

A. HASIL 

 

 

1. Gambaran Umum Gaya Baru II 

 

 

 1.1  Sejarah Singkat Gaya Baru II 

 

  

Daerah Gaya Baru II dahulu adalah hutan belantara, kemudian dibuka pada masa 

pemerintahan Belanda oleh para kolonis dari Jawa pada Tahun 1964. Akan tetapi 

mulai berdirinya Gaya Baru II adalah tahun 1965 sejak datangnya penduduk 

transmigrasi barulah diadakan pengaturan lokasi seperti jalan-jalan, bedeng-

bedeng perumahan, dan calon perdagangan, setelah itu dibentuklah pengurus atau 

perangkat kampung. Tahun 1965-1969 Bapak Sutoyetno dilantik sebagai kepala 

kampung pertama, dari tahun 1969-1971 kepala kampung Gaya Baru II dipegang 

oleh Bapak Saimin, pertengahan tahun 1972-1975 dipegang oleh Bapak Kasum, 

kemudian diadakan pemilihan kembali kepala kampung yang dimenangkan oleh 

Bapak M. Sujono dari tahun 1975-1999. Bersamaan dengan kemajuan kampung 

Gaya Baru II yang mulai meningkat dan perkembangan jumlah penduduk yang 

semakin pesat, serta sumber daya manusia yang telah siap maka pada tanggal 04 

Agustus 1999 dilantiklah Bapak Purwadi sebagai kepala kampung Gaya Baru II 

sampai tahun 2014 yang akan datang.(sumber :  wawancara Bapak Purwadi, 5 Juli 

2009)   
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Kampung Gaya Baru II terdiri dari 8 (delapan) Dusun, 41 (empat puluh satu) RT 

(rukun tangga), dan 20 (dua puluh) Rw (rukun warga). Kampung GayaBaru II 

mulanya merupakan pembagian dari kecamatan Seputih Surabaya dan kecamatan 

Bandar Seputih. Adapun pembagian kampung antara kecamatan Seputih Surabaya 

dengan kecamatan Bandar Seputih ialah sebagai berikut: 

 

Tabel 2. Pembagian Kampung Antara  Kecamatan Seputih Surabaya 

Dengan Kecamatan Bandar Seputih, Lampung Tengah Tahun 1998 

 
Kecamatan Seputih 

Surabaya 
Kecamatan Bandar Seputih 

Sumberkaton Kenanga Sari 

 

Srikaton Subangjaya 

 

Gaya Baru I Beringin Jaya 

 

Gaya Baru II Surabaya Ilir 

 

Gaya Baru III Gaya Baru V 

 

Gaya Baru IV Rajawali 

 

Gaya Baru VI Sumber Agung 

 

Gaya Baru VII Cabang 

 

Gaya Baru VIII Sidodadi 

 

Rawabetik Cempaka Putih 

 

Srimulya Jaya - 

Sumber: Data Monografi Kampung Gaya Baru tahun 1998 

 

Dari pembagian kampung antara kecamatan tersebut dapat dilihat bahwasanya 

Gaya Baru II merupakan pembagian dari kampung kecamatan Seputih Surabaya. 

  

  

 

 

1.2 Letak dan Kondisi Gaya Baru II 
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Gaya Baru II merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Seputih 

Surabaya Kabupaten Lampung Tengah. Dilihat jarak jangkauannya (orbitasi) dari 

pusat kepemerintahan desa dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 1 kilo meter 

b. Jarak dari ibukota Kabupaten/Daerah Tingkat II 75 kilo meter 

c. Jarak dari ibukota Propinsi Kabupaten / Daerah Tingkat I 120  kilo meter 

d. Jarak dari ibukota Negara 300 kilometer 

 

Untuk mencapai lokasi kampung Gaya Baru II dapat ditempuh dengan 

menggunakan angkutan umum dengan lancar, dimana jarak tempuh dari pusat 

pemerintahan kampung ke Ibukota Kecamatan sekitar 5 Menit perjalanan, 

sedangkan ke Ibukota Kabupaten Lampung Tengah sekitar 1,5 jam perjalanan. 

 

 

1.3  Luas dan Batas Gaya Baru II 

 

 

Gaya Baru II terletak di dataran rendah dengan luas wilayah 947,7 Ha dengan 

jumlah penduduk 4830 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 2423 

jiwa dengan 1058 kk, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kampung Gaya Baru I dan Gaya Baru II 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Gaya Baru IV  

3. Sebelah Barat berbatasan dengan kampung Gaya Baru VIII  

4. Sebelah Timur berbatasan dengan kampung Gaya Baru III 

 

 

 

1.4 Kondisi Geografis Gaya Baru II 
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Gaya Baru II adalah wilayah yang keadaan alamnya merupakan dataran rendah 

dengan ketinggian 57 meter dari permukaan laut. Luas wilayah seluruhnya adalah 

947,7 hektar. Curah hujan di Gaya Baru Kecamatan Seputih Surabaya terjadi 

sepanjang tahun yaitu sekitar bulan Oktober-Desember. Keadaan sumber air di 

Gaya Baru umumnya cukup baik sehingga pengelolaan sawah rata-rata dapat 

dilaksanakan sepanjang tahun. (hasil wawancara dengan Bapak Saji Siswoyo, 

Kamis 9 Juli  2009) 

 

Adapun luas wilayah Kampung Gaya Baru II menurut penggunaannya dapat 

dilihat pada tabel  berikut ini: 

Tabel 3. Data Penggunaan Lahan Gaya Baru II Kecamatan Seputih 

Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 

 
No Jenis penggunaan Luas Tanah / ha 

1 Pemukiman/Perumahan 128 

2 Perkantoran Pemerintah 0,25 

3 Persawahan 14 

4 Perkebunan 45  

5 Tegal/Ladang 713,5 

6 Lapangan 1 

7 Lain-lain 45,95 

 Jumlah 947,7 

Sumber: Hasil Wawancara (Bapak Saji Siswoyo) 

 

Dari penggunaan wilayah tersebut dapat dilihat bahwasanya mayoritas penduduk 

Gaya Baru II adalah seorang petani, dengan komoditas yang diusahakan adalah 

tanaman padi, jagung, ubi kayu, dan tanaman holtikultura. Sebagian kecil 

masyarakatnya juga memelihara hewan peternakan seperti sapi, babi,kambing dan 

ayam. 

 

1.5  Keadaan Penduduk Gaya Baru II 
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Keadaan penduduk di Gaya Baru II terdiri dari penduduk menurut umur dan jenis 

kelamin, penduduk menurut agama, penduduk menurut Kewargaan negara dan 

suku bangsa, penduduk menurut tingkat pendidikan, penduduk menurut mata 

pencaharian.  

 

1.5.1 Keadaan Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin 

 

Keadaan penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Gaya Baru II  ialah 

sebagai berikut:    

 

Tabel 4. Data Penduduk Menurut Umur Dan Jenis Kelamin Di Gaya 

Baru II Kecamatan Seputih Surabaya Lampung Tengah  

 
No Golongan Umur Jenis Kelamin  

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 0-6 tahun 140 153 291 

2 7-12 tahun 269 255 524 

3 13-17 tahun 144 150 291 

4 18-55 tahun 1544 1552 3,096 

5 55 tahun ke atas 309 313 622 

 Jumlah 2407 2423 4830 

Sumber : Data Primer (Bapak Saji Siswoyo) 

 

Berdasarkan tebel 4 di atas penduduk Gaya Baru II berjumlah 4830 jiwa, yang 

terdiri dari 2407 orang laki-laki dan 2423 orang perempuan. Dengan demikian 

maka dari keseluruhan jumlah penduduk yang ada di kampung Gaya Baru II 

tampak bahwa penduduk yang berjenis kelamin perempuan memiliki jumlah lebih 

banyak apabila dibandingkan dengan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.  

 

 

1.5.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama 
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Penduduk di Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya terdiri dari berbagai 

macam suku dan keyakinan. Salah satunya ialah Suku Batak yang beragama 

Kristen. Adapun Keadaan jumlah dan Persentase penduduk berdasarkan Agama 

ialah sebagai berikut:  

 

Tabel 5. Data Penduduk Menurut Agama Di Gaya Baru II Kecamatan 

Seputih Surabaya Lampung Tengah. 

 
No Agama Jumlah Persentase 

1 Islam 4202 86 

2 Kristen 280 6 

3 Katolik  238 5 

4 Hindu 99 2 

5 Budha 11 0,22 

 Jumlah 4830  

Sumber : Data Monografi Kampung Gaya Baru II tahun 2008 

 

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa penduduk kampung Gaya Baru II kecamatan 

Seputih Surabaya mayoritas beragama Islam yaitu berjumlah 4202 orang, dan 

urutan ke dua beragama Kristen Protestan yang berjumlah 280 orang, urutan ke 

tiga beragama Katolik sebanyak 238 orang, urutan ke empat berjumlah 99 orang, 

sedangkan di urutan ke empat beragama Budha yang berjumlah 11 orang.  

 

 

 

 

1.5.3 Keadaan Penduduk Menurut Kewargaan Negara dan Suku Bangsa 

 

 

Adapun keadaan penduduk berdasarkan kewargaan negara dan suku bangsa dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 6. Data Penduduk Menurut Kewarganegara Dan Suku Bangsa Di 

Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya Lampung Tengah 

 

                              Data Warganegara 

No Kewargaan Negara Jumlah 

1 WNI asli  4827 orang 

2 WNI keturunan Cina              3 orang 

3 WNA (warga Negara asing)              -  orang 

 Jumlah        4830  orang 

 

Data Suku Bangsa 

No Kewargaan Negara Jumlah 

1 Jawa 4447 orang 

2 Lampung 15 orang 

3 Bali 162 orang 

4 Madura 40 orang 

5 Bugis 11 orang 

6 Batak 155 orang 

 Jumlah 4830  orang 

Sumber :Data Primer (Bapak Saji Siswoyo) 

 

Berdasarkan tebel 6 di atas, penduduk Gaya Baru mayoritas di dominasi oleh 

masyarakat suku Jawa yaitu sejumlah 4447 orang, dengan jumlah penduduk 4830 

orang. Di urutan ke dua didominasi oleh masyarakat suku Bali sejumlah 162 

orang, sedangkan di urutan ke tiga yaitu masyarakat suku Batak dengan jumlah 

155 orang. Adapun penduduk yang sukunya paling sedikit yaitu suku Bugis 

sebanyak 11 orang.  

 

 

1.5.4 Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
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Keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dikelompokkan menurut 

jenjang pendidikan dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi. Keadaan penduduk 

berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:  

 

Tabel 7. Data Penduduk Menurut Pendidikan Di Gaya Baru II 

Kecamatan Seputih Surabaya Lampung Tengah. 

 
No Pendidikan Jumlah 

1 TK    255 Orang  

2 SD 1.495 Orang 

3 SLTP 1.355 Orang 

4 SLTA    975 Orang 

5 PERGURUAN TINGGI    125 Orang 

6 BELUM SEKOLAH    625 Orang 

                 Jumlah  4830  Orang 

 

Dilihat dari tabel 7 di atas dapat diuraikan bahwa penduduk di kampung Gaya 

Baru II sebagian besar tingkat pendidikannya hanya pada tingkat SD. Masyarakat 

di Gaya Baru II yang melanjutkan jenjang pendidikan sampai keperguruan tinggi 

hanya 125 orang.(hasil wawancara dengan Bapak Purwadi, Minggu12 Juli  2009) 

  

 

 

 

 

 

1.5.5 Keadaan Penduduk Menurut mata Pencaharian 

 

Penduduk di Gaya Baru II sebagian besar masyarakatnya dalam memenuhi 

kebutuhan hidup sehari-hari ialah dengan bekerja sebagai buruh tani. Adapun 

keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
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Tabel 8 Data Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Gaya Baru II 

Kecamatan Seputih Surabaya Lampung Tengah 

 
No Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1 Petani    245 orang 

2 Buruh tani   417 orang 

3 Buruh swasta   126 orang 

4 Pegawai negeri     90 orang 

5 Pengrajin       1 orang 

6 Pedagang     40 orang 

7 Montir       5 orang 

8 Dokter       1 orang 

9 Bidan      3 orang 

Jumlah 1883 orang 

Sumber : Data Monografi Kampung Gaya Baru II tahun 2008 

 

Dari tabel 8 dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat di Gaya Baru II 

yang terbesar adalah Buruh Tani, hal ini dikarenakan keadaan geografis kampung 

tersebut yang sebagian besar terdiri dari lahan peladangan , dengan jenis tanaman 

pokoknya ialah ubi kayu, padi, dan jenis tanaman holtikultura. Di samping 

sebagai petani, aktivitas masyarakat yang lain adalah wiraswasta, pegawai negeri, 

pengrajin, pedagang, montir, dokter, dan bidan.   

 

1.6  STRUKTUR ORGANISASI GAYA BARU II 
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 Dibantu oleh RT 

 

  

 

 

 

2 Bahasa Batak 

 

 

KA. Kampung 

Ibu Purwati 

BPK 

Bpk. Dwi Yanto 

Sekertaris Kampung 

Bpk. Saji Siswoyo 

Kaur  Kaur       Kaur 

Pemerintahan  Umum   Pembangunan 

 

Sujani  Abdul      Budi 

  Wahid      Setiawan 

LPMK (Lembaga 

Pemberdayaan 

Masyarakat Kampung) 

Bpk Purwadi Pangkat 

Kadus I     II         III           IV          V               VI              VII       VIII 

(kepala Dusun)      

 

Sutriyan            Suroto Supardi  Wakijo Suminto   Supriyanto  Supono  Jumakin 
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Bahasa adalah sistem bunyi, jadi bahasa adalah apa yang dilisankan orang.Tulisan 

sebagai wahana bahasa perlu sekali dari awal dipahami secara tepat, karena 

banyak orang mneyangka bahwa tanpa tulisan tidak ada bahasa, padahal banyak 

sekali ragam bahasa yang tidak mempunyai sistem tulisan. Napitupulu Mangantar 

(1996: 1). Menurut Santoso (1990:1), bahasa adalah rangkaian bunyi yang 

dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. 

 

Bahasa Batak pada dasarnya dikelompokkan kedalam 5 (lima) sub suku seperti : 

Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing-Angkola 

dan Batak Toba. jenis bahasa batak tersebut masih serumpun dan masih ada 

kemiripan baik dalam bentuk tulisan aksara Batak. Bahasa Batak masuk dalam 

rumpun bahasa Austronesia Melayu Polinesia Barat. 

 

Bahasa Batak Toba ini meliputi daerah kabupaten Tapanuli Utara, kabupaten 

Toba Samosir, kabupaten Humbang Hasundutan dan kabupaten Samosir. Bahasa 

Batak Toba lebih banyak ditemui di berbagai daerah di Indonesia secara khusus di 

daerah-daerah Batak seperti Tanah Karo, Simalungun, Dairi, Tapanuli Tengah, 

Tapanuli Selatan, dan sebagainya, karena orang Batak Toba adalah orang suka 

berdiaspora (merantau dan menyebar ke mana-mana) disertai dengan bahasa 

Batak Tobanya sehingga bahasanya pun dapat ditemukan di mana saja. Jadi wajar  

jika orang Batak Karo, Simalungun, Pakpak, Mandailing-Angkola tahu bahasa 

Batak Toba dari pada orang Batak Toba tahu bahasa Batak lainnya.  

 

3.  Macam-macam Pembagian Dialek Bahasa Batak 

 

3.1 Bahasa Batak Toba terdiri 4 dialek, yakni : 
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1.Dialek Toba Silindung : meliputi kota / kecamatan Tarutung, kecamatan 

Sipoholon, kecamatan Sipahutar, kecamatan Garoga, kecamatan Pangaribuan, 

kecamatan Pahae Julu, kecamatan Adiankoting, kecamatan Pahae Jae, 

kecamatan Pahae Purbatua, dan kecamatan Simangumban.  

2. Dialek Toba Humbang : meliputi Kecamatan Siborongborong, Kecamatan 

Pagaran, Kecamatan Muara, Kabupaten Humbang Hasundutan (kecuali 

Kecamatan Parlilitan karena pengaruh terirtorial daerah kabupaten Dairi); 

3. Dialek Toba Pesisir Pantai Danau Toba : meliputi keseluruhan Kabupaten 

Toba Samosir; 

4. Dialek Toba Pulau Samosir : Kabupaten Samosir  

 

3.2 Bahasa Simalungun terdiri dari 2 dialek, yakni : 

1. Dialek Simalungun Atas : meliputi sebagian Kotamadya P. Siantar, sebagian 

Kecamatan Serbelawan; 

2. Dialek Simalungun Bawah : meliputi kecamatan Haranggaol, kecamatan 

Sondi Raya, kecamatan Silimakuta, dan lain-lain. 

 

 

 

3.3 Bahasa Batak Karo 
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Bahasa Karo meliputi kabupaten Tanah Karo, kecamatan di kabupaten Dairi 

(Taneh Pinem dan Tiga Lingga), kecamatan di kabupaten Aceh Tenggara (Lau 

Sigala-gala dan Simpang Simadam), beberapa kecamatan di kabupaten Deli 

Serdang, beberapa kecamatan di kabupaten Langkat, dan di Padang Bulan (Kota 

Medan) Bahasa Karo kebanyakan dipengaruhi oleh bahasa Melayu dan Aceh. 

 

3.4  Bahasa Batak Pakpak 

 

Bahasa Pakpak meliputi kabupaten Dairi, kabupaten Pakpak Barat. Bahasa 

Pakpak ini sebagian dipengaruhi oleh Bahasa Aceh dan Melayu.  

 

 3.5 Bahasa Batak Mandailing-Angkola 

 

Bahasa Batak Mandailing-Angkola meliputi daerah kabupaten Tapanuli Selatan, 

kotamadya Padang Sidempuan, kabupaten Mandailing Natal (Madina), kabupaten 

Padang Lawas Utara (Paluta), beberapa kecamatan di Tapanuli Utara dan 

Tapanuli Tengah.. 

 

Secara budaya sebenarnya sebutan bahasa Angkola Mandailing itu tidak ada,  

sebab bila kita bertanya kepada orang Mandailing mengenai bahasa dipakainya, 

tentu sudah pasti orang tersebut akan menjawab bahwa bahasa yang dipakai ialah 

bahasa Mandailing. Dan tidak akan mengatakan bahasa Angkola-Mandailing. 

Demikian sebaliknya bila kita bertanya kepada orang Angkola mengenai bahasa 

dipakainya, sudah tentu akan dijawab bahasa Angkola. Berarti dengan demikian 

dapat dibuktikan bahwa bahasa Angkola-Mandailing tidak ada. Sebenarnya itu 

hanya membedakan dialek saja. Bahasa Batak Mandailing-Angkola sudah 
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dipengaruhi bahasa Minang dan Melayu Pesisir. 

[http://tanobatak.wordpress.com/]. 

 

4. Fenomena Sosial Naposobulung (Generasi Muda Batak) 

 

4.1 Peranan Naposobulung (Generasi Muda Batak) 

 

Peranan Naposobulung atau generasi muda Batak dalam pelayanan Gereja adalah: 

1. Sebagai kumpulan paduan suara muda-mudi 

2. Sebagai pemimpin pujian atau siger 

3. Dapat memberikan nilai positif bagi lingkungan sekelilingnya (hasil 

wawancara dengan Bapak S. Hutasoit, Minggu 12 Juli 2009) 

 

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar pelayanan Naposobulung di Gereja efektif 

dan maksimal yaitu: 

1. Secara Intern (dalam) 

Naposobulung harus memiliki dasar yang kuat dari dalam dirinya sehingga 

pelayanan di dalam Gereja dapat maksimal, adapun hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam diri Naposobulung ialah harus memiliki: 

a. Visioner, karena dengan memiliki visi yang jelas akan sangat membatu 

dalam membuat program atau langkah jangka panjang dan pendel dalam 

pencapaian visi tersebut. Orang yang tidak mempunyai Visi ibaratkan orang 

yang tidak mempunyai tujuan bahkan bisa membawa seseorang tersebut 

salah arah.  

b. Fokus, karena sebagai Naposobulung harus focus dengan apa yang menjadi 

Visi dan apa yang bisa dilakukan dengan tidak memaksakan diri.   
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2. Secara Ekstern (luar) 

 

Pola pikir dan kebiasaan keliru yang kuat seringkali pemikiran bahwa 

Naposobulung  adalah orang yang masih muda yang minim pengalaman, belum 

punya pengetahuan yang matang, membuat peran Naposobulung tidak lebih hanya 

sebagai pelengkap pelayanan di dalam gereja. Visi HKBP (Huria Kristen Batak 

Protestan) untuk mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dapat 

dilakukan dengan mengajak Naposobulung ikut andil bukan hanya dlam panduan 

suara setiap minggu saja, misalkan dengan mengadakan pelatihan organis di 

Gereja. Memberikan tanggungjawab dan kesempatan untuk memimpin membuat 

Naposobulung dapat bergerak untuk belajar memberikan yang terbaik yang bisa 

dilakukan di Gereja. Dapat dijelaskan bahwa Naposobulung adalah masa depan 

Gereja. Perubahan-perubahan positif yang ada dan terjadi di dalam Naposobulung 

membuat lebih kuat dan berakar untuk terus tumbuh dan berkarya.   

 

Sejak dulu suku Batak sudah banyak merantau dan menetap diberbagai daerah, 

oleh karena itu Naposobulung atau generasi muda Batak diharapkan dapat 

menjadi : 

1.Sarana untuk berbagi iman, pengalaman, cerita dan kisah-kisah menarik. 

2.Sarana untuk saling mengenal, menemukan teman, menjalin persahabatan 

dan membangun komunikasi yang lebih baik lagi diantara Naposobulubung.  

 

3.Sarana untuk saling membangun di antara sesama Naposobulung. (. 

Worpress.Com) 
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Sebagai Naposobulung kiranya dapat memberikan contoh yang baik dan menjalin 

tali persahabatan diantara Napsoobulung serta dapat memelihara budaya Batak 

yang telah diwariskan oleh nenek moyang agar tidak punah. 

 

4.2 Dalam menghadiri pesta perkawinan secara adat Batak 

 

Naposobulung  khususnya yang lahir dikota malas menghadiri pesta pernikahan 

secara adat Batak karena: 

a. Tidak mengerti bahasanya  

b. Acara didominasi bahasa Batak dan acara Batak. 

c. Waktu yang begitu lama. 

 

Jika seseorang tidak paham bahasa Batak, datang menghadiri acara perkawinan 

adat Batak tentu akan merasakan perasaan minder, jenuh, tidak nyaman, terpojok, 

dan lain-lain. Karena dalam acara pesta pernikahan suku Batak, semua serba 

dalam suasana Batak, makanan serba makanan Batak serta pergaulannya juga 

pergaulan Batak,hanya sebatas yang sama-sama datang dari kampung. Sedangkan 

Naposobulung yang lahir di huta (kampung) itu sudah suatu yang menjenuhkan, 

dan kemungkinan karena sudah merasa kejenuhan membuat mereka tidak pernah 

datang lagi dalam mengadiri pesta perkawinan secara adat Batak. Akhirnya yang 

menjalankan adat hanyalah orang tua dari naposobulung. 

 

 

 

4.3 Sapaan Atau Panggilan Kekerabatan Yang Belum Di Kenal Maupun 

Sesama Batak (Sesama Na Mardongan Tubu) Berdasarkan Marga 
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Dengan adanya marga bagi masyarakat suku Batak maka jika bertemu dengan 

sesama Batak memudahkan panggilan sebagai orang Batak, untuk mengetahui apa 

yang menjadi panggilan kepada orang yang ditemuianya, sehingga mempermudah 

panggilan dan megetahui orang yang ditemui apakah masih ada hubungan marga. 

Menurut Penulis berdasarkan penelitian, Naposobulung masih ada yang  belum 

tahu  kata sapaan atau panggilan kekerabatan, mereka masih bingung karena tidak 

paham akan sapaan atau panggilan kekerabatan dalam adat Batak Toba 

berdasarkan marga. Misalkan: 

1. Eda            : Sapaan yang digunakan sesama wanita yang tidak semarga 

yang kurang lebih sebaya atau kepada yang lebih muda dari 

sipenyapa. 

2. Ito            : Sapaan kepada seseorang yang kurang lebih sebaya antara    

seorang lelaki kepada seorang perempuan atau sebagainya.  

3. Ampara : Sapaan yang digunakan seseorang kepada seorang laki-

laki yang kurang lebih sebaya dan satu marga.  

4. Haha holi : Panggilan kekerabatan si anggi boru (adik perempuan) 

kepada abang suaminya, sapaan yang digunakan adalah 

amang  

5. Lae : Kata sapaan kepada seorang lelaki yang kurang lebih 

sebaya dengan kita dan tidak satu marga atau kepada 

seseorang yang lebih tua. Sinaga Richard (2007: 27) 

 

 

4.4 Dalam Lingkungan Masyarakat 
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Manusia merupakan makhluk sosial yang satu sama lain saling berinteraksi, 

dengan adanya interaksi sesama manusia tersebut membutuhkan adanya suatu 

komunikasi yang yang digunakan oleh manusia untuk dapat menyampaikan ide, 

pikiran, dan gagasannya kepada orang lain baik secara langsung maupuin secara 

tidak langsung. Dalam lingkungan masyarakat yang terdiri dari keanekaragaman 

suku bangsa, adat istiadat serta bahasa membuat masyarakat sekitar menjalin 

persatuan. Masyarakat pada hakekatnya terdiri dari sekian banyak komunitas yang 

ada.  

 

Berdasarkan penelitian naposobulung yang tinggal di kampung Gaya Baru II 

dalam berinteraksi dengan berkomunikasi antara sesama suku Batak tidak lagi 

menggunakan bahasa Batak Toba tetapi menggunakan bahasa Indonesia atau 

bahasa Jawa. Hal ini disebabkan karena sejak kecil naposobulung sudah 

bersosialisasi dengan bermacam-macam suku sehingga membuat naposobulung 

tidak lagi berbahasa daerah, melainkan menggunakan bahasa yang dipakai dalam 

lingkungan masyarakat tersebut. 

 

 

4.5 Dalam Kegiatan Ibadah Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Prostestan) 

 

 

Sejarah sekolah minggu tidak lepas dari sejak berdirinya gereja HKBP (huria 

kristen batak protestan) tanggal 7 Oktober 1861. Dalam gereja HKBP di kampung 

Gaya Baru II memiliki dua kebaktian yang didukung oleh dua agenda (Tata 

kebaktian) yaitu kebaktian anak-anak hari minggu pada pukul 08.00 WIB dan 

kebaktian umum (dewasa) pukul 11.00 WIB. Sesuai dengan perkembangan 

pengetahuan dan semakin banyak warga HKBP termasuk para majelis gereja 
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penuh pemahaman pembinaan kepada anak-anak dalam hal berbahasa Batak 

Toba.  

 

Dalam aturan gereja HKBP terdapat pelayanan khusus kebaktian beribadah 

memakai bahasa Indonesia  kepada anak-anak yang ditanggungjawabi oleh guru 

sekolah minggu, sedangkan kebaktian beribadah pada siang hari memakai bahasa 

Batak  yang ditanggungjawabi oleh parhalado atau majelis gereja.  

 

 

4.6 Studi Kasus Keluarga Suku Batak Toba Yang Tidak Paham Berbahasa 

Batak 

 

 

1. Keluarga Togatorop 

Berdasarkan penelitian yang penulis amati pada keluarga sintua marga Togatorop, 

bahwa anak-anaknya dalam berkomunikasi kepada orang tuanya tidak 

menggunakan bahasa Batak melainkan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini 

terlihat ketika orang tua bertanya kepada salah satu anaknya  misalkan ”didia jabu 

donganmu”(dimana rumah temanmu) anak menjawab pertanyaan orang tuanya 

dengan bahasa Indonesia (rumah kawanku di kampung baru) Melihat hal tersebut 

menjadi penyebab anak khususnya naposobulung tidak paham berbahasa Batak 

Toba. Namun ada salah satu dari seorang anak dari bapak marga Togatorop 

menjawab pertanyaan yang diajukan oleh opung atau nenek dengan pertanyaan 

dalam bahasa Batak sebagai berikut : 

Opung bertanya kepada pahopu atau cucu ”songon dia sikolahmu” 

Pahopu menjawab ”di SMA jonok Sidimpuan opung 

Opung : Burju-burju maho marsikola da Pahopu 

Pahopu : Olo Opung 

Opung : Adigan ho lulus sian sikolahmi? 

Pahopu : Tahun ajaran ini opung doakan saja biar dapat nilai terbaik 
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Opung : Tudia ho anggo nunga lulus sikolah mangalanjut? 

Pahopu: Aku laho mencari pekerjaan saja opung, doakan asa bisa aku 

mandapothon kerjaan 

Opung : Unang Lupa Ho Martangiang Da Asa Dapothonmu Na Pinarsita-

sita mu 

Pahopu : Olo Opung 

 

Arti dalam bahasa Indonesia : 

 

Nenek bertanya kepada cucu ”bagaimana sekolahmu” 

Cucu menjawab ”di SMA dekat Sidimpuan nek 

Nenek : baik-baik sekolahnya jangan nakal 

Cucu : ia nek 

Nenek : kapan kau lulus sekolah? 

Cucu: tahun ajaran ini nek doakan saja biar dapat nilai terbaik 

Nenek: mau melanjutkan kemana kalau sudah lulus sekolah? 

Cucu: aku mau mencari pekerjaan saja nek, doakan aja bisa aku 

mendapatkan kerjaan 

Nenek : jangan lupa berdoa agar kamu mendapatkan apa yang kamu cita-

citakan 

Cucu : iya nek 

 

  

 

Melihat uraian di atas seorang cucu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh 

opung nya atau neneknya dengan menggunakan bahasa perpaduan antara bahasa 

Indonesia campur dengan bahasa Batak. Hal ini terlihat bahwa anak tidak benar-

benar paham dalam berbahasa Batak Toba.  

 

 

2. Keluarga Hutasoit 

 

Komunikasi yang dilakukan di dalam keluarga marga Hutasoit berbeda dengan 

keluarga marga Togatorop. Para orang tua pada keluarga Hutasoit selalu proaktif 

mengajarkan anak-anaknya sejak kecil tentang adat istiadat suku Batak salah 

satunya ialah tentang bahasa  Batak Toba. Di dalam lingkungan keluarga ini , 

menjadikan bahasa Batak Toba sebagai bahasa pengantar dan sebagai bahasa yang 

dominan di dalam keluarga.   
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Namun karena adanya anggapan dari salah satu orang anak  keluarga marga 

Hutasoit mengatakan bahwa berbahasa daerah khususnya berbahasa Batak Toba 

merupakan bahasa yang kampungan, umumnya anak malu atau gengsi jika 

berbahasa Batak ditempat keramaian. Hal inilah yang menjadi penyebab 

naposobulung tidak paham berbahasa Batak Toba.     

 

 

5. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Pemahaman Bahasa Batak Toba 

Pada Naposobulung (Generasi Muda Batak) 

 

5.1 Secara Intern (dalam) 

 

1. Faktor komunikasi di dalam lingkungan keluarga 

 

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. 

Keluarga merupakan sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan 

wanita. Perhubungan sedikit banyaknya berlangsung lama untuk menciptakan dan 

membesarkan anak-anak.  

 

Keluarga merupakan kelompok social terkecil yang sangat besar pengaruhnya 

terhadap proses sosialisasi dan interaksi seseorang. Adanya interaksi antara 

anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya menyebabkan seseorang sadar 

akan dirinya bahwa sebagai individu harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya.  

 

Menurut Ahmadi, Abu (1999: 239) keluarga  merupakan kelompok sosial pertama 

dalam kehidupan manusia dimana anak belajar dan menyatakan diri sebagai 

manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Di dalam 

keluarga manusia pertama-tama belajar memperhatikan keinginan-keinginan 
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orang lain, belajar bekerja sama, bantu membantu, dan lain-lain. Ahmadi, Abu 

(1999: 239). Selain itu menurut Posman Simanjuntak (2000: 126) keluarga adalah 

kelompok pranata pertama yang mengenalkan nilai-nilai budaya kepada anak. 

Saat ini anak mengalami hubungan sosial dan disiplin pertama yang dikenalkan 

kepadanya dalam kehidupan sosial. Perlu disadari bahwa banyak jenis keluarga. 

Ada keluarga kecil dan keluarga besar, keluarga miskin dan keluarga kaya, 

keluarga di desa dan keluarga di kota, keluarga yang harmonis dan keluarga yang 

kurang harmonis dan seterusnya (2000: 126)  

 

Lingkungan keluarga yaitu kelompok sosial kecil yang umumnya terdiri dari 

ayah, ibu, dan anak. Hubungan sosial diantara keluarga relatif tetap didasarkan 

atas ikatan darah, perkawinan atau adopsi. Hubungan antar keluarga dijiwai oleh 

suasana rasa tanggung jawab.   

 

Keluarga merupakan kerabat terdekat seseorang dalam hidup bermasyarakat. 

Banyak hal yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan jiwa, 

pembentukan sikap, motivasi, pandangan hidup dan tingkah laku mengenai 

kehidupan yang pertama kali di lingkungan keluarga. dikenal untuk pertama 

kalinya dari pergaulan dengan lingkungan keluarga. Di dalam suatu masyarakat 

yang terbelakang atau tradisionil maupun yang sedang maju, pengaruh keluarga 

cukup besar. Abdullah, Taufik (1994: 56). 

 

Apabila interaksi sosialnya di dalam keluarga tidak lancar, maka besar 

kemungkinannya bahwa interaksi sosialnya dengan masyarakat juga berlangsung 

dengan tidak lancar. Jadi, selain keluarga berperan sebagai tempat manusia 

berkembang sebagai manusia sosial, terdapat juga peranan-peranan tertentu di 
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dalam keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan individu sebagai 

makhluk sosial.    

 

Penulis sependapat dengan pendapat beberapa para ahli di atas bahwa keluarga 

adalah kelompok pergaulan hidup yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri 

dari suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak yang belum menikah. 

 

Faktor orang tua merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap kemajuan 

belajar anak, terutama dalam bahasa. Sangat ideal bila setiap orang tua keluarga 

Batak Toba di rumah berusaha berkomuniasi kepada anak-anaknya dengan bahasa 

Batak Toba, terutama orang tua suku Batak yang di :”Tano parserahan”.Dengan 

menggunakan bahasa Batak Toba sebagai sarana komunikasi di dalam keluarga 

sangat membantu Naposobulung bisa berbahasa Batak Toba. Naposobulung perlu 

mendapat perhatian dari keluarga terutama perhatian dari orang tua. Pembinaan 

karakter suku Batak harus dimulai sejak mereka usia muda. Apa jadinya warga 

Batak dikemudian hari jika Naposobulung tidak dibina melalui pemahaman nilai 

moral kultural Batak. Salah satu elemen pembinaan moral adalah melalui 

pemahaman bahasa Batak Toba. Bahasa Batak akan hilang lenyap ditiup arus 

globalisasi kalau sejak dini masyarakat suku Batak tidak proaktif mengatasi.  

 

Peka berbahasa terdapat pada usia Balita dan masa kanak-kanak (usia SD), Peka 

berbahasa perlu diketahui oleh setiap orang tua agar tidak ragu-ragu mengajarkan 

bahasa daerahnya kepada anak-anaknya. Anak tidak mengalami kesulitan dalam 

belajar beberapa bahasa pada usia balita. Sinaga Richard (2007: 1). 

 

2. Sikap negatif naposobulung beranggapan “untuk apa berbahasa Batak” 
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Sikap merupakan kecenderungan untuk melakukan tindakan dengan cara tertentu 

terhadap suatu objek di luar dari individu. Menurut hasil penelitian, beberapa dari 

kumpulan Naposobulung faktor penyebab rendahnya penggunaan bahasa Batak 

Toba sebagai alat komunikasi ialah adanya sikap negatif naposobulung yang 

beranggapan untuk apa berbahasa Batak, yang menjadi alasan naposobulung 

beranggapan demikian ialah karena ruang lingkup penggunaan bahasa Batak 

diperuntukkan hanya untuk sesama masyarakat suku Batak , bahasa Batak tidak 

dipakai dalam dunia kerja melainkan bahasa asing yang sangat dibutuhkan diera 

global, seperti bahasa Inggris atau Mandarin Selain itu juga naposobulung merasa 

sudah tidak membutuhkan lagi dalam memakai bahasa daerah sebagai alat 

komunikasi , serta adanya perasaan gengsi para naposobulung jika berbahasa 

Batak ditempat keramaian. Hal ini dikarenakan naposobulung kurang paham 

dalam berbahasa Batak sehingga naposobulung malu karena takut salah. Selain itu 

juga naposobulung  ada yang mengartikan bahwa berbahasa Batak adalah bahasa 

parhuta-huta (kampungan) yang hanya dipakai sebagai alat komunikasi sesama 

suku Batak antara satu dengan yang lain, mengakibatkan naposobulung sudah 

tidak bisa membedakan mengapa  mempelajari bahasa asing dan mengapa harus 

mempelajari bahasa Batak, sehingga naposobulung harus mengerti dan mampu 

berbahasa asing dan bahasa Batak.  

 

Beberapa naposobulung yang mengatakan bahwa berbahasa Batak itu sangatlah 

penting karena selain sebagai alat komunikasi sesama suku Batak juga sebagai 

identitas atau jati diri suku Batak. Jika Naposobulung tidak bisa berbahasa Batak 

besar kemungkinan mereka akan menjauh dari kebiasaan atau tradisi orang Batak 
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terutama dalam hal adat-istiadat.. Falsafah atau nilai-nilai kehidupan dan adat 

budaya Batak akan lebih mudah diturun alihkan kegenerasi muda jika 

naposobulung memahami seluk beluk bahasa Batak Toba. Dengan 

menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam keluarga sangat membantu 

naposobulung dapat berbahasa Batak.   

  

 

3. Malu sebagai suku Batak 

 

Ada sebagian naposobulung yang sangat malu menunjukkan identitas sebagai 

orang Batak atau kata lain ada beberapa orang secara doktrin menyesal lahir 

sebagai orang Batak dikarenakan dengan menganggap suku Batak itu hanya dari 

sisi negatif, keras, suka berkelahi, sering berselisih dan lain-lain. Memang hal itu 

tidak dapat dipungkiri  sebagaian dari suku Batak. 

 

Terkadang naposobulung gengsi dan malu sebagai suku Batak, tapi untuk 

menyakinkan budaya Batak itu tidak perlu diadopsi sebagai jati diri hanya karena 

memandang sisi negatif, karena belum bisa menunjukkan jati diri dengan baik. 

 

Dengan adanya perasaan malu sebagai suku Batak, mengakibatkan naposobulung 

kurang paham akan berbahasa Batak karena naposobulung memandang suku 

Batak dari sisi yang negatifnya, jika naposobulung merasakan bangga dan hormat 

sebagai suku Batak maka kemungkinan para naposobulung pandai berbahasa 

Batak.  

 

 

 5.2      Secara Ekstern (luar) 



73 

 

 

1. Perubahan gaya masyarakat 

Menurut Soerjono Soekanto (1982) perubahan dapat terjadi disebabkan adanya 

faktor yang mendukung terjadinya suatu perubahan, baik itu faktor yang berasal 

dari dalam masyarakat itu sendiri atau faktor pengaruh dari luar masyarakat.  

  

Penyebab rendahnya penggunaan bahasa Batak Toba sebagai alat komunikasi 

salah satunya ialah perubahan gaya masyarakat yang terjadi pada naposobulung 

dikarenakan naposobulung yang tinggal di Gaya Baru Kecamatan Seputih 

Surabaya sebagian tidak menggunakan bahasa Batak sebagai alat untuk 

bersosialisasi dan tidak memandang Bahasa daerah sebagai suatu budaya warisan 

leluhur yang perlu dilestarikan keberadaannya dan diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari, hanya sebuah ketentuan adat yang dalam pelaksanaannya hanya 

sebatas seremonialnya seperti upacara perkawinan, acara liturgi di dalam Gereja, 

dan lain sebagainya.  

 

Kenyataannya sekarang banyak naposobulung HKBP  tidak lagi mengerti bahasa 

Batak, sehingga diperlukan ibadah/kebaktian berbahasa Indonesia. Adanya 

kebaktian dengan berbahasa Indonesia naposobulug selalu aktif dalam kegiatan 

atau organisasi di dalam gereja misalnya seperti kumpulan muda-mudi, paduan 

suara muda-mudi namun dengan kondisi saat ini melihat naposobulung  tidak 

menggunakan bahasa Batak di dalam berorganisasi  para majelis Gereja HKBP 

(Huria Kristen Batak Protestan) dan orang tua dari naposobulung merubah 

kebaktian di dalam gereja memakai bahasa Batak hal ini dimaksudkan agar 

naposobulung  dapat mencintai bahasa daerahnya sendiri. Dengan Perubahan 

yang dilakukan para Parhalado atau pengurus gereja naposobulung menjadi 
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malas dalam kegiatan di Gereja. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan naposobulung 

(khusunya yang lahir di kota) sudah malas untuk menghadiri pesta pernikahan 

adat Batak ataupun dalam mengikuti acara paduan suara koor pemuda-pemudi 

Batak. Adapun alasannya menurut penelitian ialah : 

1. tidak mengerti Bahasa Batak 

2. acara didominasi  bahasa Batak dan adat Batak penuh.  

Jika seseorang tidak dapat menggunakan bahasa Batak, dalam menghadiri suatu 

acara, misalnya dalam menghadiri acara pernikahan adat Batak tentu seseorang 

merasakan perasaan minder, jenuh, merasa tidak nyaman, merasa terpojok, dan 

lain sebagainya karena dalam acara pesta pernikahan suku Batak, semua serba 

suasana Batak baik itu dalam hal makanan, pergaulan, atau silahturohmi juga 

hanya sebatas yang sama-sama berasal dari huta (kampung) dan hal itu sangat 

disenangi khususnya para naposobulung yang kelahiran asli di kampung, tapi buat 

naposobulung yang sudah tinggal atau kelahiran di kota hal itu sudah pasti sangat  

menjenuhkan hal ini disebabkan karena naposobulung yang sudah tinggal di kota 

dan tidak paham dalam berbahasa Batak akan merasa seperti kebingungan dan 

malu, berbeda dengan naposobulung yang asli tinggal di perkampungan merasa 

senang bercerita jika bertemu dengan sesama suku Batak. 

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa berkurangnya aktivitas atau kegiatan 

para naposobulung  terjadi karena naposobulung kurang paham akan berbahasa 

Batak dalam mengikuti organisasi-organisasi muda-mudi di dalam gereja, 

misalnya seperti paduan suara naposobulung atau koor, dan menyampaikan kata 

sambutan dalam suatu acara Natal dan lain sebagainya.   
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2. Banyaknya Naposobulung atau generasi muda Batak  yang merantau. 

 

 

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, keinginan untuk mencari pekerjaan, 

hal ini dapat pula mempengaruhi faktor penyebab naposobulung kurang dapat 

menggunakan bahasa Batak Toba sebagai alat komunikasi. Pendidikan formal 

dapat memberikan nilai-nilai tertentu bagi seseorang terutama dalam memberikan 

sumbangan pemikiran, serta menerima hal-hal baru dan bagaimana cara berpikir 

ilmiah. 

 

Suku Batak sangat dikenal dengan hal merantau, karena keuletannya dalam 

mencari pekerjaan maupun dalam hal menempuh jenjang pendidikan. Banyaknya 

pemuda-pemudi yang merantau mengakibatkan cara berbahasa naposobulung 

berubah, mereka mulai mengikuti gaya bahasa yang dipakai di lingkungan tempat 

naposobulung tinggal atau merantau. Berbeda dengan naposobulung yang lahir di 

huta (kampung) logatnya seperti vocal a,i,u,e,o masih sangat terlihat dalam 

berbahasa meskipun naposobulung sudah tinggal di kota.  

 

Melihat hal di atas menjadi pertayaan pribadi bagi peneliti, mungkinkah Bahasa 

Batak tidak digunakan lagi oleh suku Batak? dengan melihat peradaban yang 

semakin modern, dimana bahasa asing seperti bahasa  Inggris, Mandarin, Jepang 

lebih diprioritaskan.  

 

Pribahasa Batak mengatakan “Molo dao tubis sian bonana, diharat binatang” 

artinya secara harfiah: kalau jauh rebung dari pokok bambu, akan di makan 

binatang. Maksudnya ialah naposobulung jika jauh dari generasi pendahulunya 

tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa Batak Toba, tidak mengikuti kebiasaan 
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suku bangsanya akan mendapat malapetaka yaitu Naposobulung Batak akan 

tercabut akar dan kehilangan identitas, karena pendidikan dan pengajaran formal 

tidak ada dalam mengajarkan bahasa Batak Toba ke generasi muda, diharapkan 

orang tua suku Batak dapat mengajarkan anak-anaknya berbahasa Batak, selain 

itu gereja-gereja suku Batak seperti HKBP (Huria Kristen Batak Protestan), 

GKPI (Gereja Kristen Protestan Indonesia), dan gereja yang jemaatnya mayoritas 

Batak, di harapkan dapat proaktif melakukan pengajaran bahasa Batak Toba pada 

naposobulung.   

 

  

3. Lingkungan sosial yang heterogen 

 

Lingkungan sosial terdiri dari atas individu maupun kelompok yang berada 

disekitar manusia. Di dalam masyarakat akan di jumpai lapisan-lapisan sosial 

yang menghasilkan kepribadian masing-masing satuan. Lingkungan sosial yang 

melingkari individu terdiri atas keluarga, lembaga, komunitas, masyarakat, dan 

negara.  

 

Tiap individu mempunyai karakter, dan satuan lingkungan juga mempunyai 

karekteristik yang berbeda fungsi, struktur, peranan, dan proses-proses 

sosialisasinya. Masyarakat pada hakekatnya terdiri dari sekian banyak komunitas 

yang berbeda, sekaligus mencakup berbagai macam keluarga, lembaga, individu-

individu, suku, adat istiadat, kebiasaan, bahasa dan sebagainya. Sehingga 

masyarakat atau lingkungan yang demikian disebut lingkungan yang heterogen.   

 

Lingkungan sosial yang heterogen banyak mempengaruhi dan mewarnai 

kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan suatu keluarga, misalnya dalam hal bahasa. 
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Keluarga suku Batak tinggal di lingkungan sosial yang heterogen akan 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk bersosialisasi dengan 

masyarakat di lingkungannya. Demikian juga keluarga suku daerah lain akan 

melakukan hal yang sama. Biasanya kebiasaan-kebiasaan tersebut akan dibawa ke 

dalam lingkungan keluarga, seperti mengajarkan kepada anak-anaknya bahasa 

Indonesia. Sehingga bahasa Batak yang semula digunakan di dalam rumah sudah 

tidak digunakan lagi. Hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya bahasa Batak di 

lingkungan masyarakat yang heterogen tersebut. Sehingga naposobulung tumbuh 

dengan bahasa yang diajarkan oleh orang tua dan lingkungan.    
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B. PEMBAHASAN 

 

 

Setelah melakukan penelitian, kemudian penulis menganalisis data yang diperoleh 

mengenai faktor-faktor penyebab rendahnya penggunaan bahasa Batak Toba 

sebagai alat komunikasi pada naposobulung di Gaya Baru II. 

Adanya faktor (intern) dari dalam yaitu: 

a. Faktor komunikasi di dalam lingkungan keluarga 

 

Faktor kurangnya perhatian orang tua kepada anak dalam hal mengajarkan 

berbahasa daerah dapat menjadi penyebab rendahnya penggunaan bahasa Batak 

Toba sebagai alat komunikasi pada naposobulung di Gaya Baru II, Kecamatan 

Seputih Surabaya.  

 

Responden yang bernama Evi Saputri bekerja sebagai perawat di Puskesmas 

Rumbia, berusia 25 tahun, tinggal di Gaya Baru II, Seputih Surabaya, Lampung 

Tengah mengatakan, mereka khususnya naposobulung kurang dapat berbahasa 

Batak Toba karena melihat orang tua dalam berbicara kepada anaknya tidak 

berbahasa Batak, melainkan berbahasa Indonesia, bahasa Batak bukan merupakan 

bahasa yang dominan di dalam lingkungan keluarga. Sedangkan responden yang 

bernama Ebenejer Hutasoit mengatakan bahwa penyebab rendahnya penggunaan 

bahasa Batak pada naposobulung bukan di dalam lingkungan keluarga karena 

orang tua Ebenejer dari kecil melatih untuk dapat berbahasa Batak sehingga 

responden yang bernama Ebenejer dapat menggunakan bahasa Batak dengan 

benar. .(Sumber : hasil wawancara dengan Evi Saputri dan Ebenejer,Rabu 10 

Agustus 2009). 
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b. Faktor sikap negatif naposobulung beranggapan “untuk apa 

berbahasa Batak”. 

 

 

Faktor sikap negatif dari naposobulung yang beranggapan untuk apa berbahasa 

Batak dapat menjadi penyebab naposobulung kurang dapat menggunakan bahasa 

Batak sebagai sarana komunikasi di dalam kehidupan masyarakat.  

 

Berdasarkan hasil penelitian tentang sikap adanya anggapan untuk apa berbahasa 

Batak, responden yang bernama Santi Br. Situmorang yang tinggal di Jalan 

pendidikan RT/RW 01/01 Gaya Baru II, Seputih Surabaya, yang dari kecil sudah 

lama tinggal di Gaya Baru II mengatakan kurang dapat berbahasa Batak karena 

anggapan bahwa bahasa Batak hanya di pakai saat bertemu dengan sesama Batak, 

didunia kerja bahasa Batak tidak dipakai, yang dibutuhkan ialah bahasa asing 

seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan lain sebagainya. Selain itu juga merasa 

malu/gengsi, kurang senang, kurang merasa bangga jika menggunakan bahasa 

Batak di tempat keramaian karena malu dikatakan kampungan. Sedangkan 

responden yang bernama Antonius Samosir tinggal di Dusun II RT/RW 03/04 di 

Gaya Baru II, Seputih Surabaya  mengatakan hal tersebut bukanlah faktor 

penyebab rendahnya penggunaan bahasa Batak Toba pada naposobulung karena 

mereka bisa berbahasa Batak sekaligus tidak merasa malu menggunakan bahasa 

Batak, melainkan merasa senang dan bangga berbahasa Batak. (Sumber : 

wawancara dengan Santi Situmorang dan Antonius Samosir, sabtu 15 Agustus 

2009). 

Dengan demikian penyebab rendahnya penggunaan bahasa Batak Toba sebagai 

alat komunikasi pada naposobulung ialah karena adanya anggapan untuk apa 
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berbahasa Batak, merasa malu/gengsi, merasa kurang senang, dan merasa takut 

dikatakan anak kurang gaul jika naposobulung menggunakan bahasa Batak 

ditempat-tempat keramaian/tempat umum. Hal tersebut menjadi salah satu faktor 

penyebab rendahnya penggunaan bahasa Batak Toba sebagai alat komunikasi 

pada naposobulung di kampung Gaya Baru II Kecamatan Seputih Surabaya. 

  

 

c. Faktor malu sebagai orang Batak 

 

Faktor merasa malu sebagai suku Batak dapat menyebabkan rendahnya 

penggunaan bahasa Batak Toba sebagai alat komunikasi pada naposobulung. 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan , responden yang bernama Toni 

Sibarani tinggal di Gaya Baru II mengatakan malu sebagai orang Batak dan 

menyesal lahir sebagai orang Batak dikarenakan dengan menganggap orang Batak 

itu hanya dari sisi negatif, keras, suka berkelahi, sering berselisih dan lain-lain dan 

cara berbicara suku Batak terkesan galak, keras, kurang lembut dalam berbahasa 

sehingga mereka malas untuk mempelajari bahasa Batak. (Sumber: wawancara 

dengan Toni Sibarani, Kamis 20 Agustus 2009). 

 

Melihat hal tersebut dapat dikatakan penyebab rendahnya penggunaan bahasa 

Batak Toba sebagai alat komunikasi pada naposobulung ialah karena mereka 

merasa malu sebagai suku Batak dan hanya melihat suku Batak dari hal/segi 

negatif. Namun ada sebagaian responden mengatakan tidak malu sebagai orang 

Batak yang bernama Tota Sibarani yang tinggal di Gaya Baru II, bekerja di bagian 

tanaman herbal di Bandar Jaya, melainkan mereka merasa bangga karena mereka 

melihat keunikan dari orang Batak itu sendiri, misalnya dilihat dari sistem 
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kekerabatannya, karena dengan pandai berbahasa daerah kita sebagai 

naposobulung dapat menujukkan identitas diri kita dan dengan bangga 

mengatakan “Ai Halak Batak Do Ahu” (aku orang Batak).(Sumber: wawancara 

dengan Tota, Jumat 21 Agustus 2009). 

 

Adanya Faktor (ekstern) dari luar yaitu: 

 

a. Perubahan gaya masyarakat 

 

Faktor adanya perubahan gaya masyarakat merupakan penyebab naposobulung 

kurang dapatmenggunakan Bahasa Batak Toba sebagai alat komunikasi. Menurut 

responden yang bernama S. Hutasoit yang bekerja sebagai ketua majelis gereja 

HKBP, yang telah lama tinggal di Gaya Baru II, lahir di kota Medan berusia 58 

tahun mengatakan bahwa naposobulung sekarang ini sudah mulai merubah gaya 

hidupnya. Salah satu nya ialah dalam hal berbahasa karena: 

1. Dalam acara natal di gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Gaya 

Baru II dalam mengikuti acara kegiatan natal, misalnya mandok hata 

(berbicara) di depan para orangtua dalam memulai kata sambutan tidak 

berbahasa batak melainkan bahasanya campur-campur, sebagian bahasa 

Batak sebagian bahasa Indonesia.  

 

2.    Dalam acara malam tahun baru keluarga mengadakan acara saling meminta 

maaf antara anak dan orang tua. Di dalam hal ini naposobulung tidak 

berbahasa Batak dalam berbicara untuk meminta maaf kepada orang tuanya, 

meskipun orang tua sudah menyarankan agar naposobulung berbahasa 

Batak supaya suasananya terkesan formal. 
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3.   Dalam acara kebaktian gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) 

kebaktian dalam beribadah didominasi dengan bahasa Batak. naposobulung 

jarang mengikuti ibadah di gereja karena cara kebaktiannya memakai bahasa 

Batak. naposobulung lebih tertarik jika acaranya memakai bahasa Indonesia, 

hal ini disebabkan karena naposobulung tidak dapat menggunakan bahasa 

Batak Toba sebagai alat komunikasi. 

 

2. Dalam menghadiri pesta perkawinan orang Batak yang suasananya serba adat 

Batak, misalnya mangadati (perkawinan adat Batak penuh) sebagian besar 

naposobulung tidak tertarik atau malas menghadiri pesta perkawinan dalam 

adat Batak penuh, karena naposobulung yang tidak dapat menggunakan 

bahasa Batak akan merasa jenuh dan tidak nyaman, berbeda dengan 

naposobulung yang sudah pandai berbahasa Batak akan merasakan senang 

dan asyik berbincang-bincang  dengan sesama suku Batak baik itu yang 

tinggal di kota maupun naposobulung yang tinggal di desa. (Sumber: 

wawancara dengan Sintua S. Hutasoit, hari jumat 4 September 2009). 

 

Dengan melihat adanya faktor perubahan gaya masyarakat khususnya 

naposobulung merupakan salah satu penyebab rendahnya penggunaan bahasa 

Batak Toba sebagai alat komunikasi pada naposobulung di kampung Gaya Baru 

II, Seputih Surabaya Lampung Tengah. 

 

 

  

a. Banyaknya naposobulung yang merantau. 
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Faktor banyaknya naposobulung yang merantau merupakan salah satu penyebab 

rendahnya penggunaan bahasa Batak Toba sebagai alat komunikasi pada 

naposobulung di kampung Gaya Baru II, Seputih Surabaya. Menurut hasil 

penelitian yang penulis lakukan, salah satu responden yang bernama Nova Helena 

Malau, berusia 22 tahun, mahasiswa di kampus Poltekes Bandar Lampung yang 

dari lahir sudah tinggal di Gaya Baru II RT/RT 01/01 mengatakan perkembangan 

globalisasi semakin berkembang mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, 

perekonomian, politik sosial dan budaya. Dalam perkembangan global terjadi 

persaingan antar berbagai negara dan membuat suatu perbandingan antara negara 

maju dan negara berkembang, ini membuat negara berkembang mengusahakan 

atau mengelola segala yang ada dalam negara untuk kemajuan negaranya dan hal 

itu akan membawa dampak, baik dampak negatif maupun positif dari berbagai 

bidang terutama bahasa daerah seperti bahasa Batak Toba yang juga mengalami 

suatu pergeseran nilai-nilai. Responden juga mengatakan terjadinya perubahan 

dalam menggunakan bahasa Batak Toba, perubahan itu sangat terasa buat 

naposobulung  yang tinggal di daerah perkotaan. Pergaulan di kota tentunya 

berbeda dengan di desa, sama halnya dengan kemajuan di kota tentunya berbeda 

dengan kemajuan di desa. Kebanyakan naposobulung yang tinggal di kota 

memakai bahasa gaul. Dengan bahasa “gaul” ini ternyata menjadi bukti pengaruh 

naposobulung tidak dapat menggunakan bahasa Batak Toba sebagai alat 

komunikasi (sumber: wawancara dengan Helena Malau, Minggu 13 September 

2009). 
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b. Lingkungan sosial yang heterogen 

 

 

Faktor lingkungan sosial dapat menyebabkan rendahnya penggunaan bahasa 

Batak Toba sebagai alat komunikasi pada naposobulung di kampung Gaya Baru 

II, Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Berdasarkan penelitian Responden yang 

bernama Riani Br.Simatupang mengatakan bahwa faktor lingkungan sosial yang 

heterogen memiliki pengaruh yang cukup besar karena mereka tinggal di 

lingkungan sosialnya sebagian besar terdiri dari suku Jawa, sehingga dengan 

suasana demikian membuat naposobulung tidak dapat berbahasa Batak. Secara 

cepat maupun lambat naposobulung pasti akan memakai bahasa yang dipakai di 

lingkungan tersebut. Tinggal di lingkungan sosial yang terdiri dari bermacam-

macam suku dapat mempengaruhi rendahnya penggunaan bahasa Batak Toba 

sebagai alat komunikasi pada naposobulung di Gaya Baru II, Kecamatan Seputih 

Surabaya, Lampung Tengah.   (Sumber: wawancara dengan Riani Simatupang, 

Minggu 27 September 2009). 
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