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1.1.  Latar Belakang 

 

 

Batak merupakan salah satu suku bangsa yang terdapat di Indonesia yang banyak 

berdomisili di daerah Sumatera Utara. Etnik Batak ini terdiri dari enam sub etnik 

yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, 

dan Batak Mandailing. Sistem kekerabatan dalam etnik Batak sangat kuat, 

sehingga kebudayaan yang dimiliki masih dijaga dan dilestarikan. Sekalipun 

masyarakat etnik Batak berada di daerah rantau, etnik Batak tersebut selalu peduli 

dengan identitas sukunya. 

 

Bahasa dan kesenian merupakan unsur kebudayaan. Manusia mempergunakan 

bahasa dan kesenian sebagai sarana komunikasi dalam hidup. Pada hakekatnya 

bahasa dan kesenian digunakan oleh para penuturnya dalam berinteraksi. Melalui 

bahasa dan kesenian, seseorang mampu mengutarakan pikiran dan perasaannya 

kepada orang lain, sehingga orang lain mengetahui informasi yang disampaikan.  

 

Bahasa dan kesenian merupakan alat yang digunakan oleh manusia dalam 

berkomunikasi dan berhubungan dengan sesamanya. Kemampuan menggunakan 

bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik 

sebagai alat komunikasi maupun sebagai alat untuk mengungkapkan informasi 
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dan ide yang bermakna. Dalam konteks etnik, bahasa dan kesenian daerah selain 

sebagai alat untuk berkomunikasi juga merupakan identitas masyarakat daerah 

tersebut. Bahasa dan kesenian daerah merupakan bagian dari kebudayaan 

nasional, sehingga dengan mempelajari kedua hal tersebut merupakan bagian dari 

upaya untuk melestarikan kebudayaan. 

 

Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini adalah kecenderungan adanya 

pergeseran nilai-nilai adat dan budaya oleh masyarakat Batak Toba, khususnya di 

kalangan generasi muda yang berdomisili di wilayah perkotaan, sebagai akibat 

dari adanya globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi. 

Pergeseran tersebut di antaranya dapat dilihat dengan mulai menurunnya 

pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal sebagai 

warisan dan aset budaya nasional. Salah satu warisan kebudayaan Batak yang 

mulai ditinggalkan oleh generasi muda saat ini adalah bahasa dan kesenian Batak 

Toba. Remaja Batak Toba yang tinggal di Bandar Lampung cenderung tidak bisa 

dan tidak mau menggunakan bahasa daerah mereka dalam percakapan sehari-hari. 

 

Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab kecenderungan remaja etnik Batak 

Toba di Bandar Lampung tidak mau dan tidak bisa menggunakan bahasa daerah 

mereka karena terjadi pergeseran pemahaman remaja terhadap nilai-nilai dan 

kebudayaan lokal, sebagai akibat dari arus globalisasi yang tidak mengenal batas-

batas kewilayahan. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang 

semakin pesat turut berperan dalam mempercepat penyampaian nilai-nilai 
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kebudayaan luar sehingga berpotensi menggeser dan bahkan menghilangkan 

kebudayaan lokal, termasuk bahasa dan kesenian Batak Toba. 

 

Proses pewarisan kebudayaan dalam bentuk bahasa dan kesenian Batak Toba 

merupakan hal yang sangat mungkin untuk dilakukan, karena kebudayaan 

manusia pada hakikatnya dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi 

berikutnya. Proses pewarisan bahasa dan kesenian Batak Toba tersebut dapat  

dilakukan oleh agen sosialisasi seperti keluarga, teman, sekolah, dan masyarakat. 

Namun pada kenyataannya proses sosialisasi tersebut masih minim dilakukan. 

Terutama proses pewarisan bahasa dan kesenian Batak Toba seharusnya 

dilakukan di dalam keluarga karena keluarga merupakan lembaga pertama dalam 

kehidupan remaja dan tempat belajar untuk menyatakan diri sebagai makhluk 

sosial. 

  

Namun pada kenyataannya bahasa dan kesenian Batak Toba di dalam keluarga 

kurang berfungsi sebagai penghubung antar anggota keluarga dalam 

melaksanakan berbagai fungsi keluarga. Keluarga etnik Batak Toba jarang 

menggunakan bahasa Batak Toba di dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

menunjukan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai kebudayaan di dalam 

masyarakat Batak Toba, yaitu menurunnya upaya untuk melestarikan bahasa 

Batak Toba yang seharusnya dimulai dari keluarga. Oleh karena itu, para remaja 

etnik Batak Toba mencari wadah atau tempat untuk mereka mempelajari bahasa 

dan kesenian daerahnya. Seperti dengan mengikuti perkumpulan IMBK/ Ikatan 

Muda-Mudi Batak Kristen Dosroha Bandar Lampung. 
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IMBK Dosroha merupakan kelompok kecil yang mencoba melestarikan budaya 

Batak melalui organisasi. Organisasi ini berdiri karena latar belakang kurangnya 

pengenalan akan sesama pemuda yang memiliki sama kultur, budaya dan yang 

berasal dari tanah Batak. Oleh karena itu timbul keinginan untuk membentuk 

wadah kepemudaan di Bandar Lampung. Kelompok ini dapat menjadi tempat 

informasi dan komunikasi, membantu serta menambah wawasan akan budaya 

Batak melalui koridor keimanan Kristen dengan tidak memandang perbedaan 

usia, status ekonomi, pendidikan dan tidak mengarah kepada satu ajaran Gereja. 

 

Sejarah IMBK Dosroha ini sudah berdiri selama 12 tahun dan tepatnya pada 

tanggal 30 September 2014 genap berusia 13 tahun. Kata Dosroha yang 

digunakan oleh IMBK ini memiliki arti dalam bahasa Indonesia yakni sehati, yang 

bermakna kumpulan orang-orang khususnya muda-mudi Batak untuk  

menciptakan kesehatian antar anggota dan sesama. 

 

Kelompok IMBK Dosroha dalam mensosialisasikan bahasa dan kesenian Batak 

Toba kepada para anggotanya dilakukan melalui beberapa kegiatan. Kegiatan-

kegiatan tersebut antara lain kegiatan kerohanian, kegiatan budaya yang terdiri 

dari tahun baru ceria, seminar budaya Batak dan pesta budaya Batak serta ada 

juga kegiatan rutin yakni rapat dan olahraga. Kegiatan-kegiatan tersebut 

merupakan bentuk sosialisasi bahasa dan kesenian Batak yang mengenalkan tarian 

tor-tor dan kain adat ulos yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan besar. Dan 

menyanyikan lagu-lagu Batak yang mereka lakukan ketika selesai kebaktian 

bulanan. 
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Sosialisasi bahasa dan kesenian Batak yang dilakukan IMBK Dosroha merupakan 

proses pengenalan kebudayaan Batak pada pemuda-pemudi sehingga pemuda-

pemudi tersebut memahami dan mengerti tentang kebudayaan Batak. Dari 

kegiatan sosialisasi bahasa dan kesenian Batak ini diharapkan agar pemuda-

pemudi lebih mengerti dan memahami tentang bahasa dan kesenian Batak 

sehingga mendorong mereka untuk mencintai kebudayaan daerahnya. Tujuan 

akhir dari sosialisasi bahasa Batak ini adalah mempersiapkan dan membuat 

individu memahami tentang kebudayaan Batak dan hal tersebut harus 

dipertahankan.  

 

Berkembang atau punahnya kebudayaan suatu daerah itu tergantung bagaimana 

remaja sadar dan tahu pentingnya kebudayaan daerah dan pentingnya pelestarian 

budaya yang merupakan kekayaan bangsa. Sebagai elemen dari kebudayaan, 

bahasa dan kesenian harus dirawat. Hal ini karena nilai-nilai positif dalam 

kebudayaan penting dalam membangun karakter bangsa yang berkualitas, berdaya 

saing tinggi, bertanggung jawab, dan bermoral baik.  

 

Alasan pemilihan IMBK Dosroha sebagai objek penelitian yaitu karena 

berdasarkan hasil pra riset diketahui bahwa perkumpulan Batak yang ada di 

Bandar Lampung masih kurang dalam memberikan pemahaman kepada para 

anggotanya akan kebudayaan Batak terutama tentang bahasa dan kesenian Batak. 

Khususnya bagi generasi muda Batak Toba yang tinggal di Bandar Lampung. 

Sehingga pemahaman akan bahasa dan kesenian Batak Toba kurang dipahami. 

Jadi, dengan mengikuti IMBK Dosroha ini sosialisasi akan bahasa dan kesenian 

bisa disalurkan. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut di atas yang menjadi minat penelitian dalam 

hal ini adalah bagaimanakah peranan dan pola komunikasi kelompok yang 

dilakukan oleh IMBK Dosroha guna mensosialisasikan bahasa dan kesenian 

Batak bagi anggotanya. Dengan mengambil judul “Peranan dan Pola Komunikasi 

Kelompok Dalam Mensosialisasikan Bahasa dan Kesenian Batak (Studi Pada 

Ikatan Muda-Mudi Batak Kristen Dosroha Bandar Lampung). 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah peranan dan pola 

komunikasi kelompok dalam mensosialisasikan bahasa dan kesenian Batak oleh 

IMBK Dosroha Bandar Lampung?” 

 
 

1.3.  Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis 

peranan dan pola komunikasi kelompok dalam mensosialisasikan bahasa dan 

kesenian Batak oleh IMBK Dosroha Bandar Lampung. 

 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 

 

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Kegunaan Teoritis:  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan yang berarti bagi 

khasanah kajian ilmu sosial dan bagi mahasiswa yang tertarik pada penelitian 

ilmiah yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. 

 

1.4.2 Kegunaan Praktis : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan 

masukan bagi berbagai pihak yang akan melakukan penelitian dengan 

kajian komunikasi kelompok dalam sebuah organisasi atau suatu 

perkumpulan. 

2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi IMBK Dosroha yang merupakan 

objek penelitian peneliti agar dapat melakukan komunikasi kelompok yang 

lebih baik lagi sehingga kegiatan sosialisasi kebudayaan tersebut dapat 

bermanfaat bagi para anggotanya. 

 


