
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1.  Latar Belakang Pemikiran. 

Ulos adalah kain buatan tangan penenun 

perempuan-perempuan suku Batak yang berasal dari 

Tapanuli - Sumatera Utara. Sebagai hasil kerja keras, 

ketekunan, ketelitian dan keterpaduan instrumen dari 

perempuan-perempuan yang duduk di belakang instrumen 

pembuat ulos, dengan harapan hasilnya bagus dan cantik 

untuk mendatangkan kebaikan. Di masa lampau bagi 

masyarakat Batak, ulos dibuat untuk pakaian (baju) sehari-

hari dan untuk maksud lain. Juga dibuat kain adat untuk 

tujuan kegiatan resmi masyarakat Batak dan adat Batak. 

Namun demikian dengan berkembangnya zaman dan 

kemajuan teknologi sandang, penggunaan  ulos sebagai baju 

sehari-hari tidak lazim lagi, tetapi sebagai kain adat tidak 

berubah. Ulos adat khusus digunakan untuk tujuan kegiatan 

resmi masyarakat Batak dan adat Batak. Oleh karena itu hal 

tersebut menjadi sesuatu yang unik yang tidak berubah 
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sampai sekarang. Itulah yang menjadi alasan saya untuk 

meneliti hal tersebut pada perkawinan orang Batak Toba di 

Jakarta.  

Namun demikian dari sisi lain harus juga tidak 

diabaikan bahwa belakang ini, ada pandangan dengan 

penjelasan berbeda-beda tentang hal itu, sehingga saling 

bertentangan. Seperti pandangan yang memberi penjelasan 

tentang “ulos sebagai sesuatu yang bersifat animisme.” 

“Ulos sebagai pemberian hula-hula bersifat magis religius 

dan ritual spiritual Batak asli.” “Ulos pemberian hula-hula 

dianggap bertuah, sebab sebagai “wakil Tuhan yang tidak 

kelihatan.”1 “Ulos merupakan cara berpikir tradisional, 

kurang logis dan primitif.”  

Dewasa ini aliran Kristen tertentu menentang adat 
Batak. Ratusan ulos, ukiran-ukiran dibakar oleh si 
pemilik melalui khotbah, pelayanan, atau informasi-
informasi dari brosur menyatakan adat Batak adalah 
agama suku. Pemberian ulos ditiadakan saja, karena 
dianggap berhala, animisme. Demikian juga masalah 

                                                           
1 Daniel T. A. Harahap, “Ulos - diskusi Iman dan Budaya” (Seminar HKBP 

Rawamangun Jakarta di Kelapa Gading Sport Centre, 2003), 6. 
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kematian, dan perkawinan secara adat tradisional 
dilarang oleh aliran Kristen tertentu.2 

 
Bertolak dari latar belakang pemikiran dan realitas 

persoalan-persoalan tersebut di atas maka saya makin 

terdorong untuk meneliti dan membuat analisa terhadap 

ulos dalam konsp nilainya dalam hidup bermasyarakat dan 

kehidupan beragama sebagai orang Kristen sebagai warga 

gereja. Juga tentang ulos sebagai tanda dalam pengertian 

semiotik dan penulis-penulis yang mendeskripsikan konsep 

tanda dipandang sebagai dasar acuan kehidupan dalam 

masyarakat.   
 

I.2.  Rumusan Masalah. 

Pokok masalah yang menjadi fokus analisis penelitian 

tentang kegunaan ulos untuk kegiatan resmi masyarakat 

Batak dan adat Batak dapat dirumuskan dalam kalimat 

pertanyaan sebagai berikut, bagaimana deskripsi nilai ulos 

dalam pranata perkawinan orang Batak Toba di Jakarta?  

                                                           
2O. P. Simorangkir, Berhala, Adat Istiadat dan Agama (Jakarta: Yayasan 

Lobu Harambir, 2006), i.  
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Hal itu dimulai dengan penjelasan singkat tentang 

ulos berdasarkan literatur-literatur, untuk melihat hubungan 

antara rumusan tersebut dan observasi masa kini.  

Sugiarto Dakung3 menjelaskan tentang pengertian, 

fungsi dan peranannya bagi masyarakat Batak di daerah 

Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan.  

Ulos Batak Toba bermotif geometris yang 

menggunakan rupa garis dan bidang dengan benang warna 

hitam, merah, putih. Benang warna putih melambangkan 

benua atas, simbol dari singgasana mulajadi na bolon, juga 

lambang kehidupan. Benang warna merah gambaran benua 

tengah berarti keberanian dan kesaktian. Benang warna 

hitam gambaran benua bawah. Ketiga warna benang 

tersebut ada pada ulos Batak Toba.  

Pada ulos dari daerah Tapanuli Selatan dapat terlihat 

benang warna putih berarti kesucian, ketulusan dan 

kejujuran. Benang warna berarti kesatriaan seperti 

                                                           
3 Sugiarto Dakung, Ulos (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Media Kebudayaan Jakarta, 
1981/1982). 
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keberanian, menegakkan kebenaran dan hak. Benang warna 

kuning berarti kaya, subur, banyak harta, makmur dan 

bermartabat. Benang warna hitam berarti gelap, sifat mati; 

untuk mengingatkan orang kepada maha kuasa bahwa hidup 

akan diakhiri kematian. 

Fungsi dan peranan ulos adalah menyatakan 

penghargaan atau penghormatan; sebagai pakaian resmi 

dan sebagai pemberian untuk upacara adat pada peristiwa 

kelahiran, perkawinan dan kematian. Dakung mengatakan 

bahwa mengenai tata cara ulos pada upacara adat 

perkawinan Batak baik di daerah Tapanuli Selatan maupun 

di Tapanuli Utara adalah sama.  

S. A. Niessen4 menjelaskan ulos-ulos Batak Toba 

dengan pola permukaan melengkung. Lengkungan pada ulos 

terlihat tebal dan hanya pada bagian-bagian horizontal dari 

ulos. Ulos berupa selendang kecil panjangnya 150 cm dan 

lebarnya 50 cm, sedangkan ulos berupa selendang besar 

panjangnya 220 cm dan lebarnya 150 cm. Ulos itu 

                                                           
4 S. A. Niessen, Motifs of Life in Toba Batak Texts and Textiles (The 

Netherlands, Dordrecht: Foris Publications Holland, 1985). 
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merupakan kesatuan konstan dari tiga panel menurut 

panjang yaitu dua bagian serupa di sisi-sisi panel kiri dan 

kanan juga di bagian lainnya adalah panel tengah. Sebagian 

besar dari motif dekoratif terdapat pada panel tengah. 

Contoh, ulos ragi hotang pada bagian tengah adalah 

gambaran ikatan seperti rotan.  

Fungsi dan peranan ulos sebagai pemberian di dalam 

kegiatan resmi masyarakat Batak dan adat Batak disebut 

ulos marpandohan. Itu berarti bahwa ulos “mengandung 

arti,” atau “mengatakan sesuatu.” Ulos sebagai pemberian 

di dalam upacara-upacara adat masih sangat diperlukan. 

Niessen juga menjelaskan konstruksi ulos Batak Toba seperti 

putaran kehidupan tumbuhan padi dan putaran kehidupan 

manusia. Susunan tiga bagian pada ulos adalah gambaran 

kosmologi dunia atas, dunia tengah dan dunia bawah. Hal itu 

menjadi dasar kualifikasi ulos kedalam tiga panel secara 

vertikal. 



7 
 

M. T. Siregar5 menjelaskan tentang pemberian ulos 

(mangulosi) dalam tata cara adat Batak. Mangulosi dalam 

adat Batak harus sesuai dengan pertalian keluarga dan 

berdasarkan usia sebagai contoh, anak pada kedudukan 

dibawah bapak, adik pada kedudukan dibawah kakak. Pada 

kegiatan resmi masyarakat Batak dan adat Batak seperti 

perkawinan mangulosi dilakukan oleh pihak pemberi istri 

(hula-hula). Pihak penerima istri (boru) tidak boleh memberi 

ulos kepada hula-hula. 

Calvin B. Tampubolon6 menjelaskan konsep tentang 

benda kebudayaan fisik Batak Toba yaitu ulos, gondang dan 

tortor (tarian adat). Juga konsep marga sebagai sub-unsur 

keluarga dalam sistem sosial Batak Toba. Hal itu terutama 

penjelasan tentang kedudukan dan peran dari dongan 

sabutuha dalam dalihan na tolu. Artinya “teman satu perut” 

atau satu keturunan atau satu marga. Dalam adat Batak hal 

tersebut sebagai penyelenggara upacara adat. 

                                                           
5 M. T. Siregar, Ulos dalam Tata cara Adat Batak (Jakarta: Mufti Harun, 

1986). 
6 Calvin B. Tampubolon, Ulos Batak (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1986). 
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Sandra Niessen7 menjelaskan tentang ulos sebagai 

pakaian mula-mula orang Batak di daerah Sumatera Utara 

khususnya Tapanuli. Sejak awalnya sebagai kreasi dan 

kebutuhan, sehingga ulos juga dibuat dalam banyak ragam 

dan namanya sesuai dengan fungsinya. Untuk itu ulos 

merupakan bagian dalam aspek kebudayaan sosial 

kedaerahan dan kesukuan Batak.  

Tulus Jaya8 menjelaskan berbagai jenis ulos pada 

kegiatan resmi masyarakat Batak dan upacara adat Batak. 

Informasi mengenai pembuatan ulos hingga proses 

pemberian kepada orang yang dituju mengandung sebuah 

harapan. Untuk itu juga mengenai tata cara ulos sehubungan 

dengan dalihan na tolu.  

Johnson Pardosi9 menjelaskan tentang makna simbol 

umpasa dalam arti umpama; perumpamaan; peribahasa 

                                                           
7 Sandra A. Niessen, Batak Cloth and Clothing. A Dynamic Indonesian 

Tradition (Kuala Lumpur, Malaysia: Oxford University Press, 1993). 
8 Tulus Jaya, Ulos Batak Beserta Pemakaiannya (Jakarta: CV. Tulus Jaya, 

2004).  
9 Johnson Pardosi, “Makna Simbolik Umpasa, Sinamot dan Ulos pada Adat 

Perkawinan Batak Toba. ”Loga tJurnal  Ilmiah Bahasa dan Sastra (Volume IV 
No. 2 Oktober Tahun 2008). 
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dalam bahasa Batak yang berkenaan dengan ulos dan adat 

perkawinan Batak Toba. Juga tentang makna simbol sinamot 

(mahar) dan pemberian ulos (mangulosi).  

R. H. P. Sitompul10 menjelaskan ulos Batak Toba 

untuk tujuan praktis sebagai pakaian sehari-hari bagi 

masyarakat Batak Tapanuli di masa lampau sebelum 

mengenal tekstil. Pada masa sekarang ulos-ulos tertentu 

untuk kegiatan resmi masyarakat Batak dan adat Batak 

bermanfaat sebagai pemberian dari hula-hula kepada boru. 

Ulos Batak Toba mudah dikenali di antara ulos dari sub-suku 

Batak sebab namanya disertai kata ragi. 

Sandra Niessen11 menjelaskan legenda tentang 

pakaian mula-mula masyarakat Batak. Bagi Niessen, ulos 

sebagai pakaian sehari-hari merupakan sebuah konsep 

tentang ulos tradisional yang berarti bahwa gagasan, 

peristiwa dan perbuatan pada ulos ditenun menggunakan 

materi yang sederhana. Untuk itu ulos dalam wujud kain 

                                                           
10 R. H. P. Sitompul, Ulos Batak Tempo Dulu – Masa Kini (Jakarta: Kerabat-

Kerukunan Masyarakat Batak, 2009).    
11 Sandra Niessen, Legacy in Cloth, Batak Textiles of Indonesia 

(Netherland: KITLV Publications, 2009).    
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panjang dan lebar dapat dilihat berbeda sekali dengan 

pakaian dewasa ini seperti kemeja, gaun, rok dan lain-lain. 

Oleh karena itu bentuk-bentuk pakaian itu menjadi alternatif 

pilihan dan tanda perubahan zaman dari masa ke masa. Ia 

juga menjelaskan tentang ulos sehubungan dengan adat 

Batak dan dalihan na tolu.  

Sandra Niessen12 menulis Rangsa ni tonun diartikan 

sebagai suatu paparan tentang tenunan ulos. Niessen 

menceritakan tentang ulos sehubungan dengan pencipta, 

dunia kehidupan manusia, pakaian dan lain-lain. Kata rangsa 

mengartikan kondisi, atau ciri ulos berupa kain lebar dan 

panjang. Konon ulos ditenun dari bahan-bahan olahan dari 

tumbuh-tumbuhan yang berasal dari lingkungan tempt 

tinggal orang Batak. Cerita itu juga dibuat ke dalam audio 

visual (video compact disc) seperti réka (meréka, 

membayangkan) tentang tenunan ulos dalam sejarah orang 

Batak.  

 

                                                           
          12 Sandra Niessen., MJA Nashir, Rangsa Ni Tonun (Belanda: Oosterbeek 
Bergoord Publishing, 2013). 
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I.3.  Tujuan Penelitian. 

Bertolak dari rumusan masalah tersebut di atas 

maka penelitian ini mempunyai tujuan akademik dan 

praktis yang akan dicapai yaitu : 

I) Mendeskripsikan orang  Batak  dan  ulos  pada  umumnya  

serta hubungan dengan orang Batak Toba di Jakarta. 

2) Mendeskripsikan  orang  Batak  Toba  di  Jakarta  dan  

ulos dalam hubungan dengan nilai ulos melalui 

perkawinan adat Batak. 

3) Membuat  analisa  terhadap  nilai ulos sehubungan 

dengan perkawinan adat Batak dalam konteks keadaan 

masa kini dan kehidupan beragama dari orang Batak 

Toba di Jakarta sebagai warga gereja.  

4) Dari    segi    praktis  memperoleh   pengertian    dan  

pemahaman  yang  tepat, sehingga memberi pencerahan 

pada persoalan-persoalan yang telah muncul, dengan 

dugaan akan kebenaran tentang ulos dalam nilainya bagi 

kehidupan individu dan masyarakat Batak.  
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I.4. Metode Penelitian. 

    1. Pengumpulan Data. 

Pemikiran-pemikiran tentang tujuan penelitian itu, 

maka saya melakukan penelitian untuk mendeskripsikan 

ulos itu dengan cara mencari tahu dari penjelasan-

penjelasan literatur, yang adalah sumber utama penelitian 

ini. Selain sumber utama, juga merupakan syarat mutlak 

untuk penulisan disertasi ini, sehingga menambah dan 

meningkatkan pemahaman saya tentang ulos. 

Kepustakaan merupakan jasa informasi untuk 
menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep dari 
para ahli terdahulu mengikuti perkembangan 
penelitian dalam bidang diteliti, sehingga 
memperoleh orientasi lebih luas mengenai topik 
dipilih dan memanfaatkan data sekunder.13 

 
Dengan cara demikian saya menemukan konsep ulos 

dalam konteks sosio-historis masyarakat Batak. Saya 

menginterpretasi hal itu, karena interaksi anggota-

anggotanya menimbulkan adat istiadat, tradisi, pranata 

sosial orang Batak dan kaidah perilaku pada ulos dalam 

                                                           
13 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 2004), 45. 
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kegiatan resmi masyarakat Batak dan adat Batak, yang juga 

dapat dilihat pada waktu sekarang.  

Untuk itu sebagai data kualitatif saya melakukan 

observasi pada acara-acara perkawinan adat Batak di 

Jakarta. Hampir setiap bulan ada satu atau dua acara 

pelaksanaan perkawinan adat Batak. Dalam hal itu yang 

dapat dilihat secara langsung pada orang-orang Batak Toba 

di Jakarta dalam perkawinan adat.  Adler menulis: 

“Observasi langsung dengan fokus pada peristiwa dan 

kondisi di lapangan, untuk menghasilkan temuan-temuan 

mendalam yang mengukuhkan konsistensi dan validitas 

temuan.”14 Dalam hal itu dibantu dengan pencatatan, 

pemotretan, perekam suara dan perekam gambar. Kata dan 

kalimat yang diucapkan secara lisan dalam bahasa Batak 

Toba yang tidak dimengerti maka saya minta diterjemahkan.  

Selain observasi masa kini pada ulos dalam pranata 

perkawinan adat Batak di Jakarta, saya juga melakukan 

                                                           
14 Patricia A. Adler & Peter Adler, “Teknik-Teknik Observasi,” dalam 

Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, (Ed.), Handbook of Qualitative 
Research. Penerjemah., Dariyatno., Badrus Samsul Fata, (dkk.), 528, 530. 
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wawancara dengan tetua orang Batak Toba, termasuk 

metode studi pengalaman para orang tua sudah sepuh. 

Untuk hal itu dipilih “informan pangkal”15  yang mempunyai 

pengetahuan luas tentang makna, keadaan atau sifat, 

pranata sosial, peristiwa dan perbuatan pada ulos. Juga 

wawancara dengan individu sebagai narasumber terhadap 

hal itu sebagai bagian dari warisan budayanya. Demikian 

juga dengan diskusi-diskusi pada pertemuan bulanan dari 

kelompok marga Batak Toba di Jakarta. Sutrisno Hadi 

menulis: “data lapangan tidak diperoleh melalui 

penghitungan atau pengukuran, melainkan kata-kata dalam 

pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat dan pendirian-

pendirian.”16 Dari deskripsi-deskripsi tersebut melalui 

analisis-analisis terhadap semua data yang dihasilkan dari 

penelitian sehingga merupakan data signifikan. 

 

                                                           
15 Andrea Fontana & James H. Frey, “Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan,” 

dalam Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, (Eds.), Handbook of Qualitative 
Research. Penerjemah., Dariyatno., Badrus Samsul Fata, (dkk.), 508.   

16 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan 
Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, 2006), 207. 
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2. Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Untuk observasi dan wawancara, saya mencari 

informasi dan menghubungi orang-orang Batak Toba di 

Jakarta yang melaksanakan perkawinan adat Batak. Untuk 

hal itu tentu pengamatan pada acara perkawinan adat yang 

dilakukan pada tempat-tempat acara itu berlangsung. 

Namun demikian untuk wawancara lebih mendalam 

dilakukan di rumah informan (narasumber).  Tolak ukur 

penelitian adalah kualitatif maka diperlukan kualitas 

informasi atau data. Orang-orang Batak Toba di Jakarta, 

khususnya sebagai narasumber yang bertempat tinggal di 

berbagai wilayah dari kota Jakarta yaitu di Bintaro, Tebet, 

Pasar Minggu, Grogol, Menteng, Matraman, Salemba, 

Setiabudi, Tanjung Priok, Pulo Mas, Rawamangun, Utan 

Kayu, Kelapa dua, Duren Sawit, Kebayoran Baru, Cililitan dan 

Pondok Gede. Dengan demikian tempat tinggal informan 

tidak terbatas pada satu wilayah tertentu di Jakarta. 

Penelitian dan pengumpulan data lapangan telah dilakukan 

dari bulan September 2013 sampai Mei 2014. 
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3. Unit Amatan. 

Unit amatan pada penelitian lapangan yaitu ulos 

dalam perkawinan orang Batak Toba di Jakarta. Kesatuan 

unsur-unsur tersebut sebagai unit amatan penelitian 

menjadi sampel konkrit dapat dilihat dan bersifat 

“purposive.”17 Itu berarti pemilihan sampel tidak terikat 

kepada wilayah, tetapi disesuaikan dengan sampel dan 

waktu. Pengertian populasi bukan kumpulan orang di 

wilayah tertentu, tetapi bisa menunjuk kepada benda atau 

objek, kumpulan benda,  upacara adat, atau proses dari 

mulai hingga pelaksanaan adat. 

 
4. Analisis Data. 

Sesuai dengan pokok masalah nilai ulos dalam 

pranata perkawinan Batak Toba di Jakarta, maka saya 

membuat analisa-analisa terhadap ulos berdasarkan konteks 

sosio-historis dan masyarakat Batak yang membentuknya. 

                                                           
17 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, 82. “Purposive sampel adalah 

pemilihan kelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu, 
dipandang mempunyai hubungan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.” 
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Demikian pula, ulos dalam nilainya berdasarkan konteks 

perkawinan adat Batak bagi orang Batak Toba di Jakarta.  

Sesuai dengan karakteristik rupa ulos adalah objek 

yang dapat dilihat dan teramati oleh indra penglihatan 

(maata), maka sama halnya dengan tanda dalam pengertian 

semiotik.  Untuk itu maka saya membandingkannya dengan 

konsep-konsep tanda yang dipandang sebagai dasar acuan 

kehidupan dalam masyarakat. Berdasarkan analisa-analisa 

itu, maka saya membuat kesimpulan data, temuan teoritis, 

temuan praktis dan saran-saran. 

 
I.5. Kontribusi Penelitian. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi signifikan sebagai berikut.  

1. Memperkaya  informasi  empiris  mengenai  nilai  ulos 

melalui observasi masa kini.   

2. Memberikan masukan empiris dan studi mengenai nilai 

ulos bersifat kebudayaan Batak dalam lingkup orang-

orang Batak Toba di Jakarta pada dewasa ini. 



18 
 

3. Menyumbangkan pemikiran baru mengenai nilai ulos 

dari kebudayaan Batak, pemakaian dan maknanya masih 

berlangsung bagi generasi orang Batak sendiri di waktu 

sekarang dan juga di waktu mendatang. 

 
I.6.  Susunan Penulisan. 

Secara garis besar disertasi ini terdiri dari enam bab, 

sehingga masing-masing bab terbagi lagi atas sub-bab. 

Susunan dari enam bab adalah sebagai berikut.  

1. Bab I Pendahuluan.  

Bab ini berisikan latar belakang pemikiran dan alasan 

penelitian tentang ulos dalam konsep nilainya bagi orang 

Batak juga bagi orang Batak Toba dalam konteks perkawinan 

adat Batak di kota Jakarta. Juga uraian tentang tujuan 

penelitian dari segi teoritis dan praktis. Metode penelitian 

pada unit amatan, analisis data, sehingga menghasilkan 

kontribusi penelitian. Susunan penulisan terdapat pada 

bagian akhir dari bab I 
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2. Bab II Kerangka Teoritik. 

Bab ini  mengelaborasi pengertian mengenai kain 

dalam bentuk dan fungsinya yang ada di berbagai 

masyarakat di dunia. Uraian tentang tanda dalam pengertian 

semiotik, juga konsep-konsep tanda yang dipandang sebagai 

dasar acuan kehidupan dalam masyarakat. Penjelasan Emile 

Durkheim tentang totem sebagai nama diri, emblem dan 

kepercayaan totemik dalam konteks kebudayaan suku 

Aborigin di Central Australia. Edwyn Bevan menjelaskan 

simbol objek kepercayaan yang ada pada masyarakat di 

seluruh dunia. Mircea Eliade menjelaskan simbol objek yang 

sakral pada berbagai masyarakat di segala tempat. Mary 

Douglas menjelaskan simbol struktur kosmos lele dalam 

morfologi dan pemahaman masyarakat Afrika Tengah dan 

Clifford Geertz menjelaskan simbol dalam multi objek adalah 

bagian dari sistem budaya dan sistem sosial. Juga dari segi 

kognitif sebagai model of/model tentang, pengetahuan. Segi 

evaluatif sebagai model for/model untuk, di mana 

pengetahuan menjadi nilai dalam hidup bermasyarakat. 
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3. Bab III Orang Batak dan Ulos. 

Bab ini terdiri dari gambaran umum Orang Batak 

tentang kejadian, wilayah dan pembagian suku-suku Batak, 

kekerabatan marga dan pranata sosial orang Batak. Juga 

makna-makna ulos berdasarkan konteks sosio-historisnya 

dan masyarakat Batak yang membentuknya.  

 
4. Bab IV Orang Batak Toba di Jakarta dan Ulos dalam 

Perkawinan Adat. 

Bab ini terdiri dari gambaran umum kota Jakarta, 

orang-orang Batak Toba di Jakarta dan pengamatan pada 

ulos dalam perkawinan adat Batak, serta hasil observasi 

pada acara perkawinan adat Batak. Juga ulos dalam makna-

maknanya berdasarkan konteks perkawinan adat bagi orang 

Batak Toba di Jakarta.. 

 
5. Bab V Nilai Ulos dalam Pranata Perkawinan Batak Toba di 

Jakarta.  

Bab ini terdiri dari uraian analisa terhadap ulos dalam 

konsep nilai sama dan tidak sama. Konsep nilai sama sebagai 

inti, sebagai jati diri dan tanda bagi masyarakat Batak pada 
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umumnya di kota Jakarta dan kehidupan beragama sebagai 

warga gereja. Uraian analisa terhadap ulos adalah tanda 

dalam pengertian semiotik dan mendiskusikan hal itu 

dengan konsep-konsep tanda dalam penjelasan Emile 

Durkheim dan Clifford Geertz. 

 
6. Bab VI Penutup. 

Bab ini mencakup kesimpulan data penelitian, 

temuan teoritis, temuan praktis dan saran-saran dari hasil 

penelitian. 

 

 


