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ABSTRAK 

Rahmat Hidayatullah, Bp. 1110822009. Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, skripsi ini berjudul Rumah 

Adat dan Fungsi Sosialnya Bagi Masyarakat Batak Toba di Desa Dosroha, 

Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Pembimbing I: Prof. Dr. Rer.soz. 

Nursyirwan Efendi dan Pembimbing II: Dra. Yunarti, M.Hum. 

Rumah adat adalah bagian dari salah satu unsur kebudayaan yaitu sistem 

peralatan perlengkapan hidup dan teknologi. Rumah adat atau rumah tradisional 

merupakan sebuah karya peninggalan kebudayaan yang masih ada hingga saat ini. 

Rumah adat merupakan komponen penting dari unsur fisik cerminan budaya yang 

terbentuk dari tradisi masyarakat. Adanya tradisi masyarakat terhadap rumah adat ini 

menunjukkan sebuah hubungan timbal balik atau hubungan yang saling melengkapi. 

Hubungan itu bisa berupa kegunaan rumah adat tersebut terhadap masyarakat atau bisa 

disebut sebagai fungsi sosial terhadap masyarakat. 

 

Penelitian ini didasari atas dua permasalahan (1) Bagaimanakah deskripsi fisik 

rumah adat Batak Toba? (2) Bagaimanakah fungsi sosial rumah adat Toba terhadap 

masyarakat Batak Toba? Dengan tujuan penelitian untuk (1) Menjelaskan bagaimana 

gambaran kondisi rumah adat Batak Toba. (2) Memahami dan menjelaskan fungsi 

sosial rumah adat Toba terhadap masyarakat Batak Toba. Untuk mencapai tujuan diatas 

maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara dan studi 

kepustakaan. Untuk pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu 

didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat yang mempunyai pemahaman tentang rumah 

adat.  

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang peneliti lakukan dapat 

disimpulkan bahwa di suku Batak Toba merupakan suku yang menempati di daerah 

sekitaran danau Toba. Rumah bolon merupakan rumah adat khas Batak Toba yang 

mana rumah tradisional ini merupakan sebagai tempat tinggal masyarakat Batak. 

Rumah adat Batak masih banyak yang berdiri di berbagai daerah di sekitaran danau 

Toba, salah satunya di Desa Dosroha. Di Desa Dosroha masih banyak rumah adat 

Batak, baik yang dihuni maupun yang kosong, ada yang masih terawat dan ada juga 

yang sudah lapuk. Rumah adat ini fungsi utamanya adalah sebagai tempat tinggal, 

tetapi juga sebagai tempat upacara adat. Di Desa Dosroha, sudah tidak semua rumah 

adat dijalankan sesuai fungsinya, tetapi sebagian besar masyarakat Batak masih 

mempertahankan dan menjaga rumah adatnya, dan masih sering digunakan sebagai 

tempat upacara adat. 



 

 

 


