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BAB II 

TEORI KONSELING MULTIKULTURAL  

DAN DALIHAN NA TOLU 

Dalam suatu penelitian kaitan antara landasan teori dan fakta empirik sangat penting. 

Menghindari kesalahan pengertian dalam pemahaman dan untuk memperoleh kesatuan 

pandangan terhadap beberapa istilah, maka dalam bab II ini akan mengemukakan beberapa 

hal yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam penelitian, secara rinci sebagai 

berikut : 

2.1. KONSELING MULTIKULTURAL  

2.1.1 Latar Belakang Sejarah Konseling Multikultural 

Konseling berasal dari bahasa inggris to counsel yang secara harafiah berarti memberi 

nasihat. Orang yang melakukan konseling adalah konselor. Dalam bahasa inggris istilah 

konselor mempunyai arti penasehat dalam hubungan dengan tugas ahli-ahli hukum. Untuk itu 

konseling adalah proses pertolongan antara seorang penolong (konselor) dan yang ditolong 

(konseli) dengan maksud untuk meringankan penderitaan konseli.
1
 Konseling multikultural 

pada hakekatnya merujuk pada suatu proses konseling bagi setiap orang dari latar belakang 

budaya yang berbeda-beda. Dalam hal ini istilah konseling multikultural merupakan sesuatu 

yang baru dimana, konseling multikultural menggambarkan tentang fenomena sejarah 

mengenai laki-laki. Pada zaman dulu dalam peradaban Mediterania Mesir kuno dan pada 

zaman Kekaisaran Romawi, multikultural hadir dalam bingkai perbedaan budaya antara 

masyarakat dilatarbelakangi dengan adanya suatu masalah yang ada dalam masyarakat pada 

saat itu mengenai budaya dan juga orang-orang yang berkuasa pada saat itu. Konseling 

multikultural diperkenalkan di Amerika Serikat pada abad ke 20. Amerika Asosiasi 

Konseling ( ACA ) terbentuk pada tahun 1955 dibawah naungan Amerika Personil dan 

Bimbingan Konseling ( APGA ).
2
  

Pada masa proses pembentukan tersebut adapun pemaparan yang disampaikan oleh 

Copeland mengenai tujuan dari konseling multikultural bagi masyarakat minoritas di 

Amerika Utara selama hampir lima puluh tahun terakhir ini masyarakat minoritas diwajibkan 
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untuk mengikuti tradisi yang ada dalam kebudayaan di Amerika Utara, dari hal inilah yang 

membuat Copeland dalam pandangannya terhadap masyarakat mayoritas di Amerika Utara 

untuk menekankan pada perbedaan-perbedan yang terjadi pada konteks masyarakat dalam 

kaitannya terhadap konseling multikultural.
3
 Berangkat dari hal ini istilah itu disebut dengan 

“konseling untuk semua”. Yang dimaksud dengan “konseling untuk semua” ini dianggap 

sebagai prinsip atau tujuan yang harus dipenuhi namun hal ini di dasarkan pada garis budaya 

Amerika yang berkulit putih. Lebih lanjut sebagaimana dinyatakan oleh Aubrey mengatakan 

bahwa sekitar pada tahun enam puluhan konseling multikultural mengalami perubahan-

perubahan dalam meningkatkan kualitas dari setiap konselor-konselor yang ada. Peningkatan 

tersebut terlihat pada diri konselor dimana konselor mulai merasa lebih bertanggung jawab 

untuk pelaksanaan proses konseling multikultural yang berbeda dalam populasinya.
4
 Hal ini 

ingin mengatakan bahwa dalam proses konseling multikultural mempunyai dampak 

perubahan positif dalam kehidupan klien maupun konselor itu sendiri dalam memahami 

dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat pada saat itu.  

Disisi lain, Amerika Personil dan Bimbingan Konseling (APGA) pada tahun 1966 

menandai sebuah titik balik dalam panggilan pertamanya yang menyatakan bahwa 

keterkaitan antara konseling dan kebudayaan belum bisa dapat melakukan suatu perubahan 

yang signifikan dalam konteks masyarakat minoritas.
5
 Untuk itu pada akhir dekade tersebut, 

penelitian ini telah dimulai dengan sempel orang-orang yang berbeda budaya dan juga 

sebagian besar penelitian ini dilakukan oleh orang asli Amerika yang berkulit hitam. Adapun 

pandangan menurut Reymonds dan Paus mengenai konseling multikultural ini telah tumbuh 

dan berkembang selama tujuh puluh tahunan terakhir. Upaya perkembangan tersebut ditandai 

dengan melakukan upaya studi-studi berkelanjutan yang dilakukan oleh para konselor 

terhadap orang-orang dari budaya yang berbeda atau bisa disebut dengan suatu budaya yang 

dapat diruguikan oleh budaya lain. Hal ini sangat penting dikarenakan pada tahun 1972 

sebuah kekhawatiran orang berkulit hitam yang menjadi dasar terhadap Asosiasi 

Multikultural Konseling mendirikan suatu lembaga Asosiasi ini pada tahun 1985. Dengan 

demikian istilah „konseling multikultural‟ dapat disebut sebagai sebuah kelompok minoritas 

                                                           
3
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4
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(orang berkulit hitam ) yang didalamnya termasuk orang-orang yang dilatarbelakang dari ras 

yang berbeda, kelompok etnis, perempuan, orang cacat atau, mereka yang telah di 

diskriminasi karena perbedaan-perbedaan budaya yang ada dalam diri mereka.
6

 Yang 

dimaksud adalah konseling multikultural ini ada dan berkembang dalam tahap 

perkembangannya tidak terlepas dari perkembangan masyarakat kulit hitam yang berada di 

amerika dan serta penindasan yang terjadi pada kulit hitam. Dengan adanya konseling 

multikultural maka, penindasan baik ras, jenis kulit, gender, dapat di selesaikan dalam 

pahaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat amerika. 

Beradasarkan pemaparan diatas menurut penulis konseling multikultural di didirikan 

dalam suatu bingkai perbedaan budaya baik itu antara kulit hitam dan kulit putih. Untuk itu 

perbedaan itu juga terdapat didalam kelompok etnis maupun gender yang ada pada 

kebudayaan orang-orang amerika pada saat itu. Dengan demikian konseling multikultural 

hadir dan berdiri untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat 

pribumi baik itu berkulit hitam maupun berkulit putih dengan melakukan teknik pendekatan 

kepada nilai-nilai kebudayaan, jenis kelamin, maupun nilai suatu keberasamaan yang ada. 

2.1.2 Pendekatan Konseling Multikultural  

Konseling multikultural terdapat kekuatan yang dapat membantu terjadinya proses 

konseling multikultural dimana dalam pandangannnya, Pedersen yang pertama kali 

menyebutkan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah kekuatan keempat dalam proses 

konseling multikultural. Dimana kekuatan tersebut lebih tepat untuk menggambarkan sebagai 

suatu dimensi keempat hal ini dikarenakan semua bantuan yang ada dalam konseling tidak 

terlepas dari segi aspek sosial masyarakat dan juga konteks budaya yang sedang berlangsung 

hingga saat ini.
7
  

Untuk itu peran dari multikultural ini juga harus mencakup tentang perbedaan 

berdasarkan agama, orientasi seksual, sosial, faktor ekonomi, usia, jenis kelamin, cacat fisik 

dan bahkan tingkat akulturasi dan asmiliasi. Hal ini yang membuat mereka membela suatu 

pemahaman tentang multikultural yang dapat mendukung dan melengkapi psikodinamik, 

konduktivitas dan paradigma humanistik yang merujuk pada faktor intra-psikis yang dapat 

                                                           
6
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mempengaruhi perkembangan manusia. Seiring waktu berjalan dengan hasil- hasil yang 

ditemukan dalam penelitian tersebut pada akhirnya membuat mereka meninggalkan studi 

terhadap pengaruh budaya sosiolog dan antropolog. Dengan demikian mereka membentuk 

suatu gerakan dimana Gerakan multikultutural tersebut menyiratkan sebagai suatu 

pendekatan budaya yang didalamnya terdapat suatu nilai budaya berbeda yang dapat 

mengembalikan kondisi sebelumnya. Untuk itu dengan adanya konstruksionisme sosial yang 

mencakup tentang pendekatan dan makna dan realitas dari setiap individu atau kelompok 

masyarakat  yang dapat membantu terbentuknya suatu bingkai kebudayaan dalam kehidupan 

masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, asumsi yang ada harus didasarkan pada suatu 

identifikasi dan karakteristik yang ada pada mereka dan dapat didefinisikan. Adapun lima 

asumsi yang dapat di identifikasi dalam multikulturalisme sebagai berikut : 

1. Multikulturalisme menerima keberadaan banyak sudut pandang, tidak ada yang 

dianggap baik atau buruk, benar atau salah. 

2. Hal ini melibatkan konstruksinisme sosial pada orang yang membangun dia mereka 

melalui proses sosial ( pengalaman sejarah, budaya dan sosial ) yang mengandung 

simbol budaya metafora. 

3. Kontekstualistik dalam perbuatan hanya dapat dipahami dengan konteks pada apa 

yang terjadi. Ini yang menantang teori psikologi dan konseling yang timbul dari 

konteks budaya tertentu. 

4. Menawarkan pendekatan yang berbeda untuk dunia karena masing-masing perspektif 

menangkap pendekatan yang berbeda. 

5. Membela rasa relasional untuk bahasa bukan hanya satu representasi, karena dalam 

bahasa memiliki korelasi yang tinggi dengan budaya dan persepsi realitas. Pendekatan 

relasional memungkinkan kebenaran dan realitas yang harus dilihat diluar dari tradisi 

ilmiah Barat.
8
 

Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis karakteristik identitas kultur dalam 

konseling multikultural dalam konseling sangat membantu dalam lingkup sosial masyarakat. 

Dimana pendekatan multikultural ini tidak hanya berfokus pada satu individu saja melainkan 

kelompok masyarakat pada umumnya. Selanjutnya karakteristik identitas kultur dalam 

konseling multikutural ini juga yang menjadikan asumsi dasar meliputi bagaimana suatu 
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realitas yang dapat dipahami sebagai, konsep diri, konstruksi moral, konsep waktu, dan juga 

perasaan akan tanah air. Dari kelima asumsi ini akan menjadikan dasar yang tepat dalam 

memahami klien yang memiliki identitas kultur. Untuk itu adapun kelima karakteristik 

identitas kultur dalam konseling mulikutural meliputi: 

 

a) Konsep Realitas 

Konsep realitas dipahami sebagai cara orang-orang dari kultur yang berbeda tentu 

memiliki ide yang berbeda tentang realitas. Realitas yang dipahami misalnya dualistik 

atau holistik. Dimana dalam kultur Barat, memahami realitas bersifat dualistik yang 

membagi dunia dalam dua tipe entitas: jiwa dan tubuh. Jiwa terdiri dari ide, konsep, dan 

pikiran. Sedangkan tubuh bersifat nyata, dapat diamati, dan berkembang dalam ruang. 

Realitas dualisme berdampak pada peningkatan pemisahan antara diri dan objek, atau diri 

dan yang lainnya. Dalam hal ini diri dikaitkan dengan jiwa dan dirancang diluar serta jauh 

dari dunia luar. Dunia luar yang dimaksud adalah dunia segala sesuatu atau orang lain. 

Orang-orang selain dunia Barat menggangap dunia sebagai sebuah kesatuan. Misalnya 

Buddhisem, Hinduisme, dan agama dunia lain yang memahami bentuk fisik, mental, dan 

spiritual sebagai aspek atau sisi dari satu realitas tunggal, bukan sebagai domain yang 

terpisah.
9

 Pemahaman seseorang terhadap realitas dapat ditemukan dalam ruang 

konseling. Berbagai elemen kunci dalam konseling, kata yang digunakan oleh seseorang 

dalam mengekspresikan dan mendeskripsikan masalah memberikan sudut pandang 

mendasar, implisit, dan filosofis dari sebuah kultur terhadap apa yang dimiliki individu. 

Konsep penyembuhan dengan menggunakan kultur ini tergantung pada realitas yang 

dualistik atau holistik. Kultur dualis masyarakat Barat pada umumnya membicarakan 

masalah yang ada dan memasukkannya ke dalam penanganan mental.  Hal ini 

dikarenakan kultur tersebut terdiri dari kesatuan jiwa, raga, dan roh, pratek 

penyembuhannya akan menghadapkan seseorang kepada ketiga hal itu misalnya meditasi, 

latihan, dan diet didalamnya.
10
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b) Memahami Diri 

Memahami diri menjadi seseorang sangat bervariasi dari satu kultur dengan kultur yang 

lain berbeda. Menurut Landrine, self adalah inner thing ( sesuatu yang ada dalam diri) 

atau suatu pengalaman diri yang berdiri sendiri dan lengkap tentunya berasal dari kultur 

Barat, dimana hal tersebut diyakini sebagai peletak dasar, pembuat, dan pengontrol 

perilaku. Untuk itu Landrine memberikan konsep diri kultur Barat dengan pengalaman 

diri indexical dalam kultur non-Barat: 

“Diri dalam kultur bukanlah suatu entitas yang eksis secara idependen dari suatu hubungan dan 

konteks tempatnya dapat diinterpretasikan. Sang diri diciptakan kembali dalam interkasi dan 

konteks, dan hanya eksis di dalam dan melalui hal tersebut”. 

Selain itu juga konsep memahami diri terdapat pada pendekatan individualis dan 

pendekatan kolektif. Dimana kedua pendekatan ini tentunya memiliki perbedaan. 

Pendekatan individualis yang mendominasi kultur Barat dan juga pendekatan kolektif 

merupakan bagian dari kultur tradisional. Orang dengan pendekatan kolektif senang 

menggangap dirinya sebagai anggota dari keluarga, suku, atau kelompok sosial lain dan 

membuat keputusan berdasarkan kebutuhan, nilai, dan prioritas jaringan sosial. kultur 

individualis menekankan pada perasaan bersalah, merujuk pada pengalaman batin, dan 

penyalahan diri. Untuk itu orang dengan kultur kolektif lebih senang berbicara mengenai 

rasa malu, merujuk pada situasi dimana mereka tertangkap basa oleh orang yang 

berkuasa. Tetapi akan sulit bagi mereka untuk memahami orang lain yang ada dalam dua 

pendekatan yang berbeda.
11

 

C.  Konstruksi Moral 

Membuat pilihan moral, memutuskan yang benar dan salah adalah inti dari suatu 

kehidupan. Akan tetapi membuat suatu pilihan moral ada dan dipengaruhi oleh kultur. 

Moralitas Barat yakin dengan pilihan dan tanggung jawab individu dan kemauan untuk 

dibimbing oleh prinsip moral yang abstrak seperti keadilan atau kejujuran. Sedangkan 

kultur tradisional dan isu moral sangat ditentukan oleh takdirnya misalnya karma. Ajaran 

dan prinsip moral tertanam dalam cerira bukan diartikulasi dalam konsep abstrak. 

Perbedaan antara memilih (kultur barat) sangar berpengaruh dalam konseling. Nilai moral 

dalam kultur individual cenderung menghadirkan nilai seperti pencapaian, otonomi, 
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indenpenden, dan rasionalitas. Sedangkan kultur kolektivitas lebih menekankan pada nilai 

sosiabilitas, pengorbanan, dan kesesuaian.
12

 

D. Konsep Waktu 

Dari perspektif individu, dan kelompok sosial, waktu adalah salah satu elemen dari suatu 

tempat cara hidup dan terbentuknya suatu hubungan. Salah satu ciri masyarakat industrial 

modern adalah berorientasi pada masa depan. Masa lalu dilupakan dan dihancurkan. 

Suatu cerita yang diterima oleh keluarga atau komunitas di masa lalu, bertahan ditingkat 

yang paling rendah. Masa lalu diartikan sebagai warisan. Sebaliknya masyarakat 

tradisional dan kolektif di dominasi oleh orientasi masa lalu. Terdapat kesinambungan 

antara cerita dimasa lalu dan sekarang dengan menghayalkan para nenek moyang hadir 

dan berkomunikasi dengan yang masih hidup. Konsep maju dalam masyarakat modern 

sangat berperan penting sehinga sesuatu yang berhubungan dengan praktek, gaya hidup 

oleh generasi sebelumnya dianggap sebagai ketinggalan zaman atau usang. Sedangkan 

kultur tradisional, konsep maju dapat dianggap sebagai suatu ancaman. Bentuk 

komunikasi dan penyimpangan informasi dalam berbagai pengaturan kultur juga 

berpengaruh terhadap pengalaman manjalani waktu. Konsturksi waktu dalam pengaturan 

kultur yang berbeda dapat menimbulkan konsekuensi praksis yang dominan masukudnya 

dalam masyatakat dengan kultur dan suatu ketepatan waktu akan memberikan perjanjian 

dengan menggunakan ketepatan waktu dan durasi adalah hal yang rasional sedangkan 

bagi kultur yang lain, hal ini tampak rasional klien akan menemui konselor apabila 

mereka sudah untuk tujuan konseling.
13

 

E. Nilai Tempat 

Dimensi kultur yang paling akhir adalah hubungan antara kutur dengan lingkungan fisik. 

Dalam masyarakat modern sebagian besar ikatan antara orang dengan tempat telah putus. 

Mobilisasi sosial dan geografis adalah hal yang umum. Masih ada penghargaan terhadap 

tempat dalam kultur modern akan tetapi penghargaan itu terpisah dari individu. Konselor 

akan menghadapi berbagai kultur dengan pemahaman yang berbeda juga tentang makna 

tempat.
14

 

2.1.3 Kompetensi Multikultural 
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Dalam konseling multikultural kompetensi dipahami sebagai kemampuan untuk 

memahami dinamika budaya terhadap masing-masing budaya tersebut dengan cara 

memfasilitasi perekembangannya.
15

. Adapun tiga dimensi kompetensi multikultural sebagai 

sikap subjek dan keyakinan, pengetahuan dan keterampilan ( Carney & Kahn,). Sebagai 

berikut : 

a) Berhubungan dengan sikap konselor dan keyakinan tentang ras, budaya, kelompok 

etnis, gender dan orientasi seksual; kebutuhan untuk menilai prasangka dan stereotip 

dan mengembangkan konseling yang positif terhadap multikulturalisme, dan cara 

dimana nilai-nilai dan pengalaman konselor dapat mempengaruhi konseling dan 

terapi. 

b) Kapasitas konselor untuk mengetahui atau dengan cara melakukan pendekatan sendiri 

untuk dunia dan untuk menjadi ahli pada budaya yang berbeda. Dalam hal ini 

seharusnya tidak hanya memiliki pengetahuan dan informasi yang spesifik pada 

budaya dari orang yang menerima konseling tetapi juga harus memahami pengaruh 

sosio-politik. 

c) Seorang konselor mempunyai keterampilan khusus dan kapasitas ( teknik untuk 

intervensi dan strategi ) yang diperlukan untuk bekerja dengan kelompok-kelompok 

diberbagai budaya. Dimensi ini meliputi kompetensi individu dan orang-orang dari 

lembaga dan organisasi.
16

 

Dari penjelasan diatas menurut penulis seorang konselor harus memiliki kompetensi yang 

mempuni dalam rangka untuk melaksanakan intervensi dari proses konseling multikultural 

dan organisasi. Dimana dalam hal ini dapat digunakan untuk memfasilitasi adanya proses dari 

konseling lintas budaya sesuai dengan harapan dari klien. Dan juga proses konseling 

multikultural ini dapat terus menerus melihat dari berbagai aspek yang ada dari klien nya. 

2.1.4 Empati Multikultural 

Secara teori esensial ada berbagai cara pandang dalam mendefinisikan empati dan empati 

multikultural. Dimana Carl Rogers yang pertama kali mengkonseptualisasikan empati 

sebagai kemampuan konselor untuk memasuki dunia klien, terutama pada tingkat emosional. 

                                                           
15
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Menurut Rogers, seorang konselor perlu berusaha memahami dan berkomunikasi dengan 

baik dalam memahami pandangan klien.
17

 Ibrahim mendefinisikan empati sebagai suatu hal 

yang sensitif dalam lingkar kebudayaan, dimana konselor menunjukkan rasa empati melalui 

pendekatan secara kebudayaan.
18

 Disisi lain Sue et al. Memahaminya sebagai komunikasi 

dan pemahaman tentang pandangan dunia klien yang mengakui perbedaan budaya antara 

konselor dan klien.
19

  

Ridley dan Lingle menjelaskan empati multikultural sebagai kemampuan konselor untuk 

memahami dan berkomunikasi dengan klien pada tingkatan emosional, kognitif, perilaku, dan 

perkembangan. Pada tingkat emosional fokusnya adalah ekspresi emosi verbal dan nonverbal 

oleh orang-orang dari latarbelakang budaya yang berbeda terutama etnis dan juga pengakuan 

konselor sendiri terhadap ekspresi emosional.20 Pada tingkat kognitif, variabel yang paling 

relevan adalah pandangan dunia klien yang didefinisikan oleh Sue dan Sue sebagaimana 

orang memandang dan berkaitan hubungannya dengan dunia misalnya ( alam, manusia, 

hewan, institusi, benda, alam semesta, agama, sains, waktu, seni, dan lain-lain ). Untuk 

memperluas definisi ini Sue dan Sue menyatakan bahwa pandangan dunia tidak hanya terdiri 

dari sikap, nilai, kepercayaan, pendapat, dan konsep, tetapi juga bagaimana setiap individu 

dapat berfikir, mendefinisikan, dan menafsirkan suatu kejadian yang ada. Hal ini terjadi pada 

tingkatan yang terbuka ( mengkomunikasikan pandangan dunia kepada orang lain ) atau 

tingkat rahasia ( kognisi diri dalam bentuk, pernyataan diri, instruksi diri, dan sejenisnya ) 

seperti yang di definisikan dalam teori kognitif mengenai tingkat perilaku meliputi norma-

norma dan aturan perilaku yang ditentukan budaya dan dipatuhi oleh klien. Untuk itu sebagai 

suatu perkembangan dalam proses konseling multikutural maka, konseling dalam tahap 

pengembangannya berbicara mengenai tentang proses perkembangan seperti akulturasi, 

identitas budaya, sosialisasi, peran jender, dan pendidikan sejarah.
21
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Selanjutnya seorang konselor sangat akurat dalam memahami dan berkomunikasi pada 

tingkatan yang lebih dalam dengan melibatkan klien untuk proses analisis, interpretasi, dan 

juga memprediksi tingkatan emosi, perilaku, kognisi, dan pembangunan. Keterampilan juga 

digunakan pada tingkat ini yang mencakup parafrase, refleksi, dan perasaan. Sementara 

konfrontasi dan interpretasi biasanya akan digunakan pada tingkat lanjutan dalam empati 

multikultural.
22

 

Untuk itu Sue membaginya dalam enam bagian model yang didasarkan pada kerangka 

konseptual multikutural yang mencakup emosi, kognitif, perilaku, dan perkembangan 

diantaranya, yaitu: 

1. Consistently inadequate. Konselor mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai 

intervensi verbal/nonverbal yang membahas masing-masing aspek budaya aspek 

budaya. Contohnya seorang konselor mendiskusikan riwayat hidup klienya dan dalam 

proses selanjutnya konselor menindaklanjuti informasi yang tidak ada hubungannya 

dengan nilai-nilai budaya. Pada contoh ini konselor akan mengurangi tingkat 

pengalamannya yang terkait dengan perkembangan dimensi yang ada. 

2. Inconsistently adequate. Konselor sesekali membahas nilai aspek budaya dari setiap 

masing-masing dimensi yang ada. Misalnya seorang konselor mengidentifikasi unsur-

unsur penting dalam identitas budaya, tetapi seorang konselor gagal untuk mengatasi 

akulturasi ketika dimana klien berbicara tentang pengalamannya yang berkaitan erat 

dengan kebudayaan yang dimiliki oleh kliennya. 

3. Consistently adequate. Konselor secara verbal maupun non-verbal hadir dalam setiap 

dimensi yang menunjukkan empati mutikultural. Misalnya seorang klien setiap saat 

membicarakan kepada anda mengenai masalah-masalah yang terjadi pada dirinya dan 

dimana masalah tersebut akan berujung kesedihan mendalam. Hal ini akan membuat 

anda bertanya-tanya bagaimana anda bisa menerima dan menghadapinya semuanya 

masalah yang ada pada diri anda. 

4. Inconsistently advanced. Konselor sering menggangap komunikasi budaya pada 

setiap dimensi klien gagal dalam melakukannya. Hal ini disebabkan konselor tidak 

kritis dan tidak memberikan kesempatan pada klien untuk membicarakannya. 
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Misalnya konselor menginterpretasikan dengan benar bahwa kesedihan klien terkait 

dengan percakapan tentang budaya asalnya tetapi seorang konselor gagal menghadapi 

kliennya atau secara tidak tepat menghadapi klien tentang pemenuhan kebutuhan 

hidupnya seperti membangkit motivasi keterampilannya untuk bekerja. 

 

5. Consistently advanced. Pada tingkat ini, konselor secara konsisten “selaras” dengan 

klien dimana, konselor mampu menafsirkan komunikasi budaya yang benar kepada 

klien. Hal ini digunakan untuk bisa memprediksi bagaimana klien akan melakukan 

dan berfikir atau berprilaku dalam situasi dimana klien berada dalam pengembangan 

identitas kebudayaanya. 

6. Non-applicable. Hal ini bertujuan agar seorang konselor lebih dapat berempatik lagi 

dan tidak mengurangi fokusnya kepada klien dalam menjalankan fungsinya untuk 

melakukan proses konseling multikultural yanga ada.
23

 

Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis model empati multikultural 

dikembangkan dengan tujuan menyediakan pengawas, pendidik, dan pelatihan dalam 

kompetensi multikultural. Fokus empati multikultural ini menyediakan pengamat 

eksternal apakah itu pengawas, pendidik, kolega, atau para calon siswa konseling. 

Dengan cara inilah seorang konselor diwajibkan mengerti dan berkomunikasi baik 

dengan para klien nya. Dengan demikian adapun empat dimensi yang terdapat pada 

model empati multikultural yaitu a). Emosional, b). Kognitif  c). Perilaku  d). Tingkat 

perkembangan. 

2.1.5 Kesadaran Multikultural 

Minami menyatakan bahwa membangun kesadaran multikultural sangat diperlukan dalam 

proses konseling multikultural, tetapi tidak hanya cukup untuk membangun dan 

mengembangkannya saja melainkan sebuah komponen-komponen yang dapat mengontrol 

sikap dari suatu kompetensi budaya yang dipandang sebagai suatu hal yang dapat terpisah 

dan berbeda dari kesadaran budaya. Sikap atau keyakinan tersebut diasumsikan sebagai 

eksplisit, implisit, efektif, kognitif, dan evaluatif terhadap perilaku yang dapat dipengaruhi 

oleh interaksi dengan beragam budaya lain. Sikap kompetensi yang tinggi dikaitkan dengan 
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konsturtif terhadap sikap ras dan etnis.24 Dalam hal ini juga Minami menyimpulkan bahwa 

sikap atau keyakinan harus terpisah dalam model kompetensi budaya.25 Di sisi lain, Sue dan 

Sue menyikapi bahwa sikap atau keyakinan dinyatakan sebagai penyejuk sosial yang 

diperlukan dalam pemeriksaan diri dari sikap dan perasaan yang terkait dengan perbedaan 

budaya. Oleh karena itu pentingnya sikap atau keyakinan tidak bisa diremehkan dan hal ini 

sangat relevan dalam mempertimbangkan dinamika hubungan konselor dan klien ketika 

bekerja diseluruh aspek budaya. Ini juga dapat membantu konselor sadar akan diri sendiri dan 

memeriksa sikap budaya orang lain. Keyakinan adalah atribut penting dalam 

mengembangkan kompetensi budaya dan meningkatkan efektivitas konselor terhadap 

keberagaman budaya klien.
26

  

Bentuk yang dapat mengembangkan dan meningkatkan kompetensi budaya yaitu dengan 

cara konselor memahami kesadaran budaya yang ada diri konselor itu sendiri maupun 

perbedaan budaya terhadap konseli. Untuk itu kesadaran budaya yang perlu dimiliki konselor 

tentu diawali juga dengan pemahamannya terhadap perbedaan budaya klien. Dalam hal ini 

Patterson menyebutkan bahwa terdapat dua jenis perbedaan klien yaitu accidential dan 

essential. Dimana berisi tentang perbedaan budaya, etnik, dan ras merupakan suatu hal yang 

terjadi dengan tidak sengaja. Namun dalam hal ini seorang klien juga memiliki kesamaan 

pada hal-hal yang utama atau hal yang pokok (essential) sebagai manusia. Oleh karena itu, 

seorang konselor perlu memiliki kualitas dalam pelaksanaan konseling tersebut. Dimana 

Patterson
27

 menyebutkan ada lima kualitas dasar pelaksanaan konseling yaitu : 

1. Respect. Menghargai klien merupakan hal yang paling penting bagi konselor. Hal ini 

termasuk memiliki kepercayaan kepada klien dan memiliki asumsi bahwa klien memiliki 

kemampuan untuk mengambil tanggung jawab untuk dirinya sendiri (termasuk selama 

proses konseling berlangsung), klien memilki kemampuan untuk menentukan pilihan dan 

memutuskan dan memecahkan masalah. 
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2. Genuinenes. Konseling merupakan hubungan yang nyata. Konselor perlu untuk 

memiliki kesungguhan dalam memberikan konseling dan juga adalah sosok yang nyata. 

Selain itu konselor harus sesuai dengan diri sesungguhnya (kongruensi) ini berarti bahwa 

konselor betul-betul menjadi dirinya tanpa kepalsuan. 

3. Emphathic understanding. Pemahaman yang empati lebih dari sekedar pengetahuan 

tentang klien. Akan tetapi pemahaman yang melibatkan dunia dan budaya klien secara 

mendalam. Patterson mengemukakan bahwa kemampuan untuk menunjukkan empati 

pada budaya secara konsisten dalam hal-hal yang memiliki makna merupakan variabel 

penting untuk melibatkan klien. 

4. Communication of empathic, respect and genuiness to the client. Kondisi ini 

penting untuk di persepsi, diakui, dan dirasakan oleh klien. Persepsi tersebut akan 

mengalami kesulitan jika klien berbeda dengan konselor baik dari budaya, ras, sosial 

ekonomi, umur, dan jender. Oleh karena itu penting bagi konselor untuk memahami 

perbedaan tersebut. Sue (Patterson) menyatakan bahwa pemahaman terhadap perbedaan 

budaya baik secara verbal maupun nonverbal akan sangat membantu dalam proses 

konseling. 

5. Structuring. Salah satu elemen penting yang terkadang disadari oleh konselor adalah 

struktur atau susunan dalam proses konseling. Vontress (Patterson) menyebutkan bahwa 

hubungan dengan seorang professional yang menempatkan tanggung jawab utama 

kepada individu untuk memecahkan masalahnya sangat sedikit. Pekerjaan konselor 

dalam proses konseling sebaiknya menyatakan bahwa apa, bagaimana dan mengapa dia 

bermaksud melakukan konseling. 

Dari penjelasan diatas menurut penulis seorang konselor dalam prosesnya menyadari 

tentang hal apa saja yang dilakukan dalam proses konseling multikultural selain itu juga 

seorang konselor dapat mampu menjadi dirinya sendiri (dalam hal ini seorang konselor 

konsisten dengan apa yang ia katakan) dan juga seorang konselor dapat memberikan rasa 

empati terhadap klien nya tanpa harus adanya intervensi yang dapat menyinggung perasaan 

dari kliennya. 

2.2.1 Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu 

Dalam konteks kehidupan sosial budaya tentunya setiap kebudayaan memiliki sistem 

yang dapat mengatur hubungan antar manusia. Begitu juga dengan kehidupan masyarakat 

suku Toba pada umumnya dimana, sistem tersebut ada untuk menjaga dan memperbaiki 
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hubungan antar sesama manusia yang diatur dalam sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu. 

Dimana hubungan tersebut didasarkan pada sistem kekerabatan yang telah di sosialisasikan  

kepada anak sejak dia mulai mengenal lingkungannya yang paling dekat, yaitu tokoh-tokoh 

yang paling dekat dalam kehidupannya terutama ibu, ayah, dan saudara-saudarannya. Orang 

lain diluar dirinya secara evalusionistis diperkenalkan sesuai dengan sistem kekerabatan 

Dalihan Na Tolu. Bersamaan dengan perkenalan orang-orang lain itu diperkenalkan 

kepadanya marga dan nilai yang terkandung didalam pengertian marga lengkap dengan 

kode etik Dalihan Na Tolu. Diperkenalkan pula kepadanya silsilah keluarga batih, hulahula, 

boru dan marga Batak pada umumnya. Termasuk dalam proses sosialisasi awal ialah 

perkenalan tutur, panggilan kekerabatan lengkap dengan kata-kata kunci yang terdapat 

dalam pendaharaan hubungan kekerabatan berdasarkan  Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu 

sebagai jaringan kekerabatan yang mengajarkan hak dan kewajiban yang setara dengan di 

antara ketiga unsur Dalihan Na Tolu : Dongan Sabutuha/ Kahanggi, Hula-hula/Mora dan 

Boru. Tiga hal ini merupakan unsur dari Dalihan Na Tolu yang mendukung pelaksanaan 

kerja bersama ( Horja ). Masing-masing itu menduduki fungsi yang lain di Horja Yang lain.
28

 

Sosialisasi Dalihan Na Tolu yang mencakup marga, silsilah dan tutur, merupakan 

pendidikan primordial suku yang kuat. Orang Toba tidak seperti orang Batak lainnya, sangat 

mahir dalam pemaparan hubungan kekerabatan yang dikaitkan dengan silsilah marga-marga. 

Hubungan kekerabatan tersebut berdasarkan pada Dalihan Na Tolu, yang mengajarkan 

solidaritas dan penghargaan kepada orang lain. Setiap orang Toba memiliki kedudukan 

sebagai sahut, hulahula dan boru. Tidak ada orang Toba yang hanya duduk dalam posisi 

hulahula, suhut atau boru saja. Hubungan kekerabatan seperti ini mendidik orang Toba untuk 

menjadi orang yang demokratis dan terbuka. Sosialisasi hubungan antar manusia seperti ini 

terbawa dalam pergaulan hidup orang Toba dengan suku bangsa non-Batak Toba yang tidak 

jarang menyulitkan dirinya sendiri. dalam pergaulan orang Toba dengan suku bangsa lain, 

sering terjadi salah pengertian karena perbedaan nilai budaya. Budaya ke bebasan 

mengemukakan pendapat pada orang Toba, mungkin akan mengalami benturan apabila orang 

Toba terlibat dalam masalah yang menyangkut diri orang lain dari suku bangsa lain yang 

menganut budaya hubungan manusia atas bawah dan tertutup. Orang Toba yang 

bersangkutan mungkin memberi kesan kepada suku lain sebagai orang yang suka turut 
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campur urusan orang lain, atau melanggar tata krama sopan santun. Padahal menurut ukuran 

nilai budaya tradisional Batak Toba, keterlibatan itu adalah wajar, atau bahkan wajib.
29

 

Dengan kata lain bahwa sosialisasi tersebut merupakan bentuk yang sudah ada sejak 

dahulu dimana, sosialisasi Dalihan Na Tolu sudah turun temurun dilaksanakan kepada 

masyarakat Batak Toba pada umumnya. Dan juga sistem kekerabatan tersebut sangat melekat 

pada diri orang Batak Toba dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat suku 

yang lainnya. Untuk itu adapun tiga pilar yang menjadi dasar acuan dalam memahami 

Dalihan Na Tolu dapat didefiniskan sebagai berikut. 

2.2.2 Tiga Pilar Dalihan Na Tolu 

Dalihan Na Tolu atau yang sering disebut dengan “Tungku nan Tiga” adalah suatu 

ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku Batak. Sedangkan 

menurut Kamus Budaya Batak Toba yang disebut dengan Dalihan Na Tolu adalah dasar 

kehidupan bermasyarakat bagi seluruh warga masyarakat Batak, yang terdiri dari tiga unsur 

atau kerangka yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan.
30

 Disisi lain istilah Dalihan 

Na Tolu berasal dari kata Dalihan yang artinya Tungku dan Na Tolu berarti Nan Tiga. Jadi 

dalam hal ini ada tiga buah batu yang membentuk satu tungku. Tungku yang terdiri dari tiga 

batu tersebut adalah landasan atau dasar, tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk 

memasak. Suatu tungku baru dapat disebut tungku yang sederhana dan praktis bila terdiri dari 

tiga buah batu yang membentuk suatu kesatuan atau tritunggal. Hal inilah yang menjadi 

kesamaan bentuk kesatuan tritunggal pada suku Batak yang terdiri dari 3 unsur hubungan 

kekeluargaan. Banyak sekali tritunggal, namun tritunggal ketiga batu tungkulah yang 

dijadikan orang Batak menjadi simbol hubungan kekeluargaanya. Adapun penjelasan yang 

lebih rinci mengenai makna nilai-nilai yang terkandung dalam Dalihan Na Tolu dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

Tungku tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Manusia memerlukan 

makanan untuk hidup. Berbicara tentang makanan, selalu terkait dengan dalihan ( tungku ) 

yaitu alat untuk memasak makanan. Selain itu tungku mempunyai fungsi yang lain yaitu 

tempat untuk berdiang menghangatkan tubuh dari udara dingin. Oleh karena itu pada masa 

lalu, manusia tidak dapat hidup wajar ( di Toba ) tanpa adanya dalihan ( tungku ). Falsafah 

Batak tentang tungku tercermin dalam ungkapan berikut ini : 
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Si dua uli songon na mangkaol dalihan, 

Masak sipangonon huhut malum na ngalian. 

Artinya : Memeluk ( mempergunakan ) tungku memberi keuntungan yaitu makanan masak, 

dan hilang perasaan dingin. 

Selanjutnya Dalihan Na Tolu adalah falsafah yang melandasi sosial masyarakat Batak. 

Dengan berpedoman pada Dalihan Na Tolu, segera dapat ditentukan status, dan sikap 

sosialya dalam hubungan dengan anggota masyarakat lainnya. 

a. Dalihan Na Tolu atau Tungku nan Tiga, ketiga batu tungku sebagai satu kesatuan 

adalah landasan atau dasar tempat meletakkan dengan kokok periuk untuk menanak 

atau memasak lainnya, sehingga tidak ada isi periuk yang tumpah dan dapat masak 

dengan sempurna. Demikian dengan halnya Dalihan Na Tolu, berfungsi dengan 

sempurna menopang masyarakat Batak secara penuh keseimbangan. Kalau ada 

persoalan seperti kemalangan atau musibah, akan ditopang dan ditanggulangi oleh 

ketiga unsur Dalihan Na Tolu secara bersama-sama sesuai dengan kedudukannya 

masing-masing, sehingga beban yang berat akibat masuibah atau kemalangan dapat 

teratasi dengan baik. 

b. Untuk memanaskan atau memasak harus ada api. Api yang ada ditungku harus tetap 

menyala, agar tungku tersebut dapat berfungsi dan bermanfaat dengan sempurna. Api 

yang menghidupkan hubungan sosial dan solidaritas sesama orang Batak adalah 

marga. 

Dongan sabutuha, hula-hula, dan boru yang merupakan unsur Dalihan Na Tolu, 

merupakan suatu lembaga adat atau dewaan musyawarah yang akan menentukan 

segala hal dalam kelompoknya. Dalihan Na Tolu memiliki mekanisme untuk 

menyelesaikan semua konflik yang terjadi dikelompoknya melalui musyawarah 

keluarga dekat, rapat adat ataupun rapat warga. Unsur-unsur Dalihan Na Tolu dapat 

berfungsi sebagai mediator diantara dua pihak yang sedang berkonflik. Tetapi jika 

mediasi ini mengalami kegagalan, maka hula-hula dapat bertindak sebagai arbitrator 

yang menyelesaikan konflik dengan menggunakan kekuasannya untuk mengambil 

keputusan yang bersifat memaksa.
31
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Dengan kata lain, bahwa Dalihan Na Tolu atau bisa disebut tungku nan tiga disini dalam 

hal sistem kekerabatan dan kekeluargaan harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik 

jika tidak dilaksanakan dengan baik maka berdampak terhadap sistem kehidupan kekerabatan 

masyarakat suku Batak yang ada. Dalam hal inilah mengapa masyarakat suku Batak Toba 

masih mempercayai dan melakukan falsafah Dalihan Na Tolu ini, selain efektif falsafah ini 

juga tidak akan termakan oleh waktu tetap akan menjadi tradisi yang selalu diyakini 

masyarakat dalam menata kehidupan baik itu dengan keluarga, maupun dengan masyarakat. 

Di sisi lain Dalihan Na Tolu bagi masyarakat suku Batak Toba merupakan deep culture, 

yaitu budaya yang tidak lapuk oleh panas, tidak luntur karena hujan, tahan uji dan selalu 

relevan, ia sudah mendarah daging dan „merasuk‟ ke dalam jiwa orang Batak. Sehingga 

sekalipun budaya Batak bersentuhan dengan dengan budaya baru, misalnya agama Kristen 

berkembang dan dianut oleh mayoritas orang Batak, Dalihan Na Tolu dapat disesuaikan 

dengan iman Kristen, dengan kata lain budaya, upacara adat dan seterusnya harus berupaya 

untuk tetap disinari oleh injil, hal yang benar-benar sangat bertentangan dengan agama 

dihapuskan. Dalam paparan ini hanya tentang hubungan antara masing-masing pilar sebagai 

penopang, pendukung dari Dalihan Na Tolu serta fungsi dan peranan dari masing-masing 

pilar yang merupakan hukum material Dalihan Na Tolu. Disini tidak akan dikupas hukum 

acaranya. Artinya tidak memaparkan hukum acara konkrit pada suatu upacara adat. Dengan 

demikian adapun tiga pilar dalam Dalihan Na Tolu sebagai berikut: 

1.  Dongan Sabutuha atau Senina atau Sumbayak atau Kahanggi, terdiri dari kelompok 

orang yang semarga, satu silsilah yang dilacak dari satu tetunggul nenek moyang dari 

satu ompu, satu leluhur. 

2. Hula-hula, adalah kelompok marga pihak si pemberi perempuan, marga dari mana 

istri atau ibu berasal. 

3. Boru, adalah kelompok marga si penerima perempuan, pihak kepada marga mana 

diberikan anak perempuan untuk menjadi istrinya.
32

 

4. Dari ketiga pilar tersebut mempunyai kualitas dan kedudukan yang setara. Landasan 

yang memungkinkan terbentuknya ketiga pilar tersebut itu adalah adanya marga dan 

adannya perkawinan yang eksogami. Fungsi dan ketiga pilar tersebut didalam 

kehidupan bermasyarakat orang Batak, saling berkaitan erat satu sama lain. 
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Bagaimana hukum dalam kehidupan bermasyarakat antara ketiga pilar tersebut dapat 

dijelas sebagai berikut: 

a. Ruhut ni parsaoran ( tata krama ) pertama 

Manat Mardongan Tubu ( Manat berarti hati-hati ). 

Hubungan satu sama lain diantara orang yang bersaudara sabutuha ( se-marga ) harus 

hati-hati, dijaga jangan sampai terjadi konflik. Saling menghormati, menghargai, baik dalam 

perkataan maupun perbuatan. Menghindari sikap sombong atau arogansi diantara sesama 

saudara ( saudara dalam konteks sedarah ). Konkritnya dalam menyelesaikan masalah, 

haruslah diingat prinsip; ”mau mendengar, supaya kita juga di dengar” atau saling 

mendengar disini maksudnya adalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, tidak berpura-

pura. Sifat yang memaksakan kehendak, tanpa mau mendengarkan orang lain tidak akan 

menghasilkan solusi yang di kehendaki. Hal-hal yang belum bisa disepakati, untuk sementara 

dikesampingkan sambil berusaha secara kreatif dan terus-menerus mendialogkannya, sampai 

melahirkan kesepakatan yang menjadi keputusan bersama. 

 Dalam umpasa „manat mardongan tubuh‟ juga terkandung nilai-nilai filosofis solidaritas, 

kerjasama dan saling memaafkan diantara sesama. 

 Gala di gala bulu, panggalaan ni bonang. Molo naeng monang maralohon musu, jolo 

talu ma maralohon dongan. 

 Gala-gala si telluk, telluk mardagul-dagul. Molo tung adong na geduk, nagaet ni apul-

apul. 

 Na tiniop batahi, batahi pamarai. Sai sauduran satahi, angka na marhaha maranggi.
33

 

Dari sudut agama Kristen, orang bersaudara harus hidup dengan rukun dan damai. Hal ini 

juga dinyatakan di dalam satu ayat Injil, yaitu Psalm 133:1 ( Mazmur 133: 1 ) dikatakan: 

 ”Ida ma ubi na i, molo sahundulan angka na marhaha maranggi” ( Bahasa Batak). 

 ”Sungguh alangkah berbahagia dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama 

dengan rukun” ( Bahasa Indonesia ). 

 ”Behold how good and how plesant it is for brothers to dwell together in unity” ( Bahasa 

Inggris ).
34
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Dengan demikian penulis ingin mengatakan bahwa makna dari Manat Mardongan 

Tubu ini bisa dikatakan seperti bagaimana masyarakat suku Batak di ingatkan untuk saling 

menjaga perasaan saudara/i nya dan hidup saling mengasihi tanpa harus ada permusuhan atau 

dendam. Ini juga terlihat dalam ajaran ke Kristenan untuk saling mengingatkan bahwa 

kebahagiaan akan terasa indah jika sebagai saudara seiman tetap saling hidup rukun tanpa 

harus adanya dendam dan kemarahan. 

 

 

b. Ruhut ni parsaoran kedua 

Somba marhula-hula ( hormat kepada hula-hula ) 

Kata somba dibaca dengan tekanan naik pada suku kata ba. Bila kata ini dibaca dengan 

nada mendatar, maka ia menjadi kata kerja ( verb ). Tapi kalau dibaca dengan tekanan naik 

pada ba, menjadi kata sifat ( adjective ) yang berarti hormat. Leluhur orang Batak 

menggangap hula-hula sebagai debata na niida, artinya Allah yang kelihatan atau sebagai 

wakil Allah Sang Maha Pencipta di bumi. Anggapan itu sampai sekarang masih hidup pada 

sebagian masyarakat bona pasogit ( orang batak yang tinggal di Tapanuli ), sehingga nasehat 

dan permintaan pihak hula-hula selalu dituruti, kalau tidak, bisa terjadi malapetaka. 

Sebaliknya, hula-hula diharapkan memberi nasihat, dan permintaan pihak hula-hula 

diharapkan memberikan nasihat, petuah dan berkat kepada pihak borunya, serta mendoakan 

agar borunya dikaruniai hagabeon ( keturunan yang banyak ), hamoraon ( harta/kekayaan ), 

dan hasangapon ( kehormatan ). Bahkan seringkali kesuksesan sebuah pesta diukur dan puas 

tidaknya pihak hula-hula diperlakukan oleh borunya. Umpasa somba marhula-hula 

mengandung makna bahwa hula-hula harus dihormati agar kita memperoleh keberuntungan, 

dan senantiasa selamat sentosa.
35

 

Seperti yang telah di paparkan diatas bisa dikatakan bahwa hula-hula ( paman/ kakak dari 

ibu ) ini dalam tradisi masyarakat suku Batak Toba mempunyai peran yang sangat penting, 

yaitu mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam pernikahan dan juga peran hula-

hula disini dipahami sebagai wakil Allah di dunia bahwa keputusan yang diambil adalah 
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keputusan yang bijaksana. Untuk itu peran hula-hula ini harus mempunyai figur yang dapat 

di contoh oleh keluarga yang lain. 

c. Ruhut ni parsaoran ketiga  

Elek marboru ( selalu bersifat membujuk/ mengayomi kepada pihak boru ). 

Boru adalah pilar ketiga dalam Dalihan Na Tolu. Kehadiran boru bagaikan „bunga yang 

harum semerbak‟ dalam suatu upacara pesta, itulah sebabnya boru harus disayang dan 

diupayakan agar permintaanya terkabul. Pihak boru adalah penyumbang tenaga dan materi 

dalam pelaksanaan sebuah pesta dan biasannya pihak boru ini dibantu oleh satu pilar 

pendukung Dalihan Na Tolu yang lain, yaitu pihak bere ( anak dari boru ). Ketidakhadiran 

boru dan bere di dalam acara adat juga tergantung dari kontribusi/ peran serta pihak boru dan 

bere. Boru, sekalipun menikah dengan laki-laki non-Batak, bukan merupakan masalah bagi 

sistem Dalihan Na Tolu dengan cara masuk menjadi anggota dari satu marga yang di 

inginkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Misalnya: apabila seorang anak perempuan 

dan marga Simanjuntak menikah dengan laki-laki Minangkabau, maka calon pengantin laki-

laki, atas inisiatif orang tua calon pengantin perempuan, dapat diangkat dan disahkan menjadi 

marga Napitupulu. Orang tua calon pengantin perempuan menyampaikan rencana itu kepada 

dongan sabutuha-nya untuk mohon persetujuan.
36

 

Untuk itu unsur-unsur Dalihan Na Tolu yang terdiri dari dongan sabutuha, hula-hula, dan 

boru. Dimana ketiga unsur ini harus selalu kompak, bersatu dalam setiap kegiatan tersebut 

baik dalam menghadapi kebahagiaan seperti perkawinan maupun dalam kesusahan atau 

kemalangan. Dengan demikian masyarakat suku Batak Toba berkeyakinan penuh bahwa 

kesejahteraan dan kebahagiaan akan terwujud apabila ketiga unsur fungsional Dalihan Na 

Tolu bersatu sebagaimana halnya dengan eksistensi manusia yang terdiri dari tiga unsur, yaitu 

hosa ( nafas ), mudar ( darah ), dan sibuk ( daging ). 

2.2.2.1 Marga Sebagai Salah Satu Pilar Dalihan Na Tolu 

Sebagaimana telah diuraikan diatas, yang menjadi pilar-pilar dari Dalihan Na Tolu itu 

adalah Hula-hula, Dongan-Sabutuha, dan Boru, bila Dalihan Na Tolu diibaratkan sebagai 

suatu bangunan, maka yang menjadi pondasi/landasan atau penopang dari pilar-pilar itu salah 

satunya adalah marga. Secara umum masyarakat suku Batak Toba menganut sistem 
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patrilineal ( patriarchat ) atau disebut juga sistem garis kebapaan, garis keturunan ditarik/ 

dilacak dari garis bapak. Artinya bahwa garis keturunan orang Batak haruslah dari suatu 

tetunggul dari pihak laki-laki atau ditarik dari suatu tetunggul menurut garis bapak. Jadi, 

orang yang berasal dari suatu silsilah disebut juga satu darah, tetapi darah bapak. Itu 

sebabnya maka disebut ada ketunggalan silsilah, ada juga ketunggulan darah, akan tetapi 

ketunggalan silsilah tidak sama dengan ketunggulan darah, yang satu darah belum tentu satu 

silsilah, contoh:  ditanah Karo, marga si lima di dalam suatu desa yang terdiri dari 

Kalimbuhu, Anak Beru dan Senina hidup di dalam satu desa, bukan satu silsilah tetapi satu 

darah. Garis keturunan orang Batak yang berdasarkan garis keturunan bapak atau laki-laki, 

mirip dengan  yang dianut oleh bangsa Israel. Orang yang termasuk satu silsilah satu darah. 

Untuk itu adapun sistem patrilineal/patriarchat berdasarkan  ketunggulan silsilah, artinya 

mempersatukan atau yang menjadi tetunggul, pangkal asal usul leluhur orang Batak adalah 

marga bapaknya, bukan marga ibunya. Tidak ada orang Batak yang menetapkan seorang 

perempuan menjadi tetunggul, karena itu bertentangan dengan prinsip kekerabatan 

patrilineal/patriarchat, bertentangan pula dengan  sistem dari Dalihan Na Tolu. Tetapi dilain 

pihak orang Batak juga sangat menghargai nenek moyang perempuan, yang tentu  saja 

berasal dari marga yang berbeda dari margannya sendiri. Oleh karena itu marga adalah suatu 

kesatuan, masyarakat yang berdasarkan hubungan guyub diantara orang yang satu keturunan 

atau satu silsilah yang ditarik dari garis bapak yang merupakan tetunggul.
37

 

Dalam hal ini marga tidak lepas dari daerah atau tempat atau tanah atau desa dimana 

marga itu berdiam. Pada mulannya orang-orang yang seketurunan ini menempati/ berdiam di 

darah tertentu, daerah tempat tinggal mereka itu dinamai sesuai dengan  marga mereka ( 

berdasarkan ketunggalan silsilah ). Penyebutan itu menyangkut juga sistem pewarisan bagi 

orang Batak. Oleh karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka orang-orang yang 

satu silsilah atau marga banyak  yang pindah dan menyebar ke tempat atau ke daerah lain 

dimana mereka bisa hidup/ mempertahankan hidup. Di daerah-daerah lain kita juga sering 

menemukan kampung yang namannya sama dengan nama marga tertentu yang ada di Bona 

Pasogit.
38

 Ketunggalan silsilah berbeda dengan ketunggalan darah ( geneologis ). Desa 

berdasarkan ketunggalan darah terdapat juga di daerah Batak Karo, di daerah  Sumatera 

Utara, Suku Deli di Tanjung  Pura, sebagaimana telah diuraikan diatas marga tidak hanya 
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mengikat dengan seluruh warga yang berasal dari satu keturunan tetapi marga juga melekat 

dengan tanah dimana dia hidup maka lahirlah istilah yang disebut Marga Tanah, Tanah 

Marga yang menjadi turun-temurun, oleh karena itu tanah tidak lepas dari margannya 

sedangkan desa berdasarkan ketunggalan daerah, ialah orang-orang yang berasal dari suatu 

desa/daerah yang bukan satu marga. Orang yang bukan berasal dari satu marga ini 

membentuk satu desa. desa seperti ini banyak terdapat di daerah lain misalnya di Pulau 

Jawa.
39

  

Dengan kata lain, marga merupakan garis keturunan yang secara langsung diturunakan 

oleh kakek ( dari bapak ) dan diberikan oleh ke anak-anaknya sebagai generasi berikutnya. 

Dan juga marga juga diyakini sebagai identitas dari orang-orang Batak yang dimana marga 

tersebut dipahami identitas yang tidak akan pernah hilang. Dan juga marga yang dapat 

membangun dan menciptakan hubungan kekeluargaan yang telah dan sudah diatur dalam 

adat kebudayaan dalihan na tolu. 

2.2.2.2 Perkawinan Merupakan Pondasi Dari Dalihan Na Tolu 

Di samping marga seperti yang telah diuraikan diatas maka lembaga perkawinan juga 

merupakan salah satu pondasi dari Dalihan Na Tolu, oleh karena itu upacara adat perkawinan 

merupakan upacara yang sangat penting bagi orang Batak. Pernikahan adalah tahap 

kehidupan yang didalamnnya laki-laki dan perempuan boleh hidup bersama-sama, menikmati 

seks secara sah dan diakui oleh masyarakat sebagai konstitusi pernikahan. Mneurut Perjanjian 

Lama definisi ini memperlihatkan bahwa poligami tidak dianggap salah, karena merupakan 

konstitusi ( undang-undang yang sah diakui masyarakat walalupun umummya terbukti tidak  

bijaksana ). Ciri terpenting dari seluruh tata cara pernikahan adalah pengakuan khalayak 

umum tentang hubungan suami istri ( tidak selalu dapat dilaksanakan ). Menurut undang-

undang RI No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 

dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ). Yang 

bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
40

 

Dalam adat Batak, perkawinan dilarang terjadi di dalam suatu marga, karena perkawinan 

itu ditinjau dari sudut budaya Batak/ Dalihan Na Tolu adalah inti ataupun landasan dari 

Dalihan Na Tolu. Apabila terjadi perkawinan di dalam satu Marga, maka sistem kekerabatan 
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Dalihan Na Tolu menjadi kacau, akan terdapat hula-hula dan satu marga. Bagi orang Batak 

pada umumnya, perkawinan itu merupakan suatu proses kehidupan yang tidak hanya 

mengikat seorang laki-laki dengan wanita, tetapi juga mengikat hubungan antara kaum 

kerabat pihak laki-laki ( paranak ) dengan kaum kerabat dari pihak perempuan  ( parboru ), 

serta pihak kerabat lain, baik pihak keluarga besar penggantin perempuan maupun keluarga 

laki-laki. Perkawinan yang paling ideal bagi orang Batak adalah perkawinan antara seorang 

laki-laki dengan perempuan yang saling marpariban ( marboru ni tulang ), yaitu perkawinan  

seorang laki-laki dari marga tertentu dengan seorang perempuan dari marga ibunya. Misalnya 

Si ibu adalah bermarga/ boru Sianipar, dalam hal ini pihak „pemberi‟ perempuan adalah 

marga Sianipar, sedang marga „penerima‟ perempuan adalah marga Simanjuntak. Apabila 

terjadi perkawinan diantara keduanya, maka si laki-laki tersebut marboru ni tulang.
 41

  

Untuk itu perkawinan yang demikian sebenarnya masih termasuk satu darah, walaupun 

bukan satu silsilah. Sering terdengar bahwa hubungan antar orang marpariban relatif lebih 

longgar, tetapi sebenarnya perkawinan ini sangat saling menghormati antara si laki-laki ( 

sebagai pihak suami ) dan si perempuan ( sebagai pihak istri ) sebab ada pepatah Batak yang 

mengatakan, “ ndang boi marmeam-meam marboru ni tulang artinya ( Putri paman tidak 

boleh dipermainkan, harus sungguh-sungguh ). Pada umumnya seorang ibu akan lebih senang 

apabila anak laki-lakinya mengambil istri dari anak perempuan saudara laki-laki si ibu 

tersebut. Demikian pula kedua orang tua si perempuan, mereka akan sangat senang apabila 

anak perempuannya kawin dengan anak laki-laki namborunnya, yaitu anak laki-laki dari adik 

atau kakak perempuan dari orang tua laki-laki ( saudara perempuan si bapak ).  

Seperti diatas dikatakan bahwa prinsip perkawinan Batak adalah perkawinan eksogami, 

perkawinan kawin yang diperbolehkan adalah perkawinan yang berbeda marga. Bila terjadi 

perkawinan selain dari pada yang disebut diatas, maka perkawinan itu tidak diakui dan tidak 

akan direstui, dan orang yang akan melakukan perkawinan seperti itu akan dikucilkan.
42

 

Dengan demikian pernikahan merupakan hal yang terpenting dalam membangun suatu 

hubungan yang dilandaskan dengan Dalihan Na Tolu. Dengan adanya suatu pernikahan maka 

dengan sendirinya sistem yang dianut sejak dahulu hingga sekarang yaitu sistem 

kekeluargaan terbentuk dalam bingkai kebudayaan Dalihan Na Tolu yang ada dalam 

masyarakat suku Batak Toba.  
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2.3.1 Tradisi Konflik 

Konflik merupakan tentang kebiasaan pertengkaran, perkelahian, dan peperangan 

yang selalu terjadi dikalangan orang Batak Toba. Konflik juga terjadi pada lingkungan kecil 

(antarkeluarga dan antarsaudara) maupun lingkungan luas (antara saudara satu marga, antar 

marga dan antar desa). pokok pangkal pertikaian adalah ideologi, termasuk di dalamnya soal 

adat istiadat (arti dan fungsi lambang-lambang adat, parjambaran, keturunan dalam silsilah). 

Derajat keturunan adalah penentuan anak tertua seorang nenek moyang. Dalam hal ini juga 

menyangkut soal kepercayaan dan agama. Dalam soal politik, misalnya soal kepemimpinan 

raja huta atau kepala desa, ketua lembaga-lembaga desa mengenai penentuan luas 

wewenang, kekuasaan pemimpin-pemimpin desa dan sebagainya. Dalam soal ekonomi, 

misalnya soal perbatasan sawah, ladang, pembagian air, pembagian warisan, rebutan luas 

wilayah, dan kepemilikan tanah marga yang dinamakan golat.
43

  

Pada zaman modern sesudah masuknya agama Kristen hingga zaman pemerintahan 

Orde Baru, tradisi konflik tersebut masih berlangsung. Konflik dalam bidang adat yang 

menonjol ialah soal keturunan yang berkaitan erat dengan kemunculan minat marga-marga 

untuk mendirikan tugu peringatan dan penghormatan pada nenek moyang marga. Gagasan 

mendirikan tugu yang melibatkan seluruh keturunan satu nenek moyang marga, 

menimbulkan keharusan penilikan ulang pada garis keturunan agar dapat ditentukan 

kedudukan genealogis tiap-tiap orang. hal ini menimbulkan konflik dalam marga untuk 

menentukan siapa anak tertua dari seorang nenek moyang marga. Konflik sosial jambar yang 

diwarisi dari zaman purba pra-Kristen hingga kini juga masih terjadi. Untuk itu sejak 

seperempat akhir abad ke -19 hingga zaman Orde Baru konflik yang terjadi dikalangan orang 

Batak Toba yang paling menonjol justru dalam bidang keagamaan (Kristen Protestan).
44

 

 Konflik yang terjadi dalam masyarakat suku Batak Toba membuat para penganut 

aliran sosiologi memberikan definisi tentang konflik dalam berbagai versi, akan tetapi 

esensinya tetap sama yaitu terjadinya perlawanan antar individu maupun kelompok akibat 

berbagai kepentingan yang berbeda. Kepentingan terdiri atas kepentingan yang belum 

kelihatan (latent interest) dan kepentingan yang nyata (manifest interest). Menurut Simmel 

penyebab terjadinya konflik antara lain adanya keinginan untuk mempengaruhi kepentingan 
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kelompok, keinginan menyatukan kelompok maupun organisasi. Faktor-faktor penyebab 

tersebut antara lain kebencian, kecemburuan, kebutuhan, dan keinginan. Menurut Simmel 

konflik dilakukan untuk mengatasi perbedaan yang sifatnya dualistis. Disatu sisi konflik 

dimaksudkan untuk menciptakan persatuan namun di sisi lain justru merupakan aksi 

penghancuran kelompok lain yang dianggap musuh.
45

 Disamping itu konflik juga terjadi 

karena perbedaan dan hubungan yang tidak serasi antara faktor-faktor status yang 

mendukung keberadaan status secara pribadi diantara individu maupun kelompok, misalnya 

faktor agama, pendidikan, usia, pendapatan, kekayaan, dan lain-lain. Ketidak cocokan faktor 

status dapat terjadi dalam diri individu kerena memiliki banyak status pada saat yang sama 

maupun dengan faktor status orang atau kelompok lain. Secara kelompok, misalnya faktor-

faktor tingkat kesenioran, kebebasan, kekuasaan, lama keanggotaan, lingkungan kenalan, 

penghargaan dan sebagainya.
46

 Dengan demikian menurut penulis bahwa konflik dalam hal 

ini bisa terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor dari kepentingan setiap individu atau kelompok 

masyarakat yang menginginkan suatu power atau kekuatan yang dapat mengatur kehidupan 

seseorang atau orang banyak dengan menentang segala peraturan atau keputusan yang telah 

disepakatin bersama dalam lingkup sosial masyarakat. 

A. STATUS DAN KEKUASAAN 

1. Status 

Dalam kehidupan sosial banyak para ahli baik itu ilmu antropologi, sosiologi, dan 

sebagainya memahami status sosial dalam pandangan masing-masing. Dimana Linton 

mengatakan bahwa status ialah posisi orang didalam masyarakat. status adalah kumpulan 

hak dan kewajiban. Status tidak terpisahkan dari peran setiap orang, karena peran adalah 

wujud dinamis status pada saat hubungan antar peran berlangsung.
47

 

Ogburn dan Nimkoff mengatakan bahwa status ialah posisi didalam masyarakat, dan 

setiap orang mempunyai banyak status sesuai dengan afiliasinya terhadap kelompok-

kelompok. Soal status menyangkut pemikiran tentang tingkatan (rank), yaitu hubungan 

dengan status setiap orang di dalam kelompoknya atau peringkatnya terhadap orang 

lain.
48

  

                                                           
45

 Simmel, G. 1964. Conflict and The Web of Group Affilia, The Free Press, New York. 
46

Malewski, A. 1966. The Degree of Status Inconcruence, dalam Bendit, R and Lipset S.M (Ed), Class, Status 

and Power, The Free Press, New York. 
47

 Linton, R.1936. The Study of Man, Appleton-Century Crofts, Inc., New York. 
48

Ogburn, W.F, M.F. Nimkoff, 1995. A handbook of Sociology, Roudlegde & Kegan Paul, Ltd, Loundon. 



34 
 

Horton dan Hunt memandang status sebagai posisi individu di dalam kelompok atau 

posisi kelompok terhadap kelompok lain. Keduanya setuju untuk tidak memisahkan status 

dan peran, karena keduanya merupakan unsur fenomena yang sama, sebagai saksi nyata 

dalam perwujudan hak maupun kewajiban dalam proses hubungan manusia maupun 

kelompok. Bahkan setiap orang dapat berstatus ganda atau jamak (multiple status) dalam 

waktu yang sama bersamaan.
49

 

Selanjutnya Weber menghubungkan status dengan kelas sosial. Dikatakan bahwa kelas 

sosial adalah kumpulan orang-orang yang secara esensial mempunyai status sosial yang 

sama. Masyarakat yang terdiri dari kelas-kelas sosial didasarkan pada hierarki rank dan 

perbedaan-perbedaan. Ciri fundamental di antara sosial kelas ialah bahwa posisi superior 

maupun interior sifatnya relatif. Hal ini tergantung pada penghargaan dan kegunaannya 

bagi masyarakat, serta memperoleh kesempatan yang sama. Disisi lain Marx 

mendasarkan pada analisis sosial pada faktor ekonomi, sementara Weber dan kawan-

kawan mendasarkan pemikiran kelas sosial pada seleksi status orang. perbincangan 

tentang status sama artinya dengan penyeleksian status orang. setiap setatus termasuk 

salah satu kelas sosial. Bahkan kelas status tampaknya menyingkirkan semua jenis status. 

Orang selalu menginginkan identifikasi diri pada kelas atas atau menengah, karena 

berhubungan dengan standar kehidupan bergengsi serta adanya pengakuan dari 

masyarakat.
50

  

Berdasarkan teori diatas menurut penulis setuju dengan kesimpulan Ogburn dan Nimkoff 

tentang adanya korelasi positif antara posisi kelas sosial dengan kepribadian. Artinya 

bahwa suatu perbedaan posisi kelas sosial individu dan kelompok menimbulkan suatu 

perbedaan kepribadiaan. Jika dikaitkan dengan konflik sosial disini maka, status sangat 

berperan dalam status kedudukan seseorang atau kelompok masyarakat. Dengan demikian 

korelasi antara status dengan konflik mempunyai hubungan yang dapat mempertahankan 

kelas sosial seseorang atau menimbulkan perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. 

2. Kekuasaan  

Dari berbagai teori tentang kekuasaan yang dipandang merupakan konsep yang amat 

mendasar di dalam ilmu-ilmu sosial diketahui adanya perbedaan berbagai titik penekanan 

yang dikemukakan. Russel menggangap bahwa batasan umum kekuasaan ialah produk 
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pengaruh yang diharapkan.
51

 Bila seseorang memperoleh tujuannya yang juga diinginkan 

orang lain, serta memperoleh keinginan lainnya, maka orang itu memiliki kekuasaan lebih 

besar. kekuasaan dapat berlangsung baik terhadap manusia maupun materi, terutama 

melalui jalur perkembangan ilmu pengetahuan.
52

 Faktor pendorong yang menimbulkan 

keinginan berkuasa ialah berbentuk faktor eksplisit di dalam diri pemimpin. Selain itu 

juga faktor implisit, yakni keinginan sebagai dorongan para pengikut agar seseorang 

berusaha memperoleh kekuasaan.
53

  

Kekuasaan terhadap manusia dapat dilakukan melalui pengaruh langsung secara fisik 

dengan cara penghukuman, maupun dengan cara mempengaruhi opini melalui 

propaganda.
54

 Propaganda merupakan jalur konflik memperoleh kekuasaan yang sulit 

dikalahkan oleh lawan, bila propaganda itu mampu menghasilkan suatu kesepakatan. 

Kekuasaan terdapat pada dalam bentuk kekayaan, tentara, pemerintahan, jasa dan 

pengaruh. Kekayaan bisa merupakan hasil kekuasaan dengan mempergunakan kekuatan 

tentara dan pengaruh. Sekarang kekuasaan ekonomi yang menjadi sumber kekayaan 

adalah sumber asal semua jenis kekuasaan yang lain.
55

 

Weber kurang sependapat dengan konklusi tersebut. Ia mengatakan bahwa kekuasaan 

harus dilihat dari esensi masing-masing. Kekuasaan ekonomi belum tentu identik dengan 

kekuasaan lain, karena bisa saja kekuasaan yang lain yang membentuk adanya kekuasaan 

ekonomi. Orang mencari kekuasaan belum tentu hanya untuk mengejar kekayaan. Orang 

sering mencari kekuasaan bukan karena pertimbangan ekonomi, tetapi karena 

pertimbangan kehormatan. Dengan faktor kehormatan, kekuasaan dapat menjadi landasan 

kekuasaan ekonomi. Kekuasaan maupun kehormatan yang memerlukan jaminan dari 

adanya ketertiban berdasarkan hukum. Tertib hukum merupakan faktor tambahan penting 

untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan dan kehormatan, walaupun tidak 

sepenuhnya menjamin. Weber mengatakan: 

“Power (macht) is the probabality that one actor within a social relationship will be in a 

position to carry out his own will despite resistance, regardless of the basis on which this 

probability rests (Weber, 1947).  
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Weber mengatakan bahwa di dalam kekuasaan terdapat kemampuan seseorang untuk 

memaksakan kehendaknya kepada orang lain, walaupun orang lain itu melakukan 

penolakkan atau perlawanan. Pemaksaan kehendak dilakukan tanpa memperdulikan apa 

yang menjadi pokok dasar. Pokoknya adalah kesempatan seseorang untuk sejumlah orang 

untuk merealisasi kehendaknya terhadap orang lain yang turut terlibat di dalamnya.
56

 Jadi 

kekuasaan menurut Weber ialah adanya kesempatan untuk menguasai orang lain, 

sehingga orang lain mematuhi gagasan seseorang atau sekelompok orang. Ada dua unsur 

dalam kekuasaan yaitu unsur pemkasaan kehendak dan unsur kepatuhan orang lain. 

Pengawasan yang terpenting ialah bahwa perintah dipatuhi. Kepatuhan itu berupa 

disiplin, melalui dukungan kebiasaan, perintah yang cepat dan dengan sendirinya 

dipatuhi, sampai pada akhirnya menjadi bentuk pengulangan klise. 

Satu persyaratan penting untuk menguasai orang lain ialah adanya kualitas manusiannya. 

Kualitas diperoleh dengan cara peningkatan pendidikan. Kualitas juga diukur dari 

kekayaan dan kekuataan, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Dalam arti 

yang lebih oprasional, kualitas manusia berbentuk kemampuan, yaitu kemampuan 

ideologis, politik, fisik, ekonomi, dan strategis. Orang yang memiliki sejumlah 

kemampuan (belum tentu semua) akan lebih dipatuhi, disegani atau ditakuti. Kepatuhan 

tanpa didasari rasa ketakutan berarti pemegang kekuasaan mempunyai wibawa. Dengan 

demikian menurut penulis kekuasaan tidak hanya berada dalam masyarakat tradisional 

saja melainkan masyarakat modern pun menekan kan pada aspek kekuasaan sebagai 

kunci untuk melemahkan seseorang. Dengan adanya kekuasaan maka segala sesuatunya 

dapat dikontrol melalui kekuataan yang berasal dari kemampuan seseorang yang belum 

tentuk dimiliki orang-orang lain dalam hal status kekuasaan tersebut. 

 

2.3.1.1 Rangkuman 

1. Konseling suatu proses percakapan yang mendalam antara konselor dengan kliennya. 

Dimana proses konseling yang dilakukan tersebut terfokus kepada pemenuhan kebutuhan, 

tujuan, dan orientasi sosial dari kliennya. Proses konseling juga dibutuhkan dimana 

konselor mempunyai rasa empati yang tinggi agar dan dapat menolong klien dalam 
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memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan klien tersebut dan segara 

dilakukan tindakan-tindakan yang dapat mengembalikan keadaan-keadaan sebelumnya. 

2. Konseling multikultural merupakan salah satu proses konseling dimana konselor dan 

klien diperhadapkan dengan kebudayaan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan suatu 

permasalahaan yang terjadi pada klien.  

3. Konseling multikultural merupakan  salah satu pendekatan konseling berbasis budaya 

sebab suatu kepekaan terhadap budaya adalah kunci dasar dalam tercapainya konseling 

multikultural. 

4. Dalihan Na Tolu berasal dari kata Dalihan yang artinya Tungku dan Na Tolu berarti Nan 

Tiga. Jadi dalam hal ini ada tiga buah batu yang membentuk satu tungku. Tungku yang 

terdiri dari tiga batu tersebut adalah landasan atau dasar, tempat meletakkan dengan 

kokoh periuk untuk memasak. Suatu tungku baru dapat disebut tungku yang sederhana 

dan praktis bila terdiri dari tiga buah batu yang membentuk suatu kesatuan atau 

tritunggal. Hal inilah yang menjadi kesamaan bentuk kesatuan tritunggal pada suku Batak 

yang terdiri dari 3 unsur hubungan kekeluargaan yaitu hula-hula, dongan tubu, dan boru. 

5. Dalihan Na Tolu bagi masyarakat suku Batak Toba merupakan deep culture, yaitu 

budaya yang tidak lapuk oleh panas, tidak luntur karena hujan, tahan uji dan selalu 

relevan, ia sudah mendarah daging dan „merasuk‟ ke dalam jiwa orang Batak. 

6. Dalihan Na Tolu dijadikan sebagai sistem perekat sosial dimana marga dalam 

pemahaman masyarakat suku Batak Toba dijadikan sebagai proses hubungan yang baik 

antar sesama suku Batak Toba 

 


