
38 
 

BAB III 

DALIHAN NA TOLU DALAM MASYARAKAT SUKU BATAK TOBA DI KOTA 

TEGAL 

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian terhadap masyarakat 

suku Batak Toba di kota Tegal, hasil penelitian tersebut meliputi Gambaran Umum Lokasi 

Penelitan, deskripsi pemaknaan, asal usul dan nilai-nilai yang terkandung dalam Dalihan Na 

Tolu, serta deskripsi konflik sosial budaya keluarga Batak Toba di kota Tegal. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Dalihan Na Tolu Suatu Falsafah Hidup Orang 

Batak Di Perantauan Sebagai Konseling Berbasis Budaya.  

Berikut ini akan diuraikan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: 

3.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian   

 

A. Sejarah Masyarakat suku Batak Toba di Kota Tegal 

Masyarakat suku Batak Toba dikenal sebagai suku bangsa yang identik sebagai suku yang 

suka merantau dan mencari kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya. Dengan 

bermodalkan keberanian, ketekunan, dan kerja keras, masyarakat suku Batak Toba tersebar di 

belahan nusantara baik itu di kota maupun di desa terpencil pun, dimana  masyarakat suku 

Batak Toba dapat diterima diberbagai kalangan suku yang lainnya. Untuk itu masyarakat 

suku Batak Toba hadir dalam keberagaman tersebut baik itu ras, suku, agama, dan 

kebudayaannya yang berada di kota Tegal. 

Masyarakat suku Batak Toba pertama kali ada di kota Tegal sekitar tahun 1980-an 

dimana dengan masuknya masyarakat suku Batak Toba turut berperan pejabat-pejabat 

pemerintahan, dan penegak hukum yang dipimpin oleh suku Batak Toba seperti kejaksaan 

tinggi, kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) pada zaman itu. Dengan kehadiran 

pejabat-pejabat negara tersebut perlahan tapi pasti, satu persatu masyarakat suku Batak Toba 

mulai berdatangan dari daerah asalnya Sumatera Utara menuju ke kota Tegal. Hingga sampai 

saat ini dengan pertumbuhan dan perkembangan populuasinya dari tahun ke tahun, 

masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal berjumlah kurang lebih ada sekitar dua ratus lima 

puluh kepala rumah tangga yang berdomisili dan menetap di kota Tegal. Tidak hanya 

masyarakat suku Batak Toba saja yang hadir dan mencari kehidupan yang lebih baik lagi di 

kota Tegal ada juga suku-suku lain yang berasal dari Sumatera Utara yang hadir dan ikut 
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bersama-sama mencari kehidupan yang lebih baik lagi seperti suku Batak Simalungun, Batak 

Karo. Adapun tempat tinggal kalangan masyarakat suku Batak Toba pada zaman dulu daerah 

perkotaan dan daerah pasar yang berada tidak jauh dari kota Tegal. Sesuai dengan 

perkembangannya tidak semua masyarakat Batak Toba pada zaman itu berhasil mengadu 

nasib di kota tersebut. Ada yang kembali ke kampung halamannya, ada pula yang merantau 

ke daerah lain, dan banyak juga diantaranya masih bertahan hingga sampai saat ini. 

Masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal acap kali berpindah-pindah tempat tinggal mulai 

daerah perkotaan, hingga ke daerah-daerah yang sedikit jauh dari kota Tegal. Mereka sering 

berpindah – pindah tempat tinggal bukan dikarenakan tidak kerasan di tempat tersebut 

melainkan, mereka mencari tempat usaha yang lain sekiranya mendapatkan hasil yang baik 

dari tempat sebelumnya.
1
 

B. Mata Pencaharian 

Dari apa yang sudah dikemukan diatas, adapun mata pencaharian utama masyarakat suku 

Batak Toba di kota Tegal pada zaman dulu yaitu berdagang dipasar, membuka warung makan 

( Lapo ), dan membuka kios-kios makanan-makan siap saji dan kebutuhan kehidupan sehari-

harinya. Dengan seiring perkembangannya tidak semua masyarakat suku Batak Toba yang 

bertahan dengan usaha-usaha yang mereka lakukan. Untuk itu adapun usaha yang lain yang 

mereka pertahankan hingga sampai saat ini adalah marpasar (istilah dalam bahasa Batak 

Toba), dimana usaha tersebut yaitu dengan meminjamkan modal berbentuk uang kepada 

masyarakat setempat yang mempunyai usaha kecil ataupun usaha menengah agar dimana 

dengan cara meminjamkan modal tersebut nantinya dapat meningkat pertumbuhan 

perekonomian masyarakat. Dengan maksud dan tujuan agar masyarakat setempat dapat 

meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berdagang dan berjualan. Dari usaha inilah 

kebanyakan masyarakat suku Batak Toba berhasil dan tidak semua masyarakat suku Batak 

Toba yang berhasil melakukan usaha ini dikarenakan usaha ini membutuhkan keberanian, 

dan kerja keras.
2
 

C. Sistem Perkawinan 

Perkawinan dalam masyarakat suku Batak Toba pada umumnya merupakan suatu pranata 

yang tidak hanya mengikat antara laki-laki dan perempuan, melainkan perkawinan yang 

                                                           
1
Hasil wawancara dikediaman ibu/Op. “C.G”. Pada hari rabu, tanggal 11 januari 2017 pukul 15:10 Wib.  

2
Hasil wawancara dikediaman rumah  Raja Parhata Amang ( bapak ) R. Silalahi. Pada hari sabtu, tanggal 28 

januari 2017, pukul 15:00. Wib 
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ideal. Menurut masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal perkawinan merupakan hal yang 

terpenting dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal selain menjadikan 

mitra dalam membangun hubungan antara kedua keluarga, perkawinan tetap dihubungkan 

dengan didasari pada garis keturunan ibu. Dimaskud kan ini jikalau seorang laki-laki Batak 

Toba hendak ingin menikah dengan Boru Batak ( Wanita Batak ) maka, hal yang harus 

diperhatikan adalah mencari pasangan yang masih berkaitan erat dengan garis keturunan ibu 

dari laki-laki tersebut. Istilah tersebut dalam bahasa Batak Toba disebut dengan Marpariban. 

Contohnya seorang Suami bermarga Simanjuntak telah menikah dengan Boru Pakpahan dan 

mempunyai anak laki-laki secara otomatis anak laki-laki tersebut akan diberikan mandat 

kepada orangtuanya ketika ia dewasa nanti untuk mencari Boru Pakpahan sebagai calon 

istrinya. Hal ini membuktikan bahwa sistem patrineal dalam masyarakat suku Batak Toba 

secara umum masih sangat kental dan diakui keberadaanya.
3
 

D. Sistem Kekerabatan 

Setiap suku-suku di indonesia tentunya memiliki sistem yang dapat mengikat dan 

menjaga keutuhan hubungan antar setiap manusia. Begitu juga halnya dengan masyarakat 

suku Batak Toba dikota Tegal memiliki sistem kekerabatan yang dilandaskan dari 

kebudayaan Dalihan Na Tolu. Dimana sistem kekerabatan ini berawal dari satu garis 

keturunan dari bapak. Yang dimaksud adalah sistem kekerabatan ini dihubungkan dari garis 

keturunan laki-laki bukan perempuan. Dari garis keturunan laki-laki inilah yang membentuk 

kelompok kekerabatan itu ada.
4
 Marga dalam pandangan Raja Parhata merupakan identitas 

diri dari setiap masyarakat suku Batak Toba pada umumnya. Dengan adanya marga maka 

relasi hubungan antara sesama masyarakat suku Batak Toba dapat berjalan dengan baik. Bisa 

diambil contoh konkritnya jika marga Simanjuntak yang berasal dari kalimantan merantau ke 

daerah jawa tengah secara kebetulan bertetangga rumah dengan marga Simanjuntak atau 

Boru Simanjuntak yang berasal dari palembang secara otomatis ikatan kekeluargaan itu 

langsung ada rasa didalam hati untuk saling menjaga hubungan kekeluargaan itu langsung 

terbentuk. Hal itu dikarenakan masyarakat suku Batak Toba secara umum mempercayai 

bahwa ikatan satu marga tidak serta merta dari keturunan bapak saja melainkan lebih jauh 

lagi dilihat garis keturunan nenek moyang mereka yang sama. Itu sebabnya mengapa 

masyarakat suku Batak Toba baik di kota Tegal maupun diluar kota Tegal mempunyai 

                                                           
3
Hasil wawancara dikediaman ibu/Op. “C.G”. Pada hari rabu, tanggal 11 januari 2017 pukul 15: 25. Wib. 

4
Hasil wawancara dikediaman rumah saudari “MCG”. Pada hari sabtu, tanggal 14 januari 2017, pukul 18:40. 

Wib. 
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solidaritas dan jiwa sosial yang tinggi itu dikarenakan kebudayaan Dalihan Na Tolu sangat 

merekat dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba dimana pun mereka berada.
5
 

E. Fungsi Raja Parhata Dalam Masyarakat Suku Batak Toba di Kota Tegal 

Dalam kehidupan sosial tentunya manusia sudah diatur dalam norma-norma dan nilai-

nilai yang berlaku dalam kehidupannya, baik itu norma-norma yang berlaku di negara 

maupun nilai-nilai yang sudah ada dalam kebudayaan setiap manusia. Untuk itu masyarakat 

suku Batak Toba mempunyai nilai-nilai kebudayaan yang berlaku hingga sampai ini yaitu 

kebudayaan Dalihan Na Tolu. Dimana kebudayaan tersebut mengatur tatanan sosial 

masyarakat suku Batak Toba yang berada di kota Tegal. Nilai-nilai kebudayaan tersebut tidak 

akan relevan jika tidak ada seseorang yang dapat dipercaya sebagai pengatur jalannya 

kebudayaan yang ada tersebut. Untuk itu Raja Parhata ada sebagai pengatur pelaksananya 

kebudayaan yang ada dalam masyarakat suku Batak Toba pada umumnya dan Raja parhata 

juga tidak hanya ada di kota Tegal saja melainkan di setiap tempat dimana ada terdapat 

masyarakat suku Batak Toba maka, Raja Parhata akan dibentuk dari hasil musyawarah yang 

telah disepakati bersama untuk menjalankan fungsi sebagai pengatur pelaksana proses adat 

budaya Batak Toba. Menurut masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal fungsi Raja Parhata 

Dalam masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal yaitu:
6
 

1. Raja Parhata fungsinya sebagai pelaksana adat istiadat Batak Toba seperti menjalankan 

kegiatan adat pernikahan masyarakat suku Batak Toba dimana Raja Parhata ini tidak 

dapat meninggalkan tempat sebelum acara selesai, maka peran Raja Parhata disini 

sangatlah penting dalam masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal. 

2. Raja Parhata sebagai pengontrol masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal. Yang hendak 

dikatakan adalah pengontrol atau mengawasi laju perkembangan masyarakatnya. Tetapi 

tidak semua Raja Parhata dapat turut campur tangan dalam mengontrol kehidupan 

masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal, hanya beberapa saja yang dianggap krusial 

yang sekiranya dapat memecah belah keutuhan masyarakat suku Batak Toba disitu Raja 

Parhata turun tangan. 

3. Raja Parhata dalam fungsinya membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan 

yang terjadi dalam lingkup masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal seperti pembagian 

                                                           
5
Hasil wawancara dikediaman rumah  Raja Parhata Amang ( bapak ) “RS” . Pada hari sabtu, tanggal 28 januari 

2017, pukul 15:22. Wib. 
6
Hasil wawancara dikediaman rumah saudari “MCG”. Pada hari sabtu, tanggal 14 januari 2017, pukul 19:00 

Wib.  
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harta warisan, mencegah agar tidak terjadinya perceraian dalam masyarakat, perselisihan 

antara keluarga. Hal ini yang dapat membantu masyarakat dengan adanya Raja Parhata 

dalam masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal walaupun sebenarnya jika masyarakat 

atau keluarga tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada maka 

dengan memanggil Raja Parhata situasi dalam terkontrol dengan baik.  

Dari pemaparan diatas, hal ini juga dipertegas kembali oleh Raja Parhata dimana ia 

mengatakan bahwa dalam setiap fungsinya Raja Parhata merupakan seseorang yang 

dipercayakan oleh masyarakat suku Batak Toba sebagai orang yang mengerti dan memahami 

adat istiadat kebudayaan suku Batak Toba seperti:   

a. Menjalankan adat pernikahan sesuai dengan nilai-nilai adat budaya Batak Toba yang 

berlaku  

b. Memantau perkembangan masyarakat suku Batak Toba khususnya di kota Tegal dan 

wilayah jawa tengah yang dimana terdapat masyarakat suku Batak Toba. 

c. Jika ada permasalahan atau konflik yang terjadi pada individu, keluarga, kelompok 

masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal, maka Raja Parhata dalam hal ini 

menjadikan dirinya sebagai penengah dalam suatu konflik agar nantinya konlik 

tersebut yang terjadi tidak bertambah luas.
7
 

F. Nilai Budaya Batak  

Dalihan Na Tolu merupakan falsafah hidup yang diyakini masyarakat suku Batak Toba 

dulu hingga sampai saat ini. Tentunya falsafah ini masih berhubungan dengan nilai-nilai 

budaya yang ada pada masyarakat suku Batak Toba pada umumnya. Untuk itu adapun 

sembilan nilai-nilai budaya yang sebagaimana berkaitan dengan kebudayaan Dalihan Na 

Tolu itu sendiri, yaitu: 

1). Kekerabatan hal ini sangat berkaitan hubungan dengan adat istiadat suku Batak Toba, 

adanya hubungan kasih antar sesama saudara, kerukunan antar sesama masyarakat suku 

Batak Toba, dan juga  mengenai prihal nilai-nilai dalam Dalihan Na Tolu itu sendiri seperti 

Hula-hual, Dongan Sabutuha/Tubu, dan Boru. 

2). Religi dimana berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat suku Batak Toba 

baik itu agama tradisional maupun agama keKristenan ( agama impor ). Hal ini yang 

                                                           
7
Hasil wawancara dikediaman rumah  Raja Parhata Amang ( bapak ) “RS”. Pada hari sabtu, tanggal 28 januari 

2017, pukul 15: 45 Wib. 
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kemudian menciptakan suatu hubungan antara Sang Maha Pencipta dengan manusia dan 

tentunya juga dengan lingkungan kehidupan sosial masyarakat suku Batak Toba. 

3). Hagabeon hal ini berbicara mengenai keturunan masyarakat suku Batak Toba. 

Dimana Hagabeon ini akan dibahas atau dipertanyakan kepada setiap keluarga kecil 

masyarakat suku Batak Toba yang baru saja menikah. Guna dipertanyakan soal keturunan ini 

kelak nantinya dimana, menurut kepercayaan masyarakat suku Batak Toba bahwa seorang 

anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya dan juga seorang anak kelak nantinya 

akan menjadi pewaris dari keluarganya. Untuk itu setiap keluarga Batak Toba diwajibkan 

mempunyai anak laki-laki sebagai penganti Ayahnya nantinya. 

4). Hasangapon hal ini berkaitan erat dengan kemuliaan, kewibawaan, kharisma. Pada 

dasarnya hasangapon menunjukkan kesuksesan atau kejayaan dari masyarakat suku Batak 

Toba. Dimana nilai utama tersebut menjadikan dorongan tersendiri oleh masyarakat suku 

Batak Toba dalam meraih kesuksesannya. Adapun kesuksesan tersebut diraih mulai dari nol 

hingga dimana keberhasilan tersebut di dapatkan contohnya keberhasilan dipemerintahan 

ataupun keberhasilan yang lainnya sekiranya dapat membuat seseorang tersebut membantu 

kehidupanya semakin baik dari sebelumnya. Dengan demikian ketika semua itu di dapatkan 

maka kemuliaan, kewibawaan, dan kharisma tersebut telah ada dalam setiap masyarakat suku 

Batak Toba 

5). Hamoraon hal ini berkaitan erat dengan harta kekayaan. Dimana pada nilai budaya 

ini ingin mengatakan bahwa setiap masyarakat suku Batak Toba ketika seseorang bisa 

dikatakan telah berhasil dalam pekerjaanya tentunya yang menjadi kewajiban selanjutnya 

yaitu mengumpulkan harta sebanyak mungkin guna mengumpulkan harta ini agar kelak 

nantinya anak-anaknya akan melanjutkan apa yang telah diupayakan orang tuanya. 

6). Hamajuon dimana hal ini berkiatan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat 

suku Batak Toba melalui merantau dan menuntut ilmu. Dimana nilai budaya ini sangat 

mendorong masyarakat suku Batak Toba untuk mencari kehidupan yang lebih baik dari 

sebelumnya. Karena pada zaman dulu di sumatera utara keadaan struktur tanah di kampung-

kampung tidak memungkinkan masyarakat suku Batak Toba untuk bercocok tanam untuk 

kehidupan mereka, hal ini yang membuat masyarakat suku Batak Toba diberikan mandat dari 

orangtuanya agar merantau dan mencari kehidupan yang layak guna mencukupi kehidupan 

keluarga kelak nantinya. Begitu juga dengan menuntut ilmu dimana masyarakat suku Batak 

mempercayai sampai saat ini dengan menuntut ilmu setinggi mungkin maka status sosial 
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setiap kehidupan masyarakat suku Batak akan berubah. Karena pada dasarnya juga status 

sosial masyarakat suku Batak Toba di lihat dari segi pendidikannya. 

7). Hukum, Patik dohot uhum ( aturan dan hukum ). Dimana nilai budaya ini yang 

sangat kuat yang dapat di sosialisasikan dalam masyarakat suku Batak Toba. Pada nilai 

budaya ini juga menekan sebagaimana kebenaran hukum dapat dan harus ditegakkan dalam 

negara indonesia maupun dalam budaya Batak Toba. Untuk itu dunia hukum sangatlah 

penting dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba jika kita melihat jauh kebelakang 

dimana pada zaman dulu sekali, masyarakat suku Batak Toba sering sekali melakukan 

pelanggaran-pelanggaran mengenai hak azasi manusia. Dari hal tersebut yang membuat 

kebanyakan orang-orang Batak Toba berkecimpung dalam dunia hukum demi menegakkan 

keadilan sosial bagi seluruh bangsa indonesia termaksud di dalamnya masyarakat suku Batak 

Toba itu sendiri yang sarat akan konflik-konflik tersebut. 

8). Pengayoman dalam konteks kehidupan masyarakat suku Batak Toba pada umumnya 

kurang kuat di bandingkan nilai-nilai budaya yang telah disebutkan terdahulu. Hal ini 

mungkin dikarenakan masyarakat suku Batak Toba yang mempunyai kadar yang lebih soal 

kemandiriannya. Untuk itu kehadiran dari pengayoman, perlindungan, dan kesejahteraan 

akan diperlukan ketika suatu keadaan yang mendesak, dimana keadaan mendesak tersebut 

diharuskan agar pengayoman tersebut dapat dilakukan dalam kehidupan masyarakat suku 

Batak Toba. 

9). Konflik dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba tentunya tidak asing dalam 

telinga kita sebagai orang Batak Toba soal konflik ini. Jika bisa di ibarat katakan seperti 

“sayur tanpa garam” itu tentunya akan hambar, dan tidak enak dimakan. Yang mau dikatakan 

bahwa setiap kehidupan seseorang tentunya akan mengalami lika-liku dalam kehidupannya 

tentunya lika-liku kehidupan tersebut menjadikan gesekan-gesekan yang terjadi didalamnya 

dan menciptakan adanya konflik. Begitu juga dalam masyarakat suku Batak Toba tentunya 

konflik akan ada dan terus ada. Konflik yang terjadi dalam masyarakat mengenai Hamuraon 

(harta kekayaan) ini sangat sering terjadi dalam masyarakat suku Batak Toba pada umumnya 

baik konflik terhadap sesama saudara, maupun terhadap keluarga-keluarga yang lainnya. 

Dengan catatan bahwa konflik tersebut tidak semua masyarakat suku Batak Toba 

melakukannya, tetapi sampai saat ini masih ada yang melakukan hal tersebut. Dengan 

demikian sering laju perkembangan zaman orang-orang Batak Toba sudah bisa 

menyelesaikan konflik tersebut dengan caranya masing-masing karena pastinya orang-orang 
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Batak Toba lelah soal konflik-konflik yang berujung perebutan kekuasaan ini, hal ini sangat 

sensitif dalam masyarakat suku Batak Toba dulu hingga sekarang.
8
 

Perlu di ingat kembali bahwa tiga dari sembilan nilai utama dipandang sebagai misi 

budaya orang Batak Toba, yaitu Hagabeon, Hamuraon, Hasangapon yang dalam uraian 

selanjutnya disebut misi budaya 3H. Dengan memahami misi budaya 3H ini, pendekatan 

pada perilaku orang Batak Toba akan lebih mudah, sehingga prasangka-prasangka negatif 

terhadap orang Batak Toba dapat di hindari. Mungkin saja orang diluar suku Batak Toba 

memandang bahwa perilaku orang Batak Toba dalam hal-hal tertentu sebagai melanggar tata 

krama, tetapi apabila orang diluar suku Batak Toba itu bisa memahami misi budaya 3H maka 

ukuran pelanggaran itu mungkin menjadi lain. 

Dengan demikian dari kesembilan nilai utama budaya suku Batak Toba ini sangatlah 

berkaitan erat dengan budaya Dalihan Na Tolu itu sendiri. diantara satu nilai budaya dengan 

nilai budaya yang lainnya mempunyai hubungan sangat kuat dalam struktur sosial kehidupan 

masyarakat suku Batak Toba. Apalagi 3H yang telah dipaparkan diatas ditambah dengan 

konflik tentunya semakin membuat hubungan tersebut semakin jelas keberadaanya. 

3.2.1 Asal Usul Dalihan Na Tolu Dalam Pemahaman Batak Toba di Kota Tegal 

Sebagai mahluk sosial, manusia selalu membangun dan menciptakan hubungan relasi 

dengan orang lain, baik itu dikalangan muda maupun dikalangan yang sudah tua, dimana 

keduanya mempunyai keinginan agar bersama-sama tetap menjaga dan membangun keutuhan 

hubungannya melalui bingkai kebudayaan yang menjadi dasar falsafah hidup dimana pun 

mereka berada. Masyarakat suku Batak Toba berpegangan pada sebuah falsah hidup yang 

sampai saat ini masih dan terus dilakukan dalam kehidupan keseharian masyarakat suku 

Batak Toba yaitu Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu berarti “harmoni masyarakat”, 

“kesatuan yang menjamin kelangsungan masyarakat”. Sebelum memahami lebih jauh lagi 

ada baiknya mengetahui secara rinci dan pasti mengapa Dalihan Na Tolu menjadi bagian dari 

falsafah hidup masyarakat suku Batak Toba.  

Masyarakat suku Batak Toba pada umumnya tidak terlepas dengan peran agama yang 

masuk di tanah Batak, dimana dengan masuk nya pekabaran injil yang dimulai dari 

Nommensen lah pemahaman serta simbol-simbol, mitos, yang dulu sangat dipercaya oleh 
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Hasil wawancara dikediaman rumah  Raja Parhata Amang ( bapak ) “RS”. Pada hari sabtu, tanggal 28 Januari 

2017, pukul 16:45.Wib. 
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masyarakat kini kian memudar. Dengan seiringnya laju perkembangan zaman perlahan tapi 

pasti masyarakat suku Batak Toba mulai meninggalkan satu persatu simbol-simbol dan mitos 

yang dianggap dari pandangan keKristenan sebagai tindakan yang salah karena masyarakat 

telah melakukan penyembahan berhala dan itu sangat bertentang dalam ajaran agama 

keKristenan. Untuk itu peranan ke Kristenan tersebutlah yang dapat membuat perubahan 

yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba dan dapat 

menghilangkan simbol-simbol, mitos tersebut walaupun sampai saat ini tidak semua simbol-

simbol dan mitos tersebut bisa hilang begitu saja karena, agama Kristen dan kebudayaan suku 

Batak Toba sangat melekat dan keduanya tidak dapat saling melepaskan atau memisahkan 

diri. 

Selanjutnya masyarakat suku Batak Toba sebelum mengenal agama keKristenan (agama 

impor), telah mengenal sistem kepercayaannya yaitu Mulajadi Na Bolon yang dimana 

merupakan agama suku orang Batak Toba yang berarti harmoni, dan juga didalamnya 

mengandung makna kesatuan dari tiga unsur yang berbeda, yang menguasai tiga benua. 

Untuk itu masyarakat suku Batak Toba mengakui bahwa kosmos ini meliputi tiga bagian 

yaitu benua bawah ( Banua Toru ) benua tengah ( Banua Tonga ) dan benua atas ( Banua 

Ginjang ). Dalam kesempatan ini pula totalitas dari ketiganya disebut Mula Jadi Na Bolon. 

Istilah ini dipakai sebagai bentuk totalitas ketiganya yang dimana, dalam kamus bahasa Batak 

Toba disebut: Debata Na Tolu, sitolu suhut, sitolu harjaon. Sebuah mitos tentang konsep tiga 

dewa ini dapat dikutipkan disini yang menunjukkan kekuasaan dan kedudukan dari tiga 

(debata na tolu) yang disebut: 

 Sada Debata di ginjang, sada Debata di tonga, sada Debata di Toru. Tolu ragam ni Debata. 

..................................................................................................................................................... . 

Debata na tolu. Ia panggoarina sada Batara Guru Doli. Batara Guru Paniangan, Batara Guru 

Pandapotan, pandapoton ni tahi,panungkunan ni uhum, siharhi na so dapot sambil, sirungrungi na dapot bubu, 

sipaulak na tading, sipaingot na lupa, na so jadi manangko, na so jadi panangkon, siboto porhata pintor, siboto 

porhata geduk. 

Sebagaimana dikemukakan diatas, hal ini dapat membantu kita untuk memahami secara 

baik bagaimana kesatuan atau totalitas dari apa yang dinamakan Debata Na Tolu tersebut 

dengan segala karakteristik dan kekuasaan yang melekat di dalam eksistensinya. Keyakinan 

ini merupakan hakekat dari kepercayaan agama suku Batak terhadap High God. Selanjutnya, 

keyakinan tentang totalitas itu tercipta pada eksistensi manusia. Manusia yang hidup adalah 
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merupkan kesatuan dari tiga unsur yaitu Nyawa ( hosa ), Darah ( mudar ), Daging ( sibuk ). 

Untuk itu menurut raja parhata bahwa dari ketiga unsur tersebut mempunyai sesuatu kekuatan 

yang terdapat dalam diri manusia dan kekuatan itu juga berasal dan diberikan oleh Dewa 

kepada manusia. Untuk itu kekuatan manusia tersebut terdiri dari tiga unsur utama yaitu:  

a). Tondi dalam pandangannya sebagai suatu keseluruhan yang berdiam dalam diri setiap 

manusia akan tetapi tondi mempunyai hubungan yang sangat erat dimana hubungan tersebut 

tergambar antara satu sama lain dan mempunyai rangkaian satu kesatuan yang tidak dapat 

terpisahkan. Untuk itu tondi juga dianggap mempunyai suatu eksistensi ( kehidupan ) yang 

berdiri sendiri, dimana eksistensi tersebut terwujud dalam kemampuan dalam pengaruhnya 

terhadap kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami setiap manusia. Dengan 

demikian tondi menentukan nasib setiap manusia yang dimana, ketika sebelum manusia lahir 

kedunia maka tondi tersebut sudah ada dan tersurat dalam kehidupan masyarakat suku Batak 

Toba apakah manusia itu dalam prilakunya baik atau tidak semua tergantung pada manusia 

nya lagi. 

b). Saudara dalam pandangan masyarakat suku Batak Toba merupakan hal yang tidak 

ternilai harganya untuk itu, Debata Na Tolu mengingkat kembali kepada setiap manusia 

untuk saling menjaga ucapan dan perilakunya terhadap sesama saudara nya dengan 

menciptakan hubungan baik itu dengan menjaga ucapan, maupun menjaga perilakunya maka 

hubungan sesama saudara akan berjalan dengan harmonis. Dalam hal ini perlu diketahui 

bahwa pergesekan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat suku Batak Toba lebih banyak 

terjadi dalam internal keluarga yaitu gesekan atau konflik antar sesama saudara soal 

pembagian harta warisan dan status kedudukan manusia. Ini yang membuat masyarakat suku 

Batak Toba cenderung mengalami pergesakan dan konflik internal yang terjadi dalam 

lingkup masyarakat suku Batak Toba sampai saat ini. 

c). Sahala dalam pandangannya dimana setiap manusia memperoleh sahala dari Ompu 

Mula Jadi Na Bolon berupa kekayaan, penghormatan, dan penghargaan dimana dari padanya 

timbul kuasa atau orang-orang pada saat ini menyebutkannya sebagai kesuksesan. Dalam hal 

ini sahala ketika setiap manusia meminta kepada Ompu Mula Jadi Na Bolon atau bisa di 

sebut Dewa Tertinggi maka Dewa Tertinggi ini akan mempertanyakan kepada manusia 

tersebut Sahala yang seperti apa yang ingin diminta oleh manusia tersebut apakah Sahala 

kekayaan, Sahala kerajaan, sahala pencuri. Untuk itu masyarakat suku Batak Toba 

mempercayai hingga sampai saat ini jika semakin tua umur seseorang maka semakin besar 
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sahala yang didapatkan. Apabila tondi seseorang tersebut tidak kuat untuk menopang 

terhadap besanya sahala tersebut maka, sahala dengan sendirinya kembali kepangkuan Dewa 

Tertinggi yaitu Ompu Mula Jadi Na Bolon.
9
 

Dari ketiga unsur yang telah dipaparkan diatas sudah jelas bahwa hubungan ketiga usur 

tersebut tidak dapat dilepaskan dari manusia yang hidup. Dengan demikian totalitas itu juga 

tercermin di dalam eksistensi masyarakat suku Batak Toba sebagai tiga unsur fungsional atau 

bisa disebut dengan Hula-hula, Dongan Sabutuha/Tubu, dan Boru. Dari ketiga unsur inilah 

dalam masyarakat suku Batak Toba disebut Dalihan Na Tolu. 

Dan selanjutnya ketika berbicara mengenai Dalihan Na Tolu tentunya berkaitan dengan 

eksistensi manusia, maka dalam hal ini tidak terlepas antara konsep religi dengan kehidupan 

sosial di dalam agama suku masyarakat Batak Toba. Hal ini juga memperlihatkan pula pada 

tingkatan yang lebih lagi sebagaimana eratnya suatu hubungan antara kosmologi dengan 

realitas. Pada kesempatan ini juga adapun skematis antara keterkaitan totalitas dengan dari 

berbagai unsur yang berbeda tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Hasil wawancara dikediaman rumah  Raja Parhata Amang ( bapak ) “RS”. Pada hari sabtu, tanggal 28 januari 

2017, pukul 16:35 Wib. 
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Dari skema diatas memperlihatkan bahwa konsepsi tentang “unity” atau kesatuan didalam 

masyarakat suku Batak Toba adalah terjadinya persekutuan dari tiga unsur yang berbeda yang 

turun dari jenjangnya, yang tertinggi yaitu kosmos, penguasa kosmos, kekuatan kosmos 

dalam eksistensi manusia dan eksistensi masyarakat. Dengan demikian, hal yang paling 

menonjol dalam suatu konsep kebudayaan Batak Toba yaitu Dalihan Na Tolu dalam 

bentuknya dipandang tidak boleh terpisah karena setiap masing-masing mempunyai 

keterkiatan antara satu dengan yang lain atau yang biasa disebut dengan totalitas dalam 

memahami Dalihan Na Tolu tersebut. 

 

 

MULAJADI NA BOLON 

 
Batara guru :         Soripada :  Mangalabulan 

MANUSIA 

 

 

 

Tondi  :         Saudara :  Sahala 

Hosa/nyawa :  Mudar/darah :  Sibuk/daging 

DALIHAN NA TOLU 

( MASYARAKAT ) 

 Hula-hula :        Dongan sabutuha :  Boru 

KOSMOS 
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3.3.1 Pemaknaan Dalihan Na Tolu Dalam Masyarakat Suku Batak Toba di Kota Tegal 

Secara umum orang Batak melambangkan alat memasak makanan Dalihan Na Tolu yang 

tiga batunya sebagai lambang struktur sosial mereka. Karena terdapat tiga golongan penting 

di dalam masyarakat suku Batak, yaitu hula-hula, boru, dan dongan sabutuha. Hula-hula 

yaitu kelompok pemberi istri ( bruid gevers ), Boru kelompok penerima istri (bruid numeers). 

Sedangkan Dongan Sabutuha atau sering disebut dengan Dongan Tubu, yaitu kelompok asal 

perut, satu nenek moyang, atau satu marga. Dalihan  Na Tolu dalam hal ini bertugas untuk 

menata kehidupan sosial masyarakat suku Batak Toba pada umumnya yang dilandaskan pada 

Hula-hula, Boru, dan Dongan Sabutuha/Tubu. Terutama fokusnya pada marga, perjodohan, 

perkawinan adat, keturunan, pembagian harta, serta penyelesaian kasus-kasus konflik sosial 

yang terjadi dalam masyarakat suku Batak Toba. Tujuannya, agar Dalihan Na Tolu dapat 

menjadi tatanan kehidupan masyarakat suku Batak Toba dalam menghormati dan menghargai 

warisan yang dibuat oleh leluhurnya pada zaman dulu Si Raja Batak. Dan juga Dalihan Na 

Tolu ini tidak diperuntukan hanya untuk beberapa kalangan marga Batak Toba saja tetapi 

mencakup seluruh komponen masyarakat suku Batak Toba baik itu di Huta (Kampung 

Halaman) maupun di perantauan, baik yang muda maupun yang sudah tua tetap dan dapat 

menjalankan fungsi Dalihan Na Tolu secara baik dan benar dalam membangun persaudaraan 

yang lebih harmonis serta menciptakan hubungan yang dapat mendamaikan diri sendiri, 

keluarga, dan kelompok masyarakat suku Batak Toba. Pada kesempatan ini pula menurut 

Raja Parhata yang berada di kota Tegal dalam memaknai Dalihan Na Tolu harus di lihat dari 

beberapa unsur pendekatan yaitu:
10

 

1) Pendekatan Sosial dimana Dalihan Na Tolu tidak terlepas dari segai aspek sosial yang 

ada dalam diri masyarakat suku Batak Toba dikota Tegal yang diwujudkan sebagai 

tatanan kehidupan masyarakat suku Batak Toba seperti adanya saling menghargai dan 

menghormati antar sesama suku Batak Toba, baik itu mereka masih berumur muda 

ataupun yang sudah berumur tua. Tentunya dalam hal ini harus menciptakan rasa saling 

menghargai dan menghormati juga diwujudkan dalam kalangan masyarakat sekitarnya. 

Faktanya dimana pun mereka berada, masyarakat suku Batak Toba memiliki jiwa sosial 

yang sangat tinggi seperti adanya rasa “kesetiakawanan” dan “solidaritas” yang tinggi, 

dan hal itu tercermin pada saat situasi susah maupun senang harus ada namanya rasa 

tolong menolong antara yang satu dengan yang lainnya. 

                                                           
10

Hasil wawancara dikediaman rumah  Raja Parhata Amang ( bapak ) “RS”. Pada hari sabtu, tanggal 28 januari 

2017, pukul 15: 32 Wib. 
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2) Pendekatan Religi dimana Dalihan Na Tolu sangatlah berhubungan erat dengan agama 

Kristen baik itu pada zaman dulu maupun zaman sekarang hal ini masih melekat dalam 

hati dan pikiran masyarakat suku Batak Toba. Yang ingin dikatakan bahwa Dalihan Na 

Tolu sangat menekankan pada nilai-nilai ajaran “kasih” yang ada pada diri setiap 

masyarakat suku Batak Toba, agar ketika hukum kasih itu diterapkan maka jikalau 

nantinya ada permasalahan ataupun konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat suku 

Batak Toba dan diselesaikan dengan cara mengasihi dan memaafkan terbukti sangat 

cocok dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba. 

3) Pendekatan Psikologi dimana Dalihan Na Tolu masih berhubungan dengan tindakan dan 

ucapan setiap manusia, dalam hal ini juga diwujudkan dalam masyarakat suku Batak 

Toba, seperti Dalihan Na Tolu mengingatkan kembali bahwa ketika mengalami masalah 

atau gesekan yang terjadi dalam lingkup masyarakat suku Batak Toba maka yang harus di 

lakukan adalah dengan menciptakan rasa Simpatik dan Empatik. Bentuk contoh 

konkritnya adalah ketika suatu keluarga sedang mengalami keretakan dalam rumah 

tangga maka tindakan masyarakat suku Batak Toba diwujudkan dalam Hula-Hula sebagai 

penengah terjadinya konflik tersebut, Dongan Sabutuha/Tubu sebagai melihat, 

memahami, dan mempertanyakan secara baik-baik mengapa permasalahan itu sampai 

terjadi, dan Boru sebagai mendukung dengan secara penuh apa yang disampaikan oleh  

Hula-hula.
11

 

Hal ini juga di selaras yang dikemukan oleh masyarakat suku Batak di kota Tegal 

menyatakan bahwa pemaknaan Dalihan Na Tolu dalam masyarakat suku Batak Toba di kota 

Tegal diantaranya, yaitu: 

a. Dalihan Na Tolu sebagai falsafah hidup dimana falsafah yang berakar dalam 

kehidupan masyarakat suku Batak Toba tidak hanya kota Tegal saja melainkan seluruh 

masyarakat suku Batak Toba dimana pun mereka berada. 

b. Dalihan Na Tolu sebagai acuan sebagai penyemangat seluruh kehidupan masyarakat 

suku Batak Toba di kota Tegal. Jika tidak adanya Dalihan Na Tolu maka saya percaya 

kedepannya sistem sosial masyarakat suku Batak Toba pada umumnya akan 

berantakan. 

c. Dalihan Na Tolu tentunya sebagai perekat persaudaraan. Dimaksud dari perekat 

persaudaraan ini jika ada hal sesuatu yang terjadi misalnya permasalahan dalam 

                                                           
11

Hasil wawancara dikediaman rumah  Raja Parhata Amang ( bapak ) “RS” Pada hari sabtu, tanggal 28 januari 

2017, pukul 15:55. Wib.  
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keluarga, dan kelompok masyarakat tentunya sangat efektive sekali kebudayaan 

Dalihan Na Tolu ini dalam menyelesaikan permasalahaan yang ada tentunya tidak 

boleh dilupakan peran agama Kristen yang telah menyatu dalam kebudayaan Batak 

Toba.
 12 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menurut penulis pemaknaan Dalihan Na Tolu 

dalam masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal sudah sangat baik, hal ini tercermin 

sebagaimana Dalihan Na Tolu sudah meresap dalam kehidupan masyarakat suku Batak 

Toba di kota Tegal. Dan juga lebih terpenting dimana peran keKristenan juga sangat 

berpengaruh dalam pola pemikiran masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal. Hal ini 

yang membuat masyarakat memahami nilai-nilai kebudayaan Dalihan Na Tolu tidak 

hanya dari satu sisi saja melainkan sisi yang lain seperti sisi sosial, religi, dan psikologi 

yang membantu Dalihan Na Tolu dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat suku 

Batak Toba.  

3.4.1 Pelaksanaan Adat Dalihan Na Tolu Dalam Masyarakat Suku Batak Toba di Tegal 

Masyarakat suku Batak Toba memiliki falsafah hidup yang tidak akan pernah hilang 

dari dulu hingga sampai saat ini. Meskipun mereka berada jauh dari kampung halaman, 

masyarakat suku Batak Toba tetap menjunjung tinggi falsah hidup mereka dan akan tetap 

terus dipertahankan hinggan sampai saat ini. Begitu juga dengan halnya masyarakat suku 

Batak Toba di kota Tegal yang hingga saat ini masih dan dapat terus mempertahankan 

falsafah hidup tersebut. Falsafah hidup ini diyakini masyarakat suku Batak Toba di kota 

Tegal sebagai falsafah yang dapat menata tatanan kehidupan sosial masyarakat suku Batak 

Toba. Dan falsafah yang dimaksud adalah  Dalihan Na Tolu. 

Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai penopang masyarakat suku Batak Toba penuh 

dengan keseimbangan. Hal ini terlihat jelas dalam konteks kehidupan sosial dimana ketika 

individu, keluarga, masyarakat suku Batak Toba mengalami persoalan seperti kemalangan, 

musibah, atau perselisihan, maka ketiga hal tersebut dapat di topang oleh ketiga unsur 

Dalihan Na Tolu secara bersama-sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing, 

sehingga beban yang berat akibat musibah, kemalangan, dan perselisihan dapat teratasi 

dengan baik. Begitu dengan Dalihan Na Tolu berfungsi juga sebagai mediator dalam 

menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam lingkup masyarakat suku Batak Toba. 

                                                           
12

Hasil wawancara dikediaman ibu/Op. “C.G”. Pada hari rabu, tanggal 11 januari 2017 pukul 16:15. Wib. 
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Bagi masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal, Dalihan Na Tolu sebagai acuan 

sebagai penyemangat seluruh kehidupan masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal. Jika 

tidak adanya Dalihan Na Tolu maka saya percaya kedepannya sistem sosial masyarakat suku 

Batak Toba pada umumnya akan berantakan.
13

 Jika melihat penjelasan diatas sudah sangat 

jelas bahwa bagi masyarakat suku Batak Toba baik di kampung halaman maupun yang ada 

diperantauan seperti di kota Tegal, Dalihan Na Tolu itu sangatlah penting dalam hubungan 

antara sesama masyarakat suku Batak Toba. Untuk itu adapun pelaksanaan adat Dalihan Na 

Tolu dalam berbagai aktifitas yang dilakukan masyarakat suku Batak Toba dikota Tegal, 

seperti : 

1) Upacara Adat Perkawinan 

Masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal berpandangan bahwa adat perkawinan 

sangatlah penting mengingat adat perkawinan harus dan dapat dilaksanakan. Guna 

diselenggarakan adat perkawinan ini agar masyarakat setempat juga dapat mengetahui 

keunikan-unikan yang terdapat dalam budaya Batak Toba. Adapun ketiga unsur-unsur 

Dalihan Na Tolu juga terdapat pada upacara adat perkawinan. Dimana peranan hula-hula, 

dongan sabutuha/ tubu, dan boru mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan adat 

perkawinan Batak Toba. Untuk itu, adapun peranan-peranan tersebut dapat di deskripsikan 

sebagai berikut. 

a. Hula-hula dalam peranannya dalam adat perkawinan adalah seseorang yang harus 

dihargai, dihormati, dan seorang yang dapat memberi berkat. Dalam pengertiannya 

adalah ketika seseorang yang sedang melangsungkan adat perkawinan Batak Toba 

maka, sangatlah dibutuhkan peranan hula-hula tersebut. Dimana menurut masyarakat 

suku Batak Toba di kota Tegal, meyakini bahwa jika seorang hula-hula tidak merestui 

hubungan tersebut maka musibah akan terus menerus terjadi dalam kehidupan 

keluarga yang baru menikah. Hal itu dikarenakan hula-hula merupakan garda 

terdepan dari suatu adat perkawinan masyarakat suku Batak Toba. Dan jika tidak ada 

hula-hula maka secara otomatis suatu acara adat perkawinan pun tidak akan dapat 

dilangsungkan.
14

 Menurut Raja Parhata seorang hula-hula merupakan wakil Tuhan di 

dunia hanya seorang hula-hula yang dapat memberikan berkat ( pasu-pasu ) kepada 

seseorang yang melangsungkan perkawinan tersebut dengan maksud agar berkat ( 
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Hasil wawancara dikediaman ibu/Op. “C.G”. Pada hari rabu, tanggal 11 januari 2017 pukul 16:15. Wib. 
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Hasil wawancara dikediaman ibu/Op. “C.G”. Pada hari rabu, tanggal 11 januari 2017 pukul 16:45. Wib. 
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pasu-pasu ) yang diberikan hula-hula kepada pihak boru ini bertujuan supaya kelak 

nantinya perkawinan tersebut dapat memberikan keturunan yang banyak dan juga 

terus menjaga hubungan dengan baik agar tidak ada perselisihan antara suami dan istri 

kelak dikemudian harinya, olleh karena itu disetiap penghujung akhir dari acara adat 

perkawinan Batak Toba ini seorang hula-hula memberikan nasehat ( poda ) kepada 

keluarga yang baru menikah tersebut pesannya agar keluarga baru ini dapat menjaga 

keutuhan rumah tangganya dan menghindari keributan-keributan yang dapat 

memecah belah hubungan keluarga.
15

 

b. Dongan Sabutuha/ Tubu perananya dalam adat perkawinan sebagai pendukung 

pelaksanaanya suatu adat perkawinan. Dimana dongan sabutuha ini memberikan 

dukungan kepada Borunya (adik perempuannya) berupa uang dan tenaga agar 

perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik. Disisi lain suatu adat perkawinan 

Batak Toba dilaksanakan maka seorang dongan sabutuha berkewajiban untuk 

mengawasi jalannya adat perkawinan dari awal pesta hingga selesai dongan sabutuha 

tidak dapat meninggalkan pesta tersebut dengan bentuk alasan apapun juga.
16

 

c. Boru peranannya dalam adat perkawinan Batak Toba sebagai pendukung dari hula-

hula. Bentuk dari dukungan tersebut dilakukan pihak boru untuk memberikan 

dukungan penuh berupa tenaga, dimana seorang boru akan mendukung jalannya adat 

perkawinan tersebut berfokus untuk membantu dibidang konsumsi sebagai keperluan 

bagian yang terpenting dalam adat perkawinan. Jadi seorang boru ini akan siap sedia 

untuk membantu dan memasak segala keperluan dalam adat perkawinan Batak 

Toba.
17

 

 

2) Upacara Adat Kelahiran 

Masyarakat suku Batak Toba mempercayai hingga sampai saat ini seorang anak bagi 

masyarakat suku Batak sesuatu hal yang paling didambakan. Karena anak adalah harta yang 

paling berharga. Apalagi seorang anak laki-laki dimana anak laki-laki merupakan penerus 

marga dari ayahnya. Sehingga anak laki-laki sangat didambakan oleh masyarakat suku 

Batak. Di wilayah adat Batak Toba di kota Tegal, mamoholi disebut manomu-nomu yang 
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Hasil wawancara dikediaman rumah  Raja Parhata Amang ( bapak ) “RS”. Pada hari sabtu, tanggal 28 januari 

2017, pukul 17:15. Wib. 
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berarti menyambut kedatangan bayi yang dinanti-nantikan. Disamping itu juga dikenal istilah 

lain untuk tradisi ini sebagai memboan aek ni unte dimana yang secara khusus digunakan 

bagi kunjungan dari keluarga hula-hula/ tulang. Dalam proses upacara adat kelahiran anak, 

akan sangat membantu unsur Dalihan Na Tolu khususnya hula-hula. Hal ini dikarenakan 

pada saat upacara adat kelahiran nantinya seorang hula-hula akan mengulosi borunya. Dan 

juga akan membawa dengke berupa ikan mas arsik serta membawa berbagai jenis makanan 

yang lainnya untuk dibawa ke dalam upacara adat kelahiran tersebut. Untuk itu adapun 

peranan hula-hula, dongan sabutuha/ tubu, dan boru mempunyai peranan yang penting 

dalam pelaksanaan adat kelahiran Batak Toba dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

a. Hula-hula peranannya sebagai pemberi berkat. Simbol ikan mas arsik dan mangulosi 

melambangkan sebagai berkat yang diturunkan hula-hula kepada pihak borunya. Hal 

itu diberikan tujuannya agar nantinya seorang anak yang lahir kedunia tersebut akan 

menjadi anak yang berbakti pada orangtua dan diharapkan anak ini juga tumbuh sehat 

sampai ia dewasa. Untuk itu masyarakat suku Batak Toba sangat memerlukan hula-

hula sebagai pemberi saluran berkat. 

b. Dongan Sabutuha/ Tubuh sebagai pemberi informasi kepada masyarakat suku Batak 

Toba yang lainnya. Dimana masyarakat suku Batak Toba diperantauan jika tidak 

menghadirkan keluarga kandung nya dalam upacara adat kelahiran maka hal yang 

harus dilakukan hula-hula akan mencari keluarga terdekat yang berada diperantauan 

yang jelas usia nya harus lebih tua dari hula-hula agar bersama-sama memberi berkat 

dan mendukung kesuksesan adat upacara kelahiran tanpa adanya kendala sedikitpun. 

c. Boru perananya tidak jauh dari hula-hula dan dongan sabutuha/ tubu. Yang sedikit 

membedakan adalah pihak boru ini bersama-sama dengan hula-hula bersama-sama 

mengutamakan kesuksesan acara adat kelahiran tersebut. Dengan demikian peran 

boru ini merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan oleh pihak 

hula-hula. Di ibaratkatakan hula-hula sebagai penggerakan pelaksanaan suatu acara 

adat Batak dan boru sebagai eksekusi yang ada dalam acara adat Batak.
18

 

 

 

 

 

                                                           
18

Hasil wawancara dikediaman rumah  Raja Parhata Amang ( bapak ) “RS”. Pada hari sabtu, tanggal 28 januari 

2017, pukul 16:15. Wib. 



56 
 

3.5.1 Pemahaman Hubungan Religi Terhadap Dalihan Na Tolu Dalam Masyarakat 

Suku Batak Toba di Kota Tegal 

Masyarakat suku Batak Toba meyakini hingga sampai saat ini bahwa kedudukan 

religi dalam nilai budaya Batak Toba sangat tinggi. Pengertian dari religi ini dapat diartikan 

sebagai suatu kepercayaan terhadap agama purba, atau agama asli orang Toba. Religi 

mempunyai pengaruh yang besar dalam memasuki segala aspek bidang kehidupan 

masyarakat suku Batak Toba. Dimana pengaruh religi tersebut seperti dengan masuknya 

agama Kristen dan perilaku modernisasi dalam perkembangan masyarakat suku Batak Toba. 

Masyarakat suku Batak Toba mayoritas penganut agama Kristen Protestan, namun pada 

kenyataannya masyarakat Batak Toba tidak menghilangkan sedikitpun perilaku religinya, 

dimana tidak sedikit pula agama Kristen Protestan menentang keras prilaku religi tersebut. 

Untuk itu adapun perilaku religi yang diharamkan agama Kristen itu antara lain : 

a. Manambakkon holiholi ni ompu ( memakamkan kembali tulang belulang leluhur ) 

b. Manulangi natoras dohot hulahula ( memberi persembahan kepada orang tuan dan 

hula-hula ) 

c. Mangulosi anak dohot boru ( mangulosi anak laki-laki dan anak perempuan ). 

Dari ketiga hal inilah yang menjadikan keseriusan gereja terhadap pemahaman 

perilaku religi masyarakat suku Batak Toba. Berangkat dari sini juga gereja 

menyelenggarakan seminar oleh Universitas nommen di Pematang Siantar awal tahun 

1984 yang membahas mengenai praktek-praktek adat yang bertentangan dengan ajaran 

agama Kristen. Dalam perkembangannya hingga sampai saat ini agama Kristen tidak 

menghapus identitas kebatakan orang Toba. Justru agama Kristen memberikan sarana 

untuk memperkokoh identitas kebatakan mereka. Karena pada saat di gerejalah orang-

orang Batak Toba dapat bertemu secara teratur, baik itu membicarakan hal-hal yang 

bersifat agamawi, maupun membahas masalah-masalah sosial budaya masyarakat suku 

Batak Toba. Hal ini membuktikan bahwa gereja tidak dapat menutup kemungkinan-

kemungkinan yang ada, dalam Budaya Batak Toba hingga sampai saat ini. Demikian hal 

nya dengan masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal tidak menyurutkan langkah 

mereka untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan sikap religi budaya Batak Toba yang ada 

di kota Tegal.  
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Menurut Raja Parhata pemahaman mengenai perilaku religi dapat deskripsikan sebagai 

berikut. 

(a). Masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal maupun diluar kota Tegal pun pastinya 

mempunyai perilaku, dimana perilaku tersebut menjadikan keunikan tersendiri bagi orang 

Batak Toba. Salah satu keunikan itu adalah membuat Tugu marga. Masyarakat suku 

Batak Toba meyakini hingga saat ini bahwa membangun Tugu marga merupakan suatu 

kebanggaan tersendiri bagi suku Batak Toba. Hal itu bertujuan untuk menghormati 

leluhur. Dengan cara membangun Tugu marga maka secara langsung atau tidak 

langsungpun masyarakat suku Batak Toba menghormati leluhurnya. Ini berlaku untuk 

semua suku Batak Toba baik di Kampung halaman (huta) maupun yang ada diperantauan. 

(b). Jika masyarakat umum mengatakan time is money ( waktu adalah uang ) maka 

masyarakat suku Batak Toba mengatakan waktu sebagai penguasa kehidupan manusia. 

Mengapa demikian, karena orang Batak Toba meyakini bahwa waktu diatur oleh Debata 

Mulajadi Na Bolon. Untuk itu masyarakat suku Batak Toba menyebut waktu disebut 

dengan ari sangat dijiwai dalam pemaknaanya. Dengan demikian waktu tersebut harus 

dipakai sebaik-baiknya untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang positif seperti bekerja, 

berkumpul dengan keluarga, dan juga beribadah merupakan sesuatu hal yang sudah 

diperhitungkan oleh waktu yang berasal dari Debata Mulajadi Na Bolon. 

(c). Masyarakat suku Batak Toba hingga saat ini masih menghormati nenek moyang 

mereka atau melakukan makna penyembahan terhadap Debata Mulajadi Na Bolon. Hal 

ini terlihat pada masyarakat suku Batak Toba dengan mengingat kembali petuah-petuah 

nenek moyang mereka yang terus dijalankan secara berkesinambungan generasi ke 

generasi selanjutnya itu ditanamkan sejak kecil hingga dewasa agar orang Batak Toba 

dapat menjalankan petuah-petuah tersebut dengan baik dan benar. Karena jika tidak 

dijalankan petuah-petuah tersebut maka musibah-musibah akan menimpa orang tersebut. 

Asumsinya bahwa nenek moyang mereka murka terhadap orang Batak yang hidup di 

dunia.
19
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Selanjutnya ungkapan-ungkapan kepatuhan kepada pesan-pesan tradisional yang secara 

turun – temurun disampaikan oleh leluhur, dan kepatuhan kepada ayah sebagai orangtua yang 

sangat dihormati, tercermin dalam dua ungkapan, yaitu: 

 Habang Lote Dolok    Terbang puyuh bukit 

 Masidurpak-durpahi    Terbang turun naik 

 Uhum ni Ompunta na robi   Aturan nenek moyang kita dahulu 

 Unang tahalupai    Jangan kita lupakan 

 

 Tabuak manuk     Kokok ayam 

 Di tarumbara ni ruma    Di kolong rumah 

 Halak na pantun marama   Orang yang sopan berayah 

 Ido halak na martua    Itulah orang yang bertuah 

Adapun kedua ungkapan diatas, menurut Raja Parhata prihal mengenai nasehat 

orangtua kepada anaknya, seperti: 

(1). Nasehat yang disampaikan orangtua kepada anak atau generasi muda, agar tidak 

melupakan tradisi yang ada hingga sampai saat ini. Dan tujuan dari ungkapan tersebut 

agar seorang anak dapat mematuhi, menghormati serta mencintai orangtua nya agar 

kelak nantinya hidup anak tersebut menjadi berkat dan bertuah. 

(2). Nasehat ini disampaikan kepada orangtua kepada anak-anaknya agar dalam 

bersikap dan berbicara harus mempunyai etika sopan santun kepada semua orang. 

Tujuannya agar ketika seorang anak tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, maka 

nasehat-nasehat yang diberikan orangtua kepada anaknya dapat diterapkan dalam 

kehidupan sosial anak tersebut. Hal ini sangat penting untuk memberikan sikap saling 

mengormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya.
20
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Untuk itu dalam kehidupan sehari-harinya ungkapan-ungkapan tersebut diperlihatkan 

dalam kehidupan keluarga dekat yang membawa pesan religi melalui ungkapan 

tradisional. Keluarga dekat yang dimaksud ini adalah unsur-unsur yang ada dalam 

Dalihan Na Tolu. Dengan demikian pemahaman akan religi dalam kaitannya dengan 

kebudayaan Dalihan Na Tolu  begitu sangat erat. Hal ini yang membuat masyarakat 

suku Batak Toba yang ada diperantauan terkhususnya di kota Tegal dapat 

menjalankan nilai-nilai religi secara baik dan benar. 

3.6.1 Konflik Keluarga Suku Batak Toba Di Kota Tegal 

Masyarakat suku Batak Toba di Kota Tegal dikenal sebagai salah satu suku bangsa yang 

memiliki sistem kekerabatan dan kekeluarga yang sangat baik. Hal ini bisa di lihat dari sikap 

kepedulian masyarakat suku Batak Toba di lingkungannya. Sikap kepedulian tersebut 

tergambar dengan jelas bagaimana masyarakat suku Batak Toba di Kota Tegal dalam 

bersosialisai dengan masyarakat setempat dan juga wujud sikap kepedulian tersebut ada di 

dalam lingkup kesukuannya yang menjunjung nilai-nilai “kesetiakawanan” dan “Solidaritas” 

terhadap sesama suku Batak Toba dan juga dengan masyarakat yang lainnya. 

Dalam beberapa tahun terakhir dengan seiring perkembangan dan kemajuan teknologi 

yang ada, masyarakat suku Batak Toba di Kota Tegal mengalami adanya benturan-benturan 

yang mengakibatkan konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat suku Batak Toba di Kota 

Tegal. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat suku Batak Toba tidak terlepas dari 

hubungan pernikahan, kekeluargaan, harta, dan status sosial masyarakat suku Batak Toba di 

Kota Tegal. Untuk itu adapaun konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat suku Batak Toba 

dikota Tegal disebabakan dari sikap, sifat dan perilaku, yaitu: 

a). Elat yang berarti memendam perasaan: iri hati, cemburu yang negatif. Yang dimaksud 

disini dimana dalam lingkup masyarakat suku Batak Toba hal ini harus dapat dihindarkan 

karena Elat ini merupakan sumber yang membuat keretakan antar sesama kaluarga 

masyarakat suku Batak Toba. Fakta yang terjadi dalam lingkup masyarakat suku Batak Toba 

di kota Tegal khususnya kepada keluarga yang berkonflik tersebut menurut masyarakat suku 

Batak Toba yang menyaksikan dan merasakan konflik tersebut mengatakan bahwa konflik 

tersebut didasari oleh adanya iri hati atas kesuksesan yang keluarga kami capai saat ini, dan 

juga keluarga kami sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang dapat menciptakan 

hubungan yang harmonis terhadap keluarga-keluarga masyarakat suku Batak yang lainya. 

Hal ini yang keluarga kami yakini bahwa faktor tersebut membuat ketidaksukaan atas 
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kesuksesan kami dan kedekatan kami kepada keluarga Batak Toba yang lainnya menjadikan 

keluarga Batak Toba lain yang berkonflik dengan kami ini tidak suka dengan keberadaan 

kami disini dan ingin mengusik kebahagian yang telah kami bangun sejak dulu.
 21

 

b). Late yang berarti iri, dengki, dan cemburu yang disertai dengan niat dan perbuatan 

negatif. Yang dimaksud adalah ketika yang diawal tadi Elat yang menimbulkan perasaan 

dendam dan iri hati, kemudian  Late ini disertai dengan niat dan perbuatan. Perbuatan 

tersebut muncul dengan upaya-upaya untuk menghancurkan pihak yang dicemburui atau 

didengkinya. Fakta yang terjadi dilapangan tindakan-tindakan tersebut berupa tuduhan yang 

diberikan keluarga Batak Toba lain.  

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan menurut masyarakat suku Batak Toba yang telah 

dituduh mengambil barang berharga seperti kalung emas yang di pakai oleh cucu mereka 

mengatakan bahwa secara sepihak saya dituduh sebagai aktor utama yang menyebabkan 

hilangnya kalung emas yang dipakai oleh cucu mereka, padahal kondisi pada saat itu saya 

dititipkan oleh keluarga tersebut untuk menjaga cucunya pada saat ibadah sedang 

berlangsung. Pada saat itu juga saya tidak bisa menjaga cucu mereka dikarenakan saya juga 

harus menjaga ketiga keponakan saya yang bersamaan pula ada dan ikut ibadah bersama-

sama dengan saya. Jadi pada posisi ini yang membuat saya kesulitan dan tidak bisa 

mengontrol semua aktivitas yang di lakukan cucu mereka termaksud keponakan-keponakan 

saya juga. Setibanya usai ibadah minggu anak tersebut ( cucu yang kehilangan kalung emas ) 

mengatakan kepada saya bahwa ada seseorang yang telah mengambil kalungnya ketika itu 

pula saya kaget dan mencari pelaku yang telah mengambilnya dan alhasil tidak ditemukan 

siapa pelaku yang mengambil kalung tersebut. Saat itu pula saya dan beberapa teman saya 

yang ikut mencari pelaku tersebut langsung mendatangi dan mengatakan kepada ibu si anak 

tersebut dan kepada opung boru nya ( nenek ) bahwa anak tersebut telah kehilangan kalung 

emas yang dipakainya.  

Sikap mereka pada saat itu sangat panik dikarenakan kalung tersebut sangat tinggi nilai 

harganya untuk ukuran kami keluarga mungkin agak susah membelinya. Pada ke esokan 

harinya terdengar dari keluarga-keluarga Batak Toba lainnya bahwa keluarga tersebut 

mengatakan kepada beberapa orang Batak yang ada di kota Tegal bahwa saya lah orang yang 

telah mengambil barang tersebut. Sontak saya mendatangi keluarga tersebut yang menuduh 

                                                           
21

Hasil wawancara dikediaman rumah  saudara “A.S” sebagai yang menyaksikan konflik antar sesama keluarga 

masyarakat suku Batak Toba di Kota Tegal. Pada hari jumat, tanggal 03 Februari 2017, pukul 13:00 Wib. 



61 
 

saya dan saya mengatakan secara baik-baik kenapa saya dituduh sebagai pengambil kalung 

tersebut padahal kan saya membantu mencari kalung tersebut. Dengan santainya keluarga 

tersebut memojokan saya habis-habisan dan ketika itu pula saya hilang kendali terjadilah 

perkelahian saya dengan keluarga tersebut dan pasca terjadinya konflik tersebut hingga 

sampai saat ini keluarga saya dengan keluarga mereka belum mau membukakan hati kembali 

untuk berdamai secara utuh walaupun secara adat kami telah diperdamaikan sudah “clear” 

tapi semua hanya sekedar di ucapan saja tidak disertai dengan tindakan juga.
22

 

c). Teal yang berarti suatu perilaku munafik ( tidak sesuai keadaan, berbeda antara 

ucapan dan perilaku ). Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa sikap semacam ini muncul 

dengan sendirinya. Menurut masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal yang telah 

kehilangan barang tersebut mengatakan bahwa Keluarga kami baru-baru saja kehilangan 

barang berharga yang di kenakan oleh cucu saya berupa kalung emas, dimana kalung emas 

tersebut sangat berharga dan itu pemberian dari saya kepada cucu perempuan saya itu disitu 

saya meyakini bahwa mereka yang telah mengambil kalung tersebut tapi mau bagaimana lagi 

dimana-mana namanya maling tidak akan mau ngaku kalau dia pencurinya tetapi, kami 

keluarga harus merelakannya karena barang tersebut tidak ditemukan. Dan kami sekeluarga 

heran mengapa mereka selalu tidak suka dengan cara yang kami perbuat selama ini, dan 

kesan nya bahwa kami telah menjatuhkan nama baik keluarga mereka padahal semua ucapan 

keluarga mereka tidak benar adanya. Dan pada akhirnya keluarga saya dan keluarga mereka 

selalu bersih tegang dan tidak pernah ada penyelesaiannya walaupun berbagai cara telah 

dilakukan untuk memperdamaikan tapi pihak keluarga mereka tidak bisa dengan mudah 

menerimannya ya kami sekeluarga tidak mau ambil pusing soal ini.
23

 

d). Hosom yang berati masih menyimpan rasa dendam, dan kebencian. Hal ini terjadi 

dilatarbelakangi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Fakta ditemukan 

dilapangan menurut Raja Parhata yang juga sempat menangani masalah konflik sosial 

tersebut mengatakan bahwa sampai detik ini diantara kedua keluarga yang berkonflik ini 

secara adat budaya Dalihan Na Tolu sudah dilaksanakan dengan baik dan benar tetapi sampai 

saat ini juga kedua keluarga masih menutup diri. Yang dimaksud dengan menutup diri adalah 
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tidak ingin mempunyai hubungan lagi kepada keluarga tersebut dalam arti sederhana nya 

memutuskan hubungan kekeluargannya.
24

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, konflik sosial yang terjadi dikalangan masyarakat 

suku Batak Toba dikota Tegal selaras dengan apa yang dikemukan oleh simanjuntak 

bungaran yang mengatakan, pada umumnya orang Batak Toba mengakui dan percaya 

pertikaian biasanya terjadi dikalangan satu marga ( clan ), sebab mereka selalu berhubungan 

dengan adat, harta milik, tanggung jawab sosial dan keluarga. Oleh karena itu sering muncul 

sikap cemburu ( late ), dengki dan iri ( elat ). Sikap-sikap itu semakin berkembang subur bila 

didukung oleh sifat serakah atas harta dan makanan, serta sifat pongah yang mau benar dan 

menang sendiri. untuk itu adapun ungkapan tradisional berikut mengukuhkan mudahnya 

terjadi konflik di antara satu keluarga kecil maupun keluarga besar. 

Hau na jonok     kayu yang tumbuh berdekatan 

Na masiososan    yang selalu bergesekan 

Untuk itu, nilai budaya memperingatkan untuk selalu berhati-hati dalam hubungan sosial 

antara orang-orang yang bersaudara dan semarga. Kecurigaan, kepincangan dan 

ketidakpuasan interrelasi, terutama dalam bidang adat dapat menimbulkan konflik. Dengan 

demikian nilai budaya seperti didalamnya tedapat marga harus tetap dijaga, dihormati, agar 

konflik yang terjadi dapat diselesaikan tanpa harus adanya menyakiti hati terhadap keluarga 

yang lain walaupun konflik sosial yang terjadi selalu ada dalam kalangan masyarakat suku 

Batak Toba. 

3.7.1 Menyelesaikan Konflik Keluarga Suku Batak Toba di Kota Tegal 

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya setiap individu, keluarga, maupun kelompok 

masyarakat tertentu mempunyai cara pandang yang berbeda-beda dalam melihat situasi-

situasi yang di hadapin setiap masyarakat. Cara pandang yang berbeda-beda tersebut, 

menimbulkan suatu tindakan atau reaksi yang dapat memunculkan sumber konflik dalam 

lingkup masyarakat. Tindakan atau reaksi setiap individu, keluarga, dan kelompok 

masyarakat didasari oleh keinginan yang tergambar dalam diri manusia baik itu tingkah laku, 

perkataan, dan pikiran setiap manusia. 
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Untuk itu situasi-situasi semacam ini harus cepat di selesaikan karena jika tidak, maka 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akan semakin luas dan 

dapat mengakibatkan suatu perselisihan, dan perpecahan antar individu, keluarga, maupun 

antar kelompok masyarakat. Sebagaimana hal nya dengan masyarakat suku Batak Toba di 

kota Tegal yang seperti diketahui telah mengalami konflik sosial antar sesama keluarga suku 

Batak Toba. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan konflik sosial yang 

terjadi dalam masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal, yaitu:
25

 

a). Duduk Bersama 

Setiap masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal yang mengalami konflik sosial 

tersebut tentunya akan di undang kembali untuk menghadirkan Hula-hula, Dongan 

Sabutuha/ Tubu, dan Boru dari setiap masing-masing keluarga yang berkonflik 

tersebut dan di ajak duduk bersama disalah satu rumah yang sudah disepakatin oleh 

kedua keluarga yang berkonflik. Seperti yang diketahui bersama bahwa makna dari 

duduk bersama ini menyimbolkan nilai dari “Kesatuan” yang ada dalam diri 

masyarakat suku Batak Toba. Dengan demikian duduk bersama sangatlah penting 

dilakukan agar upaya mempersatukan kembali setiap individu, keluarga, masyarakat 

suku Batak Toba di kota Tegal. 

      b). Mempertanyakan Kembali Masalah Yang Ada 

Dalam setiap konflik tentunya akan memunculkan suatu pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat mengetahui lebih pasti suatu akar permasalahan yang ada. Pada kesempatan ini 

pula yang dapat mempertanyakan tanpa harus memihak yaitu Hula-hula dan Dongan 

Sabutuha/ Tubu. Dimana mereka dapat mempertanyakan kepada kedua keluarga yang 

berkonflik tersebut agar dapat mengetahui letak akar permasalahan yang terjadi 

selama ini. Dengan demikian permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan 

dengan damai. 

      c). Ganti Rugi 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bentuk dari tanggung jawab 

masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal apakah orang itu bersalah atau tidak 

bersalah yaitu dengan menggantikan barang berharga seperti kalung emas tersebut 
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dengan berbentuk uang yang sesuai dengan harga pembelian kalung tersebut. Dimana 

harga ganti rugi tersebut seharga 5.500,000 terbilang (Lima Juta Lima Ratus Ribu 

Rupiah). Dengan demikian sistem ganti rugi ini dilakukan dalam kalangan masyarakat 

suku Batak Toba di kota Tegal agar upaya tidak adanya unsur keberpihakan antara 

keluarga, dan tidak ada omongan yang tidak enak didengar dikemudian harinya. 

     d).  Mardame ( Berdamai ) 

Pada prinsipnya setiap konflik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat tentunya 

memiliki cara-cara yang dilakukan, salah satunya dengan cara berdamai. berdamai 

merupakan langkah yang baik untuk mengembalikan situasi yang dulunya kian 

memanas dan sekarang menjadi tenang dan damai. Demikian juga dengan keluarga 

suku Batak Toba yang mengalami konflik sosial tersebut cara selanjutnya dengan 

saling berjabat tangan, saling memaafkan dan juga saling mengasihi bentuk yang 

sangat mulia. Dimana masyarakat suku Batak Toba di kota Tegal meyakini dengan 

adanya KASIH dalam ajaran keKristenan maka segala sesuatu bentuk kesalahan dapat 

segera terselesaikan. 

     e).  Poda ( Nasehat ) 

Setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba di kota 

Tegal tentunya diakhiri dengan adanya nasehat-nasehat yang disampaikan oleh Hula-

hula. Dimana nasehat-nasehat tersebut berisikan makna untuk saling memaafkan dan 

saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Guna nya ketika suatu saat nanti 

mengalami kembali konflik tersebut kepada orang lain, maka nasehat tersebut dapat di 

ingat dan menjadi suatu pegangan kedepannya agar tidak menimbulkan konflik 

berkepanjangan. Dengan demikian Poda atau disebut dengan nasehat ini sangat 

bernilai harganya dalam kehidupan masyarakat suku Batak Toba dalam menata 

kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. 
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3.7.1 Rangkuman 

Berdasarkan hasil penelitian penelitian, penulis menemukan hal penting sehubungan 

dengan dalihan na tolu dalam masyarakat suku Batak Toba dikota Tegal, yaitu: 

1. Asal usul dalihan na tolu berawal dari kepercayaan masyarakat suku Batak Toba 

kepada mulajadi na bolon  

 

2. Pelaksanaan dalihan na tolu dalam masyararakat suku Batak Toba dikota Tegal 

terwujud dalam adat perkawinan dan kelahiran. Adat perkawinan merupakan adat 

yang sangat berharga dalam masyarakat suku Batak Toba. Dengan adanya adat 

perkawinan dan kelahiran maka kerjasama atau gotong royong dapat terwujud dalam 

masyarakat suku Batak Toba dikota Tegal dengan melihat setiapa peranan yang ada 

baik hulahula, dongan sabutuha, dan boru. 

 

3. Dalihan na tolu merupakan falsafah yang digunakan sebagai resolusi konflik internal 

masyarakat suku Batak Toba dikota Tegal sebab falsafah ini memiliki fungsi serta 

peranan yang dapat dipakai untuk meredam konflik yang terjadi dalam masyarakat 

suku Batak Toba dikota Tegal. 

 


