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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Secara umum kebudayaan merupakan suatu identitas dalam suatu masyarakat dimana, 

kebudayaan didalamnya terdapat suatu nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh masyarakat 

untuk melakukan interaksi sosial kepada masyarakat lainnya. Kebudayaan ialah cara berfikir 

dan cara merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan 

manusia yang membentuk kesatuan sosial, dalam suatu ruang dan suatu waktu. Untuk itu 

ketika berbicara mengenai soal-soal sosial dalam hal ini juga tidak akan lepas dari suatu 

lingkup masyarakat, menurut Kuntjaraningrat masyarakat adalah kelompok terbesar dari 

mahluk-mahluk manusia dimana hidup terjaring suatu kebudayaan yang oleh manusia-

manusia dirasakan sebagai suatu kebudayaan
1
  

Kebudayaan merupakan produk manusia dimana, kebudayaan ada bukan karena manusia 

sebagai individu saja melainkan sebagai sekelompok orang-orang yang menyatakan dirinya 

sebagai bagian dari masyarakat tersebut. Hal ini mau mengatakan bahwa kebudayaan dan 

masyarakat sama-sama memiliki keterkaitan antara kedua-duanya. Disatu sisi kebudayaan 

merupakan produk manusia disisi lain kebudayaan juga dapat mengontrol tindakan bagian 

dari manusia.  

Dalam suatu kebudayaan tentunya memiliki nilai budaya yang dimiliki setiap masyarakat 

dimana menurut Koentjaraningrat mengatakan nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi 

yang hidup dalam alam fikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang 

mereka anggap amat mulia. Sistem nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi 

dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang 

mempengaruhi dalam menentukan alternatif, cara-cara, alat-alat, dan tujuan-tujuan 

pembuatan yang tersedia.
2
 

Dengan demikian nilai budaya merupakan konsep yang hidup dalam alam pikiran 

masyarakat yang dipandang bernilai, berharga dan penting, sehingga mampu berfungsi 

sebagai pedoman arah dan orientasi bagi kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat, 
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terdapat sejumlah nilai yang berkaitan dengan satu sama lain, sehingga membentuk suatu 

sistem. Sistem tersebut menjadi suatu pedoman dalam kehidupan masyarakat.
3
 

Dengan kata lain nilai budaya merupakan hasil dari pemikiran masyarakat, dimana 

konsep tersebut bernilai dan bermakna dalam kehidupan masyarakat serta dengan adanya 

nilai budaya dijadikan sebagai suatu pedoman bagi masyarakat. Untuk itu adapun nilai-nilai 

budaya dijadikan sebagai falsafah hidup masyarakat adat Batak Toba pada umumnya yaitu 

Dalihan Na Tolu. Dalihan Na Tolu merupakan falsafah hidup dalam kebudayaan masyarakat 

Batak yang mengatur hubungan kekeluargaan. Dari sudut terminologi Dalihan Na Tolu 

adalah tiga buah tungku yang dipergunakan tempat meletakkan alat memasak.
4
  

Orang Batak melambangkan alat memasak Dalihan tiga batu sebagai lambang struktur 

sosial mereka. Karena terdapat tiga golongan penting didalam masyarakat Batak yaitu, hula-

hula, boru, dongan sabutuha. Hula-hula kelompok pemberi istri, boru kelompok penerima 

istri sedangkan dongan sabutuha sering disebut dongan tubu yaitu, kelompok yang satu asal 

perut, satu nenek moyang atau satu marga. Pengelompokan ini berdasarkan atas perkawinan 

dan garis keturunan kepada orang semarga.
5
 

Dalam struktur masyarakat Batak sistem kekerabatan didasarkan pada Dalihan Na Tolu ( 

Tungku Berkaki Tiga ). Sistem ini menciptakan mekanisme yang mengatur kekerabatan 

maupun adat istiadat yang sudah berlangsung secara turun temurun, hal ini mengandung 

prinsip Manat Mardongan Tubu, Elek Marboru, Jala Somba Marhula-hula. Artinya hati-hati 

jangan menyinggung perasaan sesama marga, persuasif terhadap keluarga menantu laki-laki 

dan menjunjung tinggi keluarga mertua.
6

 Dari pengertian diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa makna Dalihan Na Tolu merupakan falsafah hidup dalam kebudayaan 

orang Batak yang dapat mengatur hubungan kekeluargaan, dan juga adat istiadat yang sudah 

berlangsung turun temurun dan ditopang dengan falsafah hidup masyarakat Batak yaitu, hula-

hula, boru, dongan sabutuha. 
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a. Hula-hula ( pihak pemberi gadis ), adalah kerabat dari pihak istri. Hula-hula 

diibaratkan seperti “Mataniari binsar” artinya memberi cahaya hidup dalam setiap 

atau segala kegiatan sehingga harus selalu dihormati, sumber “Sahala” terhadap boru 

yang ingin meminta “pasu-pasu” atau berkat, yang termasuk hula-hula bukan hanya 

pihak mertua tetapi juga “bona ni ari” yaitu marga asal nenek ( istri kakek ) lima 

tingkat keatas atau lebih seperti tulang yaitu saudara laki-laki dari ibu. 

b. Dongan Sabutuha ( teman seperut/semarga ), yaitu pihak keluarga yang semarga di 

dalam hubungan garis bapak secara genealogis ( Patrilineal ) kekerabatan ini 

merupakan fondasi yang kokoh bagi masyarakat Batak yang terdiri atas kaum marga 

dan sub marga yang bertalian menurut garis bapak. 

c. Boru ( pihak penerima gadis ), adalah kerabat dari pihak saudara suami, pihak suami 

yang tergolong kepada boru adalah “Hela” atau suami boru pihak keluarga hela yang 

didalamnnya termasuk orangtuanya beserta keturunannya. Seperti “Namboru ( bibi ), 

Amang boru”.
7
 

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa dikatakan bahwa Dalihan Na Tolu merupakan suatu 

sistem yang sudah diatur dalam suatu masyarakat adat Batak Toba dalam memaknai dan 

memahami Dalihan Na Tolu sebagai nilai-nilai adat budaya. Peran Hula-hula dalam 

masyarakat suku Batak Toba diyakini sebagai pemberi nasihat kepada keluarga yang sedang 

mengalami permasalahan disitu peran Hula-hula sangat dibutuhkan untuk meluruskan 

permasalahan-permasalahan yang ada, serta  Hula-Hula juga seorang pemberi berkat kepada 

borunya, dan mendoakan agar borunya dikaruniai Hagabeon ( keturunan yang banyak ), 

Hamoraon ( Harta/Kekayaan), dan Hasangapon ( Kehormatan ). Bahkan juga sering kali 

kesuksesan dari sebuah pesta diukur dan puas tidaknya pihak hula-hula diperlakukan oleh 

pihak borunya. Sedangkan peran Dongan Sabutuha menciptakan hubungan satu sama lain 

diantara orang yang bersaudara sabutuha ( se-marga ) dan harus berhati-hati, dijaga jangan 

sampai terjadi konflik. Saling menghormati, menghargai, baik dalam perkataan maupun 

perbuatan. Dan yang terkahir yaitu Boru. Dimana peran dari pihak boru adalah penyumbang 

tenaga dan materi dalam pelaksanaan sebuah pesta dan biasannya pihak boru ini dibantu oleh 

satu pendukung Dalihan Na Tolu yang lain, yaitu bere ( anak dari boru ).
8
 Dengan kata lain 

ketiga pilar yang terkandung dalam Dalihan Na Tolu tersebut dapat dilakukan dengan 

bersama-sama baik itu dalam kehidupan berkeluarga maupun dilingkungan sosial tanpa harus 
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adanya perselisihan yang terjadi didalamnya. Untuk itu adapun falsafah hidup masyarakat 

Batak Toba yaitu Dalihan Na Tolu dijadikan sebagai konsep dasar nilai-nilai kebudayaaan, 

baik di kampung halaman atau desa maupun tanah perantauan
9
. Masyarakat suku Batak Toba 

pada umumnya tersebar diberbagai pelosok Tanah Air indonesia baik di dikota maupun di 

desa. Dari berbagai banyak suku-suku yang ada di Indonesia, suku Batak Toba juga dikenal 

sebagai salah satu suku yang masih mempertahankan nilai-nilai dari suatu kebudayaan. Nilai-

nilai kebudayaan yang dimliki masyarakat suku Batak Toba ini berawal dari falsafah hidup 

yaitu Dalihan Na Tolu yang diyakini sebagai sistem yang mengatur hubungan kekeluargaan 

masyarakat suku Batak Toba. Hal ini tampak terlihat jelas pada sistem kekeluargaan 

masyarakat suku Batak Toba diperantauan yang begitu saling menghargai dan saling 

menghormati antar sesama keluarga suku Batak Toba, dan juga dengan penduduk asli dimana 

mereka berada.  

Melihat fenomena Dalihan Na Tolu diatas sehubungan dengan pemahaman dan 

pengamatan penulis maka kenyataannya masyarakat suku Batak Toba di kota tegal dalam 

memahami Dalihan Na Tolu tampaknya banyak mengalami benturan-benturan yang 

mengakibatkan konflik antar sesama keluarga suku Batak Toba di kota tegal. Hal ini terlihat 

jelas dalam masyarakat suku Batak Toba dikota tegal yaitu terjadi keributan antar sesama 

keluarga suku Batak Toba seperti menuduh terhadap keluarga yang lain bahwa keluarga 

tersebut telah kehilangan barang berharga dan tanpa adanya bukti yang kuat hal inilah yang 

memicu kemarahan terhadap keluarga yang lain. Serta minimnya komunikasi antar sesama 

keluarga suku Batak Toba di kota tegal tersebut dengan mudahnya untuk terprovokasi baik 

itu masalah-masalah kecil maupun masalah-masalah yang besar. Dengan adanya 

permasalahan-permasalahan tersebut maka setiap keluarga mengalami perselisihan yang 

mengakibatkan ketidakharmonisan antar sesama keluarga suku Batak Toba di kota tegal.
10

 

Melihat permasalahan itu tampak tidak selaras dengan falsafah Dalihan Na Tolu. Untuk 

itu perlu mendapatkan pendampingan pastoral yang berbasis pada Dalihan Na Tolu dalam hal 

memaknai nilai budaya Batak Toba. Adapun pendampingan pastoral yang dimaksud adalah 

untuk memberikan pertolongan kepada seseorang ataupun kelompok yang sedang mengalami 

masalah, agar masalah tersebut tidak menjadi penghalang dalam pertumbuhan diberbagai segi 
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kehidupan.
11

 Berangkat dari fenomena yang terjadi di lapangan maka teori yang dipakai 

dalam penelitian ini yaitu konseling multikultural. Dimana teori ini mempresentasikan sebuah 

pendekatan konselor dan klien yang berbeda latarbelakang budaya dan tentang perbedaan 

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

dan bahkan tingkat akulturasi dan asmiliasi.
12

 

Dyche dan Zayas mengatakan konseling multikultural merupakan pemahaman tentang 

arti latarbelakang budaya yang merujuk pada pandangan terhadap klien mengenai tentang 

pemahaman akan budaya. Untuk itu konseling multikultural menggunakan bentuk 

penyampaian yang beragama, dimulai dari individual, pasangan, keluarga atau kelompok, dan 

juga memanfaatkan intervensi tertentu dalam mempertimbangkan kesesuaian kultural dari 

apa yang ditawarkannya. Dengan demikian konseling multikutural adalah pendekatan 

integratif yang menggunakan teori kultural sebagai landasan untuk memilih ide dan teknik 

dalam konseling.
13

 

 Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : 

DALIHAN NA TOLU UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH ORANG BATAK TOBA 

DI KOTA TEGAL DARI PERSPEKTIF KONSELING MULTIKULTURAL 

1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan permasalahan di atas maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai 

berikut bagaimana Dalihan Na Tolu untuk menyelesaikan masalah orang batak di kota tegal 

sebagai konseling mediasi berbasis budaya? Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam dua 

pokok penelitian, yaitu: Pertama, bagaimana asal-usul pemaknaan, pelaksanaan Dalihan Na 

Tolu di kaji dari perspektif konseling multikultural? Kedua, bagaimana konflik sosial 

keluarga Batak Toba di tegal dikaji dari Dalihan Na Tolu? 

Rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis 

bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan penelitian tersebut 

adalah menganalisis Dalihan Na Tolu untuk menyelesaikan masalah orang batak di kota tegal 

sebagai konseling mediasi berbasis budaya. Tujuan penelitian itu dijabarkan dalam dua 
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sasaran pencapaian penelitian yaitu: Pertama, mengkaji asal usul, pemaknaan, pelaksanaan 

Dalihan Na Tolu dari perspektif konseling multikultural. Kedua, mengkaji konflik keluarga 

Batak Toba di tegal dari perspektif Dalihan Na Tolu.  

1.3. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi kepada 

masyarakat kota tegal khususnya masyarakat suku Batak Toba yang berada di kota tegal. Dan 

juga untuk Gereja dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jemaat pada saat ini. 

Untuk itu penulis dengan melakukan penelitian ini yaitu Dalihan Na Tolu Suatu Falsafah 

Hidup Orang Batak Di Perantauan Sebagai Konseling Berbasis Budaya dimana dapat 

dijadikan sebagai suatu peningkatan dan perkembangan dalam pelayanan pastoral gereja. Dan 

selanjutnya juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi kepada Program 

Studi Pascasarjana Sosiologi Agama ( Universitas Kristen Satya Wacana ) agar terus menerus 

meningkatkan kuantitas dan kualitasnya dalam melakukan riset dan penelitian baik itu dalam 

ranah akademik maupun dalam konteks masyarakat. Yang terkahir adalah agar penelitian ini 

dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dalam mengembangkan di bidang akademik serta 

dalam pengembangan pelayanan di gereja nantinya. 

1.4. Metode Penelitian 

Mempertimbangkan rumusan dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis yaitu metode untuk 

mengumpulkan data dan menyusun data, kemudian diusahakan adannya analisis dan 

interpretasi atau penafsiran data-data tersebut.
14

 Untuk itu pendekatan yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang menyajikan data 

dalam bentuk kata-kata, sehingga tidak menekankan pada angka. Pendekatan kualitatif 

berusaha untuk menemukan dan mendeskripsikan  makna atau data yang teramati.
15

  

Tempat dan lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan di daerah Jawa Tengah 

tepatnya di Kota Tegal. Adapun pengumpulan data dilakukan  dengan cara observasi dan 

wawancara. Observasi dalam hal ini penulis akan berperan sebagai partisipan yaitu 

menyamakan diri dengan orang atau masyarakat yang akan diteliti.
16

 Dalam hal ini penulis 

bukanlah bagian dari wilayah tersebut tetapi, penulis sudah mengamati cukup lama terhadap 
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masyarakat yang ada disana. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah korespondennya sedikit/kecil.
17

  

Dalam hal pemilihan sampel penelitian, peneliti menggunakan Snowball sampling dan 

Purposive sampling. Menurut Sugiyono, Snowball sampling
18

 yaitu teknik yang 

menggunakan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Untuk 

pengambilan data, dipakai beberapa orang untuk menjadi sumber data atau informan tetapi 

kalau merasa data yang diberikan belum lengkap, maka bisa dicari data tambahan melalui 

orang lain. Koresponden dalam penelitian ini yaitu tua-tua adat yang ada di perantauan atau 

yang berada di tanah Batak. Dimana penelitian ini dianggap bisa mewakili masyarakat suku 

Batak Toba dikota tegal yang nantinya dapat dan terus berkembang.  

Ketika melakukan teknik Snowball sampling maka di lanjutkan dengan menggunakan 

teknik Purposive sampling. Menurut Sugiyono Purposive sampling
19

 adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini 

koresponden adalah masyarakat suku Batak Toba di tegal atau mungkin orang tersebut dapat 

membantu peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam pengertian 

bahwa data tersebut dapat dikembangkan dengan data yang didapatkan dari orang yang 

dianggap lebih memahami tentang falsafah dan nilai-nilai dari Dalihan Na Tolu. 

1.5. Rencana Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab. Bab I, berisi tentang 

pendahuluan penelitian. Dalam pendahuluan penelitian, penulis akan mengemukakan tentang 

Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian, serta Sistematika Penulisan. Untuk itu dalam Pendahuluan Penelitian dapat 

dikemukakan sebagai pengantar ke dalam suatu kajian dari suatu penelitian. Bab II, berisi 

tentang konseling multikultural dan Dalihan Na Tolu meliputi, pemahaman, pendekatan, dan 

kopetensi multikultural, sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, tiga pilar Dalihan Na Tolu. 

Bab III, lokasi penelitian, deskripsi pemaknaan, pelaksanaan, asal usul Dalihan Na Tolu, 

serta deskripsi konflik keluarga Batak Toba di kota Tegal. Bagian IV tentang pembahasan 
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dan analisis meliputi asal usul, pemaknaan, dan pelaksanaan Dalihan Na Tolu dari perspektif 

teori Konseling Multikutural. Kedua, kajian konflik keluarga Batak Toba di kota Tegal dari 

perspektif teori Dalihan Na Tolu. Bagian V tentang temuan-temuan hasil penelitian serta 

saran-saran berupa kontribusi dan rekomendasi lanjutan dalam penelitian.  

 

 

 


