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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.  Pola Komunikasi Ritual Mangokal Holi untuk Membangun Solidaritas Keluarga dan 

Masyarakat di Daerah Simalungun Desa Nagori Tongah 

Proses terjadinya ritual Mangokal Holi terjadi setelah keluarga inti melakukan rapat yang 

dihadiri oleh anak laki laki beserta istiri dan anaknya beserta anak perempuan beserta suami dan 

anaknya dari keturunan yang akan di okal tersebut. Adapun isi rapat dari keluarga inti adalah 

penetapan tanggal, biaya tempat mangokal holi tersebut, rapat ini biasanya dipimpin oleh anak laki 

laki yang palingtua. Adapun pola komunikasi pada Mangokal Holi dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah itu keluarga inti mengadakan rapat dan sudah ditemuakan hasilnya maka akan 

menghadap kepada tondong pamupus ( saudara laki – laki dari ibu yang di okal ), biasanya 

keluarga tondong pamupus akan menerima kedatangan dari keluarga inti bersama dengan saudara 

se ayah dan se ibu dari tondong pamupus tersebut. Adapaun maksud dari kedatangan kedatangan 
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dari kedatangan keluarga inti adalah untuk untuk permisi dan memberitahu bahwa orangtua 

mereka akan di okal sekaligus juga untuk mengundang mereka datang ke pesta mangokal tersebut. 

Setelah menemui tondong pamupus keluarga inti akan menemui Tondong jabu ( saudara 

laki – laki dari istri yang di okal ), tondong jabu akan menerima kedatangan dari keluarga inti 

bersama dengan saudara se ayah dan se ibu dari tondong jabu tersebut. Adapun maksud dari 

kedatangan keluarga inti adalah untuk permisi dan memberitahu bahwa orangtua mereka akan di 

okal sekaligus juga untuk mengundang mereka datang ke pesta mangokal tersebut. 

Setelah menemui tondong jabu keluarga inti akan menemui tondong pagar ( Paman dari 

pada ibu yang akan di okal ), tondong jabu akan menerima kedatangan dari keluarga inti bersama 

dengan saudara se ayah dan se ibu dari tondong pagar tersebut. Adapun maksud dari kedatangan 

dari keluarga inti adalah permisi dan memberitahu bahwa orangtua mereka akan di okal dan 

sekaligus juga mengundang mereka dating ke pesta mangokal tersebut  

 Setelah menemui tondong pagar, keluarga inti akan menemui tondong bona ( saudara laki-

laki dari nenek yang di okal ), tondong bona akan menerima kedatangan dari keluarga inti bersama 

dengan saudara se ayah dan se ibu dari tondong bona tersebut. Adapun maksud kedatangan dari 

keluarga inti adalah untuk permisi dan memberitahu bahwa orangtua mereka akan di okal dan 

sekaligus mengundang mereka untuk dating ke pesta mangokal holi tersebut.  

Setelah menemui tondong bona, keluarga inti akan menemui tondong mataniari ( saudara 

laki-laki dari nenek bapak yang okal ), tondong bona akan menerima kedatangan dari keluarga inti 

bersama dengan saudara se ayah dan se ibu dari tondong bona tersebut. Adapun maksud 

kedatangan dari keluarga inti adalah untuk permisi dan memberitahu bahwa orangtua mereka akan 

di okal sekaligus untuk mengundang mereka datang pada pesta mangokal holi tersebut. 

 Disaat keluarga inti akan menemui semua tondongnya seminggu sebelum pasti 

sudah di beritahu agar keluarga dai tondong tersebut mempersiapkan waktunya. Nah jadi saat 

keluarga inti datang itu keluarga tondong sudah siap untuk menerima kedatangan dari keluarga ini, 

disini semua makanan dipersiapkan oleh keluarga inti. Makanan yang dipersiapkan adalah 

makanan adat yaitu babi untuk orang nasrani dan kambing untuk orang muslim.  

Ritual mangongkal holi dapat membangun solidaritas keluarga dan masyarakat. Seperti 

yang diungkapkan oleh kepala Adat yang mengatakan bahwa:  

“Ritual mangongkal holi menjadi tempat berkumpulnya generasi leluhur maupun marga, sehingga 

dapat saling mengenal satu sama lain, apabila ritual adat Ritual Mangokal Holi berhasil 
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dilaksanakan, maka timbul perasaan bangga, puas, dan bahagia bagi keturunan leluhur kami dan 

juga masyarakat, karena kerja sama dan perjuangan keturunan untuk leluhur tidak sia-sia yang 

artinya bahwa keberhasilan pelaksanaan acara ini semakin mempererat hubungan solidaritas 

antar keturunan”. 

Solidaritas dalam tradisi Mangokal Holi menyatukan orang-orang karena ada ikatan 

bersama yang mengikat semua yang berpartisipasi di dalamnya pada kewajiban dan tindakan yang 

sama. Hal ini serupa dengan keyakinan (Ritzer, 2012) bahwa ada banyak aturan, moral, dan tugas 

dalam ritual tradisional atau budaya yang didasarkan pada kesadaran kolektif bersama sebagai 

sesuatu yang mempersatukan dan memperkuat komunitas (Ritzer, 2012).  

Ritual Mangongkal Holi menunjukkan adanya suatu bentuk solidaritas yang terjadi di 

dalam masyarakat di daerah Simalungun Desa Nagori Tongah yang memiliki tujuan seperti yang 

diungkapkan oleh Ketua Adat sebagai berikut: 

“Mangongkal Holi dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan hagabeon (panjang 

umur), hasangapon (kehormatan), dan hamoraon (kekayaan) dari leluhur kepada 

keturunannya” 

Ritual Mangongkal Holi menunjukkan bagaimana kekerabatan antara masyarakat 

Simalungun, Desa Nagori Tonga, dan keturunan marga tersebut tetap terjaga dan terjalin dengan 

baik, sebagaimana dikemukakan oleh Putri & Nurjanah (2015), yang menyatakan bahwa ritual 

tersebut dapat menjadi ajang silaturahmi secara turun temurun. leluhur dan klan untuk saling 

mengenal. Jika upacara kuno ini efektif dilakukan, maka keturunan leluhur akan merasakan 

kebanggaan, kepuasan, dan kebahagiaan, karena kerja sama dan perjuangan mereka untuk leluhur 

tidak sia-sia. Keberhasilan pertemuan ini semakin mempererat ikatan antar keturunan.. 

Ritual ini menunjukkan bagaimana pola komunikasi dapat memupuk kebersamaan 

masyarakat dalam masyarakat Batak saat kegiatan tersebut dilakukan. Selain itu, posisi sosial 

keluarga bukan merupakan faktor dalam memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak dalam acara 

tersebut. Semua anggota keluarga keturunan, kaya atau miskin, dapat bersatu dan berkontribusi 

pada ritus manongkal holi tradisional. Semua ini dilandasi oleh hubungan dan pengetahuan 

kolektif masyarakat Batak Toba Simalungun, khususnya antar kelompok garis keturunan leluhur, 

di Desa Nagori Tongah.  

Pola komunikasi pada ritual Mangongkal Holi seperti yang diungkapkan oleh kepala desa 

sebagai berikut: 
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“Nah yang pertama kali sebelum mangokal adalah berembuk dulu di kelurga inti yang 

akan mengokal tersebut sudah membangukan kekerabatan atau komunikasi. Setelah itu di 

informasikan lah kepada hula hula. Nah di dalam memberikan informasi kepada hula hula 

disitu pihak keluarga membawa demban tugah tugah atau sirih untuk memberitahu dengan 

arti bahwa keluarga inti ingin hula hula tersebut hadir dalam acara mereka. Nah kalau 

biasanya itu hula hula akan senang karna itu adalah tindakan yang baik . Jadi dalam 

kegiatan yang tadi sudah terbangun komunikasi yang baik dan pasti hula hula akan 

menanyak kapan akan dilaksanakan”. 

Pola komunikasi ritual Mangokal Holi dapat disimpulkan dari fakta bahwa ritual ini 

memiliki tujuan penting di wilayah Simalungun, desa Nagori Tonga secara keseluruhan untuk 

menjaga solidaritas, stabilitas, dan kohesi sosial kolektif di wilayah Simalungun, desa Nagori 

Tongah. yang didasarkan pada ikatan klan dan kekerabatan suku. Batak Toba berperang melawan 

nenek moyang mereka, sehingga mereka mengambil upacara serius dan berkolaborasi. 

Solidaritas mekanis Durkheim terlihat dalam upacara manngkal holi. Solidaritas mekanis, 

menurutnya, adalah bentuk solidaritas yang menyatukan individu karena mereka memiliki 

hubungan bersama, di mana orang-orang yang terlibat berbagi tugas dan tindakan yang sama. Ia 

memiliki sejumlah norma, nilai, dan kewajiban yang dibangun atas kesadaran kolektif bersama 

sebagai sarana untuk mempersatukan dan memperkuat komunitas (Ritzer, 2012).  

Upacara ini menunjukkan bagaimana solidaritas mekanis yang ada dalam masyarakat 

Batak ketika aksi tersebut dilakukan. Selain itu, posisi sosial keluarga bukan merupakan faktor 

dalam memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak dalam acara tersebut. Semua anggota keluarga 

keturunan, kaya atau miskin, dapat bergabung dan berkontribusi dalam ritual tradisional manngkal 

holi. Semua ini dibangun di atas hubungan komunal dan pengetahuan masyarakat Batak Toba, 

terutama dalam pengelompokan garis keturunan leluhur (Reid & Loir-Chambert, 2006). 

Mangongkal holi juga menunjukkan solidaritas mekanis masyarakat Batak Toba yang 

dilandasi asas kekeluargaan dalihan na tolu (konsep tungku berkaki tiga). Sebagai bentuk 

solidaritas mekanis timbal balik, semua keturunan leluhur bekerja sama, saling mendukung, dan 

bergabung untuk menunjukkan rasa hormat dan juga rasa terima kasih kepada leluhur. Berdasarkan 

marga dan hubungan kekeluargaan suku Batak Toba dengan nenek moyang mereka, upacara ini 

memiliki peran penting dalam menjaga persatuan, stabilitas, dan kohesivitas sosial kolektif di 



30 
 

antara suku tersebut. Selanjutnya, kepemimpinan ritual telah berubah dari datu (dukun) menjadi 

Pendeta atau Pendeta.. 

5.2. Teori Interaksionisme Simbolik pada Ritual Mangokal Holi 

 Sebelum membahas aspek-aspek yang mempengaruhi manngkkal holi, seperti tujuan atau 

usaha yang diperlukan untuk memeliharanya, penulis akan membahas terlebih dahulu tentang 

perilaku simbolik. Simbol adalah cara atau instrumen untuk belajar tentang yang sakral dan 

transenden, serta bagian penting dari kehidupan manusia. Jadi tindakan simbolik adalah aktivitas 

dimana manusia menggunakan simbol sebagai alat untuk berhubungan dengan yang transenden, 

karena dengan simbol, manusia dalam segala bentuk aktivitas simbolik yang benar-benar terlibat 

secara eksistensial dengan melihat dirinya terhubung dengan sumber kehidupan universal, dan 

dengan demikian mereka sedang berusaha untuk mencapai realitas tertinggi. 

Dalam situasi ini, simbol-simbol agama dapat digunakan untuk membebaskan manusia 

dari keterasingan, subjektivitas, dan kepentingannya sendiri, mendekatkan manusia pada universal 

melalui sikap keterbukaan terhadap ruh. Simbol dan penciptaan simbol digunakan untuk 

menggambarkan berbagai aspek pengalaman manusia, karena simbol memungkinkan manusia 

untuk merespon hierofani-hierofani dengan tidak hanya menghasilkan refleksi atau refleksi dari 

apa yang mereka lihat dan dengar, tetapi juga dengan menghubungkan mereka dengan mereka 

yang menciptakannya. manifestasi. Akibatnya, tindakan simbolik menjadi lebih multivalen, 

mengungkapkan berbagai aspek objek suci daripada menjadi univoc (satu makna yang jelas, tidak 

membingungkan). Berikut adalah beberapa simbol dari ritual Mangokal Holi. 

 

Dari gambar tersebut merupakan gambar mengenai pemberian kunyit di tulang belulang 

artinya untuk kemenangan, karna kunyit dilambangkan sebagai emas yg artinya kemenangan. 
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Gambar tersebut merupakan gambar pemberian sirih, artinya untuk permisi kepada 

orangtua yg akan dipindahkan tulang belulangnya. Karena di adat batak simalungun sirih 

dilambangkan sebagai alat permulaan pembicaraan atau alat untuk permisi. 

 

Gambar tersebut merupakan pemberian jeruk purut ke tulang belulang dipercaya mengusir 

roh roh jahat agar tidak ikut bersama tulang belulang yang akan dinaikan ke tugu. 
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Gambar tersebut merupakan gambar mengenai penanaman pohon si tabar (pisang kepok) 

setelah pembongkaran kuburan, dipercayai bahwa walaupun ada yang tertinggal tulang belulang 

atau bagian dari jenazah itu ditawari dengan pisang si tabar. 

Menurut Raymond Firth bahwa manusia untuk menata dan menafsikan realitasnya dengan 

simbol-simbol dan bahkan merekonstruksi realitasnya pun dengan simbol karena setiap simbol 

yang dimunculkan memiliki instrument nilai. 

Menurut Raymond Firth, orang harus menggunakan simbol untuk mengatur, memahami, 

dan bahkan menciptakan kembali realitas mereka karena setiap simbol memiliki instrumen nilai 

yang melekat padanya. Menurut Durkheim (2011), hal yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-

hari masyarakat yang kurang memiliki nilai-nilai yang sakral inilah yang dilakukan orang Batak 

dengan ritus manggikal holi, upacara akan menjadi sakral jika ada sesuatu di dalamnya. Ada 

prinsip-prinsip moral yang mengikat orang Batak dan leluhurnya yang terwujud dalam jalinan 

struktur kekerabatan, dan nilai-nilai agama yang berhubungan dengan leluhur. Kerbau disembelih 

sebagai lambang keramat bagi masyarakat Batak dalam upacara magongkal holi, karena dengan 

lambang ini semua keturunan menjadi satu keluarga besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


