
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN 

Sebelum agama-agama besar (dunia), seperti Agama Islam, katolik, Hindu dan 

Budha masuk ke Indonesia, ternyata di Indonesia telah terdapat agama suku atau di 

kenal dengan istilah agama primitif, agama asli, agama sederhana.
1
 Agama suku adalah 

suatu kepercayaan yang dianut oleh nenek moyang, yang kemudian diteruskan dari 

generasi ke generasi. Agama suku itu timbul spontan dan tumbuh serta hidup dalam 

suatu suku tertentu sehingga memiliki sifat yang khas, sebab tidak dipengaruhi oleh 

ajaran agama primitif dari bangsa lain. YWM Bekker mengatakan bahwa agama yang 

paling tua di Indonesia adalah agama asli.
2
 Agama ini sampai berabad-abad bahkan 

sampai kini tetap dipegang teguh oleh masyarakat sebagai pedoman hidup dan masih 

terasa pengaruhnya. Agama asli atau yang dikenal juga dengan sebutan kerohanian asli 

akan nampak dalam praktek kepercayaan, kesusilaan, adat, nilai, upacara serta 

perayaan. 

Berbicara mengenai praktek keagamaan dalam agama suku, tidak dapat lepas 

dari adat suatu masyarakat, sebab adat termasuk bagian dari praktek agama tersebut. 

Kata ‘adat’ berasal dari bahasa Arab yang kemudian diambil alih oleh bangsa-bangsa 

lain di Asia Tenggara, sebagian dengan sedikit perubahan. Kata ‘adat’ berasal dari kata 

kerja ‘ada’ yang berarti berbalik kembali, datang kembali. Dengan demikian, adat dapat 
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diartikan sebagai suatu sikap atau tingkah laku, kebiasaan, kelaziman yang adalah 

sesuai dengan norma yang diturun-alihkan. Karena terjadi secara berulang-ulang, 

mendapat sifat sebagai ‘sudah ada’. Dan itu membuat adat memperoleh kedudukan atau 

status sebagai sesuatu yang mengkait, yang tidak terletakkan baik untuk individu 

maupun golongan.  

Adat hampir merangkumkan seluruh lapangan kehidupan, hukum, hubungan-

hubungan keluarga, kehidupan dan kematian suatu suku bangsa. Adat bukan hanya 

memberi penetapan sebagai seksama untuk setiap hal satu-persatu, misalnya bagaimana 

menghukum pencuri, melainkan juga dengan cara bagaimana seorang pemuda melamar 

seorang gadis, bagaimana si gadis menjawab lamaran si pemuda tersebut
3
. 

Setiap suku bangsa memiliki adat yang diterapkan dalam suatu masyarakat. 

Penerapan adat dalam suatu masyarakat tentu memiliki tujuan.
4
 Tujuan dari penerapan 

adat adalah: 

a. Meningkatkan kualitas hidup, baik bagi perorangan maupun kelompok. 

b. Masyarakat tidak mengambil keputusan sendiri, sebab setiap keputusan 

yang diambil harus beracuan dan sesuai dengan adat yang berlaku. 

c. Tercipta ketertiban hidup dalam masyarakat, sebab adat sifatnya 

mewajibkan. 
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d. Memberi kehidupan dan jalan menuju keselamatan yaitu menjamin 

kehidupan dan mempertinggi kesejahteraan, jika masyarakat memahami 

dan menerapkan adat dengan benar. 

e. Masyarakat dapat menemukan kabahagiaan dan keselarasan hidup. 

Kebudayaan merupakan cara-cara manusia mengekspresikan dirinya, 

menelusuri jejak pencarian makna tentang siapa dirinya, orang lain dan dirinya bersama 

orang lain (masyarakat). Pada awalnya, “culture” dekat pengertiannya dengan 

“kultivasi”, yaitu tentang pemeliharaan ternak, hasil bumi, dan upacara-upacara religius 

(yang darinya diturunkan istilah kultus atau “cult”). Namun sejak abad ke-16 hingga 19, 

istilah ini mulai diterapkan secara luas untuk pengembangan akal budi manusia individu 

dan sikap prilaku pribadi lewat pembelajaran. Raymond Williams memberikan 3 istilah 

budaya salah satunya ia mengatakan bahwa kebudayaan mengambarkan seluruh cara 

hidup, berkegiatan, keyakinan-keyakinan, dan adat kebiasaan sejumlah orang, kelompok 

atau masyarakat.
5
  

Berbicara mengenai kebudayaan dalam konteks masyarakat Indonesia maka 

yang menjadi fokus utama adalah pengertian kebudayaan yang dipahami sebagai usaha 

manusia untuk mengembangkan kreativitasnya (kesenian tradisional) dan usaha 

manusia untuk memperkenalkan indentitasnya serta menggambarkan keyakinan-

keyakinannya. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia melahirkan berbagai 

macam agama lokal beserta ritual-ritualnya yang masih dilakukan hingga sekarang. 
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Ritual-ritual tersebut merupakan cara untuk mengafirmasikan keyakinan masyarakat 

dan dalam rangka mempertahankan kebudayaan yang  diwarisi dari leluhur.  

Salah satu suku yang masih sangat kental dengan kebudayaannya ialah suku 

Karo. Suku Batak Karo mempunyai adat, bahasa dan tulisan sendiri serta memiliki ciri 

khas yaitu menggunakan marga turun-temurun sebagai asalnya. Setiap orang Batak 

Karo mempunyai “merga” buat laki-laki dan “beru” buat perempuan.
6
  Sama seperti 

suku-suku  bangsa lainnya di Indonesia, masyarakat Karo memiliki agama suku yang 

dikenal dengan nama “Agama Perbegu atau Agama Pemena”.
7
 Agama ini adalah 

kepercayaan mula-mula (primitif) yang dianut oleh masyarakat Karo sebelum agama-

agama besar lainnya datang dan masuk kemudian dianut oleh masyarakat Karo. 

Memang ada pengaruh kebudayaan Hindu, tapi kemudian kebudayaan itu diambil alih 

oleh kebudayaan Karo sendiri.
8
 Agama Perbegu masih ada hingga kini, apalagi bagi 

masyarakat yang masih tetap terikat pada kepercayaan tradisionalnya, masih terus 

berkembang usaha penghormatan kepada nenek moyang, roh-roh orang mati, dan 

upacara pemanggilan “begu”.
9
 Contoh upacara yang masih dilakukan masyarakat Karo 

dalam hubungannya dengan “agama Perbegu atau agama Pemena” adalah  penampeken 

Jinujung yang berati pelepasan roh gaib pelindung atau penolong dari diri seseorang. 

Kebudayaan karo yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara-upacara adat 

dan masih dilakukan sampai saat ini oleh masyarakat karo secara umum tanpa mengenal 
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perbedaan status dan keyakinan adalah upacara adat perkawinan. Upacara adat 

perkawinan dilakukan oleh masyarakat karo tanpa terkecuali bagi mereka yang 

beragama Kristen maupun Islam. Puncak adat perkawinan biasanya dilakukan pada 

malam hari setelah pemberkatan nikah bagi yang beragama Kristen.  

Upacara adat perkawinan dilakukan dengan cara keluarga besar mempelai 

memanjatkan doa agar kedua mempelai dapat hidup bahagia. Dalam upacara adat 

tersebut, kedua mempelai akan mengekspresikan kegembiraan dan kebahagiaannya 

dengan cara menari dan bernyanyi. Pada saat kedua mempelai menari dan bernyanyi, 

keluarga besar yang hadir dalam pesta adat perkawinan akan memberi uang kepada 

kedua mempelai dengan cara ikut menari sambil menyelipkan uang di jari kedua 

mempelai atau meletakkannya di keranjang yang ada di depan kedua mempelai. Istilah 

dalam bahasa Karo, adat memberikan uang disebut dengan cokong-cokong. Cokong-

cokong pada umumnya tidak hanya dilakukan pada pesta adat perkawinan tetapi 

dilakukan juga pada pesta-pesta adat lainnya. Melalui fakta itulah penulis melakukan 

penelitian terhadap cokong-cokong ditinjau dari perspektif Identitas Sosial. Bagi 

masyarakat Karo, mengapa cokong-cokong masih dilakukan hingga saat ini? Dan 

apakah cokong-cokong termasuk kedalam Identitas Sosial? Apakah sebagai orang 

Kristen yang hidup di dalam budaya dan beradaptasi dengannya mampu 

mengaplikasikannya atau memunculkan dualisme pemikiran terhadap budaya tersebut. 

Berdasarkan permasalahan inilah, maka penulis mengangkat judul sebagai berikut:  

“Cokong-Cokong Ditinjau Dari Perspektif Identitas Sosial” 

 



 

II. RUMUSAN MASALAH 

1. Apa makna cokong-cokong bagi masyarkat Karo? 

2. Bagaimana makna cokong-cokong di lihat dari Perspektif Identitas Sosial? 

 

III. TUJUAN PENELITIAN 

1. Mendeskripsikan makna cokong-cokong bagi masyarakat Karo. 

2. Menghubungkan makna cokong-cokong dengan prespekif Identitas Sosial. 

 

IV. METODE PENELITIAN 

1. Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu sumber data yang 

digunakan tidak hanya pendapat yang disampaikan oleh seseorang (melalui 

wawancara), tetapi dapat pula dari sumber-sumber tertulis yang 

diinterprestasikan. Penelitian kualitatif juga efektif untuk mengkaji nuansa dari 

sikap dan prilaku, dan proses-proses sosial. Yang menjadi beberapa topik/tipe 

penelitian kualitatif, diantaranya ialah : makna (meanings), pola-pola perilaku 

yang khusus (practices), suatu peristiwa (episodes).
10

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dengan wawancara dan mengumpulkan data melalui 

studi kepustakaan dengan berbagai buku atau dokumen, sebagai tolak 

ukur untuk menganalisa penelitian. Studi kepustakaan bermanfaat untuk 

menyusun landasan teoritis yang akan menjadi tolak ukur untuk 

menganalisa hasil interprestasi data penelitian lapangan untuk menjawab 
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persoalan pada rumusan dan tujuan masalah yang diteliti. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan data primer dan sekunder tentang masalah 

yang akan diteliti melalui percakapan dan tatap muka, yang bertujuan 

mendapat keterangan yang lebih akurat. 

3. Satuan pengamatan dan analisa 

 Daerah penelitian di Kabanjahe. karena penulis ingin mengetahui makna 

cokong-cokong bagi masyarakat Karo yang berada di Kabanjahe. Satuan 

pengamatan ialah masyarakat Karo. Satuan analisa adalah pandangan dan 

pemahaman cokong-cokong bagi masyarakat Karo. 

 

V. MANFAAT PENELITIAN 

1. Kepada Fakultas Teologi - Universitas Kristen Satya Wacana : diharapkan 

penulisan ini bermanfaat bagi Fakultas Teologi dalam memperkaya 

wawasan tentang kebudayaan dan merupakan sumbangan untuk mata 

kuliah agama suku maupun agama dan kebudayaan.  

2. Untuk gereja memberikan sumbangan pemikiran kepada gereja dalam 

membangun sikap yang selektif untuk menerima kebudayaan.  

 

VI. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metodologi penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika 

penulisan. 



 

BAB II. LANDASAN TEORI  

Untuk memulai suatu penelitian, penulis memerlukan landasan teori 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Landasan teori ini dimaksudkan 

untuk menjelaskan konsep-konsep yang digunakan penulis sebagai pedoman 

penelitian di lapangan untuk menganalisis masalah.  

 

BAB III. HASIL PENELITIAN 

Mendeskripsikan hasil penelitian mengenai makna cokong-cokong 

bagi masyarakat Karo. 

 

BAB IV. ANALISA HASIL PENELITIAN  

Menganalisa hasil penelitan mengenai makna cokong-cokong bagi 

masyarakat Karo dan Bagaimana makna tersebut di lihat dari perspektif 

Identitas Sosial 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisi kesimpulan dari seluruh bab dan masukan bagi Gereja, 

Fakultas Teologi - Universitas Kristen Satya Wacana dan penulis  sendiri. 

 

 

 

 

 

 


