
 

BAB IV 

ANALISIS BUDAYA PEMBERIAN COKONG-COKONG BAGI 

MASYARAKAT KARO DITINJAU DARI PRESPEKTIF  

IDENTITAS SOSIAL 

 

Dimensi Identitas dalam Hubungan dengan Cokong-cokong 

Identitas mempunyai empat dimensi yaitu Alterity, Fluidity, Constructedness, 

dan Multiplicity. 

1. Alterity 

Pandangan yang dipegang`dalam aspek sifat hakiki identitas adalah identitas 

itu relasional, artinya selalu didefinisikan berhadapan dengan yang lain, yang berbeda. 

Manusia mengenal dirinya di dalam pertemuan & pergaulan dengan dunia & orang lain. 

Sambil mengenal dunia & sesama manusia, aku mengenal diriku sendiri. hanya dengan 

menghayati diri sendiri secara konkret di dalam dunia, orang mengenal dirinya. 

Pandanfan yang dipegang dalam  aspek pembentukan identitas adalah  ada identitas 

kolektif lain yang mungkin, seperti identitas suku bangsa, yang dibentuk dengan 

membedakan kelompok dalam suku dengan kelompok luar suku (di negara-bangsa yang 

sama). Pandangan yang dipegang terhadap aspek Hubungan antara diri dan yang lain 

adalah kelompok-dalam dapat membentuk identitas dengan menerima kelompok luar. 

Dialog antar budaya dan peradaban dapat dilakukan untuk mengatasi ketegangan karena 

perbedaan yang ada. 

 

 



 

2. Fluidity 

Pandangan yang dipegang dalam aspek sifat hakiki identitas adalah identitas 

itu cair, dinamis, berkembang, berubah. Pandangan yang dipegang dalam aspek 

pembentukan identitas adalah identitas berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa dan 

lingkungan material (politik) yang berkembang. Perubahan identitas kontigen dengan 

perubahan peristiwa-peristiwa politik. Pandangan yang dipegang dalam aspek hugungan 

antara diri dan yang lain adalah identitas itu hibrid, terframentasi, bersaing. 

3. Constructedness 

Pandangan yang dipegang dalam aspek sifat hakiki identitas adalah identitas 

itu dibentuk atau dibangun secara sosial. Pandangan yang dipegang dalam aspek 

hubungan diskursus, kekuasaan dan identitas adalah identitas dibangun oleh baik 

Negara maupun non-negara dan baik dari dalam maupun dari luar kelompok identitas 

itu. Siapa yang ikut membangun identitas tidak boleh dibatasi. 

4. Multiplicity 

Pandangan yang dipegang dalam aspek sifat identitas dalam perpolitikan dunia 

adalah identitas bersifat multidimensional, kadang-kadang terorganisasi secara hirarkis, 

dan selalu berproses. Identitas bersifat kontingen terhadap konteks. Pembentukan 

identitas selain afiliasi kesukuan atau kebangsaan, banyak aspek dari keberadaan 

seseorang misalnya gender, orientasi seksual, agama, dan sebagainya yang akhirnya 

membentuk pengenalan diri seseorang.  

Dari keempat dimensi identitas diatas Cokong-cokong ini termasuk ke dalam 

dimensi fluidity, dimensi Constructedness dan dimensi Multiplicity. Dilihat dari ketiga 



 

dimensi identitas tersebut cokong-cokong ini merupakan salah satu budaya yang 

menunjukkan identitas masyarakat karo. Seperti yang diasumsikan oleh Jackson & 

Smith, 1999, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Identitas social (Jackson & Smith, 1999) 

Pemberian cokong-cokong sebagai makna kekerabatan dan organisasi social 

dalam identitas sosial 

Pengendalian sosial adalah suatu proses, baik yang direncanakan atau tidak 

direncanakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa 

warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Pada 

prinsipnya pengendalian sosial terjadi apabila suatu kelompok menentukan tingkah laku 

kelompok lain, apabila kelompok mengendalikan prilaku kelompoknya, atau kalau 

pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain, baik apabila hal itu sesuai 

dengan kehendaknya atau tidak. Maka pengendalian sosial adalah suatu  sarana yang 

ada dalam  masyarakat untuk mempengaruhi, untuk mengkontrol semua tingkah laku 

warganya ketika akan bersosialisasi. Seperti yang terlihat pada gambar identitas social 

dibawah ini: 
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Gambar 4.2 Faktor Identitas Sosial 

Melalui sosialisasi ini, berdasarkan gambar di atas setiap warga masyarakat 

akan dituntun  ke arah sikap tunduk dan patuh pada norma-norma, nilai-nilai budaya, 

aturan yang ada atau yang dikehendaki oleh masyarakat. Tujuan pengendalian sosial 

terutama untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi dalam masyarakat, dan  untuk mencapai keadaan damai melalui keserasian antara 

kepastian dengan keadilan/keseimbangan.  

Daliken si telu adalah bagian dari masyarakat Karo yang merupakan landasan 

bagi sistem kekerabatan dan semua kegiatan khususnya kegiatan yang bertalian dengan 

pelaksanaan adat-istiadat dan interaksi antar pada Masyarakat Karo. Daliken si telu ini 

didukung oleh tiga aktor yang dikenal dengan kalimbubu, sembuyak/senina, dan anak 

beru. Hal ini maka setiap individu Karo terikat kepada daliken si telu. Melalui daliken si 

telu masyarakat Karo saling berkerabat, baik berkerabat karena hubungan darah 

(seketurunan), maupun berkerabat karena hubungan perkawinan. Sebagaimana yang 
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telah dijelaskan dibab sebelumnya bahwa didalam pesta perkawinan terdapat budaya 

cokong-cokong. Ketika kedua mempelai dan keluarga dari kedua mempelai manari dan 

bernyanyi, daliken si telu memberikan cokong-cokong (saweran) maka terjalinlah suatu 

kekerabatan dan organisasi sosial. Adapun nilai-nilai yang dominan yang terdapat 

didalam daliken si telu adalah nilai gotong royong dan kekerabatan.  

Seperti telah dikemukakan bahwa pengendalian sosial terjadi apabila suatu 

kelompok menentukan tingkah laku kelompok lain, kelompok mengendalikan prilaku 

anggotanya, atau kalau pribadi-pribadi mempengaruhi tingkah laku pihak lain. Dengan 

kata lain, pengendalian terjadi apabila seseorang diajak atau dipaksa untuk bertingkah 

laku sesuai dengan keinginan pihak lain, baik apabila hal itu sesuai dengan 

kehendaknya maupun tidak, dan pengendalian sosial juga merupakan suatu kekuatan 

untuk mengorganisir tingkah laku sosial budaya, sehingga pengendalian sosial 

mempunyai kekuatan yang membimbing manusia. Sedangkan adat istiadat tumbuh dan 

berkembang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang nyata, yang berisi norma-norma 

yang telah berlaku sepanjang masa walau pun sama sekali tidak mempunyai alat 

memaksa seperti hukum, norma-norma tetap diwariskan secara turun temurun sehingga 

merupakan sesuatu yang harus dipatuhi, ketika menyelenggarakan kepentingan 

bersama. Adat istiadat mengandung makna hukum yang memiliki fungsi pengatur, 

penertib dan pengaman kehidupan masyarakat, juga sebagai penggerak dan pendorong 

pembangunan, dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan. 

Dalam hal ini hubungan daliken si telu dengan pengendalian sosial jelas. 

Didalam “tubuh” daliken si telu ada dua unsur, pertama adalah sistem sosial yang 



 

bersifat terbuka yaitu kalimbubu, sembuyak/senina, dan anak beru. Seseorang 

berkedudukan sebagai kalimbubu bargantung kepada situasi dan kondisi, demikian 

sebaliknya. Ini berhubungan dengan manusia sebagai subjek dan objek. Unsur kedua 

adalah psiko budaya, ini berhubungan dengan nilai, nilai ini berfungsi sebagai alat untuk 

mengendalikan, untuk mengikat aktor yang tiga tersebut dalam jaringan kekerabatan. 

Jadi, memahami hubungan daliken si telu melalui pendekatan pengendalian sosial 

adalah memahami bagaimana cara berpikir dan cara bertindak aktor yang tiga 

(kalimbubu, sembuyak/senina, dan anak beru), baik secara kelompok (kalimbubu, 

sembuyak/senina, anak beru), maupun secara pribadi, berdasarkan nilai kekerabatan, 

kebersamaan dan gotong royong yang dilandasi nilai kasih sayang, untuk mengajak, 

mengarahkan, membina, membimbing atu bahkan memaksa warga masyarakat Karo 

agar mau mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah adat istiadat karo. 

 

Pemberian cokong-cokong sebagai makna kesenian 

Kesenian adalah unsur dan ekspresi kebudayaan manusia, yang berhubungan 

erat dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya. Sampai sekarang dalam kajian saintifik, 

kesenian dibagi menjadi rumpun-rumpun.  (a) seni pertunjukan (performing art) atau 

pertunjukan budaya (cultural performance) yang terdiri dari : musik, tari, dan teater 

yang kadang kala meluas sampai kajian pada bidang olah raga, sirkus, prosesi dan juga 

ritual; (b) seni rupa atau seni visual yang terdiri dari: seni lukis, seni patung, pahat, 

kerajinan dan lainnya; (c) seni media rekam yang terdiri dari: radio, televisi, komputer 

dan lain-lain. 

Menurut masyarakat Karo, masing-masing gerakan tari (landek) yang di 



 

dalamnya pemberian cokong-cokong berada, selalu berhubungan dengan perlambangan 

tertentu. Masing-masing perlambangan tersebut selalu menggambarkan sifat manusia 

maupun hubungan seseorang dengan orang lain di dalam kehidupan sosialnya.
1
 Suku 

Batak menggunakan tarian ini dalam berbagai acara adat, mulai dari pernikahan, 

menyambut tamu agung, dan juga festival budaya. Dalam perkembangannya makna 

tarian pun disesuaikan dengan tema acara adat yang sedang dilakukan. Dan untuk lebih 

memeriahkan tarian, sebagian penonton memberikan saweran (cokong-cokong) kepada 

penari. Sambil menari, penonton bisa menyelipkan uang kertas di sela jari atau tangan 

penari. 

Seni pertunjukan dalam masyarakat Karo merupakan bagian integral dari 

kebudayannya. Seni pertunjukan ini mencerminkan ide-ide budaya yang terwujud dalam 

aktivitas. Dalam seni pertunjukan masyarakat Karo dapat dijumpai sistem-sistem yang 

relevan sampai saat ini. Dalam seni pertunjukan Karo terkandung juga keunikan-

keunikan yang memperjelas dan mempertajam jati diri masyarakat Karo. Salah satu 

budaya Karo yang baru hadir sesuai dengan perkembangan adalah cokong-cokong ini 

yang kebanyakan dilakukan diacara sukacita misalnya di acara perkawinan dan pesta 

tahunan. Dalam upacara- upacara ini cokong-cokong dilakukan untuk membantu biaya 

pesta yang diselenggarakan begitu juga untuk menunjukkan identitas diri sebagai orang 

Karo, bahwa orang karo juga peduli terhadap orang lain dengan cara memberikan uang 

(cokong-cokong) kepada siapa saja yang bernyanyi dan menari di acara tersebut 

terkhusunya kepada pengantin. 

                                                 
1
  Sitepu. A. G,  Mengenal Seni Kerajinan Tradisional Karo Seri B. Bali Screen, 1998 



 

Hubungan cokong-cokong dengan konsep jati diri 

Self adalah kumpulan keyakinan dan persepsi diri terhadap diri sendiri yang 

terorganisir (Baron & Byrne, 2003). Self memberikan sebuah kerangka berpikir (skema 

dasar) bagaimana kita mengolah informasi berkaitan dengan diri sendiri. Brewer & 

Gardiner (dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) menjelaskan bahwa: Individual Self: 

trait pribadi, Relational self: hubungan interpersonal dan Collektif self: keanggotan 

dalam suatu kelompok  

Berdasarkan hal tersebut di atas, cokong-cokong sendiri merupakan self itu 

sendiri. Dimana ada gambaran dari fenomena yang ada dan terjadi berkaitan dengan 

informasi dari sesuatu kerangka berpikir yang diinformasikan secara berkelanjutan atau 

turun temurun. Terlihat jelas juga dikaitkan dengan aspek self itu sendiri. Cokong-

cokong merupakan elemen dalam kerangka berpikir yang diyakinkan dari diri sendiri, 

dengan memperhitungkan hal yang datangnya dari luar, misalnya lingkungan dll. 

Sedikides & Skowronski (1997), menyatakan bahwa self terdiri atas beberapa 

aspek, antara lain: 

1. Kesadaran diri subjektif: kemampuan organisme untuk membedakan dirinya 

dari lingkungan fisik dan sosialnya. 

2. Kesadaran diri objektif: kapasitas organisme untuk menjadi objek 

perhatiannya sendiri, kesadaran akan pikirannya dan mengetahui bahwa ia 

tahu dan mengingat bahwa ia ingat.  

3. Kesadaran diri simbolik: kemampuan organisme untuk membentuk sebuah 

konsep abstrak dari diri melalui bahasa.  



 

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan erat hubungannya cokong-cokong 

dengan pembentukan jati diri suatu komunitas atau kelompok identitas social. Seperti 

yang digambarkan dalam bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3.  

Elemen Self dalam hubungan dengan cokong-cokong 

 

Dengan gambaran yang ada di atas. Muncullah pertanyaan signifikan 

bagimana cokong-cokong dipahami sebagai jati diri? Menyatakan kausal antara 

keduanya memerlukan Konsep diri. Dimana konsep diri adalah central dan perifer. 

Seperti yang dikemukakan oleh Baron & Byme (2003), bahwa Skema diri adalah 

rangkuman dari semua yang dapat dingat oleh seseorang, pengetahuannya dan imajinasi 

tentang dirinya. Individu cenderung memperhatikan informasi yang relevan dengan 

dirinya (efek self reference). 
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Konsep diri adalah personal dan sosial. Cara bagimana berpikir tentang diri 

kita ditentukan oleh identitas kolektif. Identitas kolektif sama dengan kelompok. 

Konsep diri sosial, terdiri dari hubungan  interpersonal dan keanggotaan dari kelompok 

yg besar (ras, etnis, budaya). Dengan demikian memperlihatkan bahwa konsep diri 

adalah pembahasan tentang harga diri. Harga diri adalah evaluasi terhadap diri individu 

(positif-negatif). Ada dua pembagiannya, atara lain: Harga diri tinggi yang positif dan 

harga diri rendah yang negatif. Dengan adanya perbandingan itu, menghadirkan diri 

akan menuju kepada Fokus diri. Focus diri merujuk sejauh mana individu  mengarahkan 

perhatiannya kepada diri atau beberapa aspek dunia eksternal. Fokus diri memiliki peran 

sebagai: Meningkatkan perhatian dan keakuasian dalam kehidupan, Membantu 

memperbaiki suasana hati (emosi) dan Meningkatkan performance individu. Dari focus 

tersebut, maka monitoring terhadap diri akan terlihat kualitasnya. Self monitoring 

adalah sejauh mana mampu mengontrol tingkah laku atas  dasar faktor ekstrernal atau 

keyakinan internal dan nilai-nilai.  

Menyadari keterhubungannya itu cokong-cokong sendiri dapat dikatakan 

sebagai presentasi diri dari self itu sendiri. Presentasi diri; menampilkan diri untuk 

memperoleh kesan  dari orang lain. Menurut Jones & Pittman (1982) ada lima strategi, 

yaitu: Ingratiation (ingin membuat orang lain senang), Self promotion (kelebihan), 

Intimidasi (berbahaya), Supplication (dikasihani) dan Exemplication (integritas moral, 

rela berkorban). Dari kelima strategi itu, cokong-cokong memperlihatkan 

keterhubungannya itu secara sadar maupun tidak sadar akan berpengaruh kepada 

pembentukan jati diri (self) individu dalam komunitas. 


