
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Kesimpulan 

Fenomena kebudayaan dan agama selalu hadir di tengah kehidupan bernegara 

dan bermasyarakat. Apalagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dengan suku 

yang dari dalamnya tercipta kebudayaan dan adat-istiadat memperkaya bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang sarat dengan keanekaragaman. Kebudayaan-kebudayaan 

di Indonesia melahirkan agama-agama pribumi yang dianut oleh setiap suku. Suku-suku 

tersebut berdiri diatas mitos-mitos yang menjadi keyakinan untuk mereka anut sampai 

saat ini.  

Mitos telah dianggap sebagai bentuk pengungkapan pemikiran, serangkaian 

usaha untuk memahami dunia, untuk menjelaskan kehidupan dan kematian, takdir dan 

hakikat, dewa-dewa dan ibadah.
1
 Agama dan kebudayaan merupakan ciptaan manusia 

yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga sulit dipisahkan dan 

membedakan peranannya dalam kehidupan manusia. Dalam hal ini keduanya 

mempunyai peranan yang saling mengisi.  

Berbicara tentang kebudayaan, cokong-cokong merupakan salah satu budaya 

dari sekian banyak budaya dari masyarakat Karo yang patut dilestarikan. Khususnya 

dalam upacara adat perkawinan budaya cokong-cokong ini harus bisa dipertahankan, 

karena di dalamnya seluruh keluarga dari kedua mempelai dapat saling mengenal satu 
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sama lain dan dapat mempererat tali persaudaraan.  Berdasarkan alasan-alasan tersebut 

maka pemberian cokong-cokong mempunyai nilai dalam kekerabatan dan organisasi 

sosial. 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 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 danpengaman kehidupan masyarakat, 

juga sebagai penggerak dan pendorong pembangunan, dan perubahan menuju 

masyarakat yang dicita-citakan. 

Perubahan sosial dalam masyarakat karo bukan merupakan sebuah hasil atau 

produk tetapi merupakan sebuah proses. Perubahan sosial merupakan sebuah keputusan 

bersama yang diambil oleh anggota masyarakat karo. Konsep dinamika kelompok 

menjadi sebuah bahasan yang menarik untuk memahami perubahan sosial. Kurt Lewin 



 

dikenal sebagai bapak manajemen perubahan, karena ia dianggap sebagai orang pertama 

dalam ilmu sosial yang secara khusus melakukan studi tentang perubahan secara ilmiah. 

Konsepnya dikenal dengan model force-field yang diklasifikasi sebagai model power-

based karena menekankan kekuatan-kekuatan penekanan. Menurutnya, perubahan 

terjadi karena munculnya tekanan-tekanan terhadap kelompok, individu, atau 

organisasi. Ia berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan (driving forces) akan berhadapan 

dengan penolakan (resistences) untuk berubah. Perubahan dapat terjadi dengan 

memperkuatdriving forces dan melemahkan resistences to change. 

Langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengelola perubahan, yaitu:  

(1)  Unfreezing, merupakan suatu proses penyadaran tentang perlunya, atau 

adanya kebutuhan untuk berubah,  

(2)  Changing, merupakan langkah tindakan, baik memperkuat driving-forces 

maupun memperlemah resistences, dan  

(3)  Refreesing, membawa kembali kelompok kepada keseimbangan yang 

baru (a new dynamic equilibrium).  

Pada dasarnya perilaku manusia lebih banyak dapat dipahami dengan melihat 

struktur tempat perilaku tersebut terjadi daripada melihat kepribadian individu yang 

melakukannya. Sifat struktural seperti sentralisasi, formalisasi dan stratifikasi jauh lebih 

erat hubungannya dengan perubahan dibandingkan kombinasi kepribadian tertentu di 

dalam organisasi. 

 

 



 

Saran 

1. Kesenian adalah unsur dan ekspresi kebudayaan manusia, yang berhubungan erat 

dengan unsur-unsur kebudayaan lainnya. 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. Untuk itu perlu dikembangkan lagi struktur 

kemasyarakatan bagian integral dari kebudayannya sehingga mampu mencerminkan 

ide-ide budaya yang terwujud dalam aktivitas dan memperlihatkan keunikan-

keunikan yang memperjelas dan mempertajam jatidiri masyarakat. 

2. Maknanya budaya cokong-cokong terlihat pada proses pemberiannya sebagai suatu 

perubahan. Ini merupakan perubahan pada fase kedudukannya yang berganti ketika 

proses pemberian cokong-cokong berganti posisi. Proses itulah yang menimbulkan 

perubahan pada budaya tersebut. Dimana, Perubahan sosial adalah perubahan dalam 

hubungan interaksi antar orang, organisasi atau komunitas, dapat menyangkut 

“struktur sosial” atau “pola nilai dan norma” serta “pran”. Dengan demikina, istilah 

yang lebih lengkap mestinya adalah “perubahan sosial-kebudayaan” karena memang 

antara manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan 

itu sendiri. Cara yang paling sederhana untuk mengerti perubahan sosial 

(masyarakat) dan kebudayaan itu, adalah dengan membuat rekapitulasi dari semua 

perubahan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, bahkan jika ingin 

mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi mengenai perubahan mayarakat dan 



 

kebudayaan itu, maka suatu hal yang paling baik dilakukan adalah mencoba 

mengungkap semua kejadian yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat 

itu sendiri. 

3. Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari 

berbagai segi diantaranya: ke “arah” mana perubahan dalam masyarakat itu 

“bergerak” (direction of change)”, yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak 

meninggalkan faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meninggalkan faktor itu 

mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang baru sama sekali, akan 

tetapi boleh pula bergerak kepada suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang 

lampau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


