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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di tengah derasnya arus globalisasi pada era masa kini saat ini, ada 

kekhawatiran akan tergerusnya, budaya tradisional, termasuk falsafah hidup 

yang diyakini. Budaya dalihan natolu eksistensinya sudah mulai tidak dikenal 

oleh masyarakat (generasi muda)  batak Mandailing, tutur merupakan bagian 

dari Dalihan Natolu yang juga masih awam di telinga generasi muda, yang 

pada hakikatnya generasi muda seharusnya mengetahui dan 

mengimplementasikan nya di dalam kehidupanya sehari-hari.  

Berdasarkan hasil obeservasi awal peneliti pada 28 November 2018 

Hutaimbaru salah satu kelurahan di kota Padangsidimpuan, generasi muda 

yang berada di perkotaan yang jaraknya tidak jauh dari desa Hutatunggal ini 

belum sepenuhnya memahami bagaimana penggunaan tutur dalam 

kesehariannya, dalam melakukan acara pernikahan biasanya juga sudah 

menggunakan jasa penyedia katering dan alat-alat pesta, yang dianggap lebih 

mudah dan tidak membuang waktu lama, akan tetapi hal tersebut akan 

berdampak negatif terhadap hilangnya budaya lokal sebagai akar dari identitas 

nasional bangsa Indonesia. 

Generasi muda di daerah perkotaan juga lebih bangga akan budaya luar 

dibandingkan budaya lokal karena dianggap kolot dan ketinggalan zaman, dan 

tidak mengikuti trend saat ini, teknologi yang semakin canggih juga 

menjadikan generasi muda kurang peka dengan lingkungan sekitar, perhatian 

nya terfokus kepada gadget dan media sosial. Lingkungan masyarakat yang 

jarang menggunakan budaya pernikahan adat Mandailing seperti margondang 

juga menjadikan generasi muda kurang memahami budaya lokalnya.  

Kehawatiran akan pudarnya nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat 

akan pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia semakin menguat 

ditandai dengan beberapa anak yang menjadi agen pewaris kebudayaan di 

daerah perkotaan lebih memilih untuk melanjutkan studi di luar kota sehingga 
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pengenalan akan kebudayaan lokal kepada generasi muda tidak seperti yang 

diharapkan. 

Diperkuat dengan fakta yang dikutip dari Antara News 25 Agustus 2016, 

Seorang Budayawan Tapanuli Bagian Selatan H Chalifa Sutan Tinggi Barani 

Perkasa Alam (HCSTBPA)  menyatakan budaya Mandailing yang mulai 

hilang di Padangsidimpuan diantaranya marhusip, martandang, marbondong,  

bahkan alat musik tradisional yang disebabkan belum adanya pelestarian 

budaya seni dan kearifan lokal. 

Selanjutnya dikutip dari Medanbisnisdaily 23 Mei 2018. Sumatera utara 

merupakan daerah yang unik dengan keberagaman budayanya. menghilangkan 

primordialisme ditandai  dengan tidak lagi menggunakan aksara, bahasa, 

permainan, jati diri seseorang dimulai sejak kanak-kanak. Ditandai juga 

dengan nyanyian untuk menimang anak biasanya dengan lagu daerah, namun 

saat ini diganti dengan nyanyian dangdut. Tentunya hal ini perlu direnungkan 

kembali, budaya,suku, bahasa, tradisi merupakan identitas nasional yang 

berakar dari identitas lokal, oleh karenanya sangat penting menjaga dan 

melestarikan budaya lokal Indonesia. Selanjutnya hasil kajian studi yang 

dihasilkan dari kehidupan urban Batak Angkola di Yogyakarta menunjukkan 

bahwa surutnya keyakinan tradisional  dalihan na tolu sebagai sistem 

kekerabatan. dalihan na tolu sudah jarang dipakai dalam acara  horja. 

Fakta kesejangan tersebut menguatkan argumen bahwa kebudayaan dan 

kearifan lokal membentuk sebuah jati diri dan karakter bangsa yang menjadi 

Identitas budaya masyarakat. Seperti yang dikatakan Ratna (2014: 311) bahwa 

kearifan lokal, kebiasaan dalam setiap daerah termasuk pengetahuan lokal 

masyarakat inilah terkandung memori yang dapat mengikat bangsa bahkan 

setiap individu untuk menghagai daerah, wilayah, tempat mereka dilahirkan. 

Sebaliknya dapat dikatakan dilupakannya berbagai bentuk kearifan lokal dan 

pengetahuan lokal secara sengaja maupun tidak, jelas menghilangkan baik 

dalam waktu yang singkat maupun berlahan-lahan kesetiaan terhadap nilai-

nilai bangsa yang telah diwariskan oleh nenek moyang. 

Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 

menyatakan Trend Of Stipulation Of The Intangible Cultural Heritage By 
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Province year (Perkembangan penetapan warisan budaya tak benda tiap 

provinsi), provinsi sumatera utara memiliki jumlah warisan budaya tak benda 

sejak 2013-2018 adalah 28 warisan dari 819 warisan budaya tak beda di 

Indonesia. Warisan data tersebut termasuk didalamnya kepercayaan dan 

tradisi, dalam dalihan natolu dalam adat pernikahan Mandailing terdapat 

tradisi-tradisi yang diakui oleh masyarakat. 

Studi penelitian ini adalah Pkn pada domain sosio-kultural yang berfokus 

kepada strategi pelestarian Civic Culture dalihan natolu dalam adat pernikahan 

Mandailing di era digital yang merupakan identitas nasional. Dipertegas oleh 

Winataputra (2012:233) menyatakan Civic Cuture merupakan budaya yang 

menopang kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat 

diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan 

pembentukan identitas warga negara. Budaya Dalihan Natolu merupakan 

Identitas Nasional dan menjadi konsep budaya kewarganegaraan sebagai jati 

diri dari adat Mandailing. Identitas bangsa dapat dikatakan sebagai simbol rasa 

kebanggaan menjadi anggota komunitas bangsa. Identitas bangsa dilihat dari 

salah satunya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 

Warisan budaya dan tradisi lahir disaat tertentu ketika masyarakat 

menetapkan fragmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi. 

Melestarikan budaya bangsa jelas merupakan tugas penting, bangsa terhormat 

adalah mereka yang menghargai dan menjunjung tingggi warisan budayanya 

sendiri, bukan budaya asing yang masuk ke Indonesia. Menggunakan bahasa, 

budaya dan pemanfaatan teknologi luar yang dianggap lebih maju tidaklah 

salah dan tidak dilarang, namun bagaimana memanfaatkannya sehingga terjadi 

keseimbangan antara milik sendiri dan milik budaya lain (Sztompka. 2004: 

71).  

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memaparkan hasil 

suvei bertajuk "Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017". 

Hasil survei yang berkerja sama dengan Teknopreneur ini menyebutkan, 

penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 143,26 juta jiwa 

atau setara 54,7 persen dari total populasi di Indonesia dengan mengakses 

berbagai bidang ekonomi, edukasi, layanan publik, sosial politik, bidang 
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kesehatan dan gaya hidup. Gaya hidup memperoleh persentase terbesar yaitu 

akses media sosial dengan 87,13%. Pelestarian budaya hendaknya 

dimanfaatkan melalui media sosial dan penetrasi pengguna internet terbesar di 

usia 13-18 tahun yang merupakan generasi pewaris budaya. 

Studi penelitian ini akan menggambarkan strategi masyarakat dalam 

mempertahan dan melestarikan eksistensi Civic Culture Dalihan Natolu di era 

digital sebagai suatu yang konstruktif. Penulis mengidentifikasikan beberapa 

gep yang mendasari urgensi penelitian ini, Gep dalam penelitian ini 

diantaranya. Pertama, berdasarkan hasil obervasi dan fakta trend yang 

ditemukan dibeberapa kabar berita online menyatakan budaya dalihan natolu 

sudah mulai hilang, ditandai dengan generasi muda yang mulai tidak 

mengenal dan faham tentang tutur dan tata cara pelaksanaan pernikahan secara 

adat Mandailing. Beberapa hasil penelitian terdahulu telah menggambarkan 

bagaimana strategi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan budaya dalihan 

natolu. Namun di era revolusi industri 4.0 saat ini strategi pelaksanaan budaya 

dalihan natolu sudah tidak evisien dengan cara yang tradisional. Penelitian ini 

memberikan pandangan baru yang dianggap lebih evisien bagaimana cara 

melestarikan budaya dalihan natolu dalam adat pernikahan Mandailing dengan 

menggunakan media digital sehingga pelestarian budaya tersebut akan lebih 

mudah diterima dikalangan generasi muda saat ini. 

Kedua, Gep dalam penelitian ini adalah hasil penelitian menyatakan ada 

fenomena orang Batak dalam melaksanakan pesta adat perkawinan jatuh 

kedalam  ceremonial  yang megah, emosionl, lama, mahal. Sementara 

penghayatan makna dan nilai-nilai budayanya menjadi menurun dan kabur. 

dalihan natolu hanya dikenali masyarakat khususnya generasi muda namun 

belum faham akan maknanya.  Penelitian ini memberikan suatu perubahan 

baru dengan cara melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dalihan natolu 

juga melibatkan generasi muda didalamnya. Kedua gep tersebut diharapkan 

menjadikan masyarakat yang partisipatif, bukan hanya mengenal budayanya 

namun juga mengetahui nilai dan makna yang ada didalamnya. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti memperoleh novelty diantaranya, 

pertama menyangkut dalihan natolu dalam adat pernikahan Mandailing. 
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Temuan ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana dalihan natolu 

dapat memperkuat identitas nasional dalam konteks Civic Culture. Temuan ini 

mencoba menggali nilai-nilai yang terdapat dalam dalihan natolu ini yang 

terdapat dalam tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh oleh masyarakat 

dalam konteks Civic Culture. Penelitian ini mengasumsikan nilai-nilai yang 

terdapat dalam tradisi masyarakat adalah bagian dari pendidikan 

kewarganegaraan pada domain sosio-kultural. PKn dalam membangun 

karakter bangsa, harusnya memainkan peran sebagai sebuah program 

kurikuler pada lembaga pendidikan formal maupun non formal, sebagai 

gerakan sosio-kultural kewarganegaraan. Dipertegas oleh Winataputra 

(2012:57) menyatakan  Civic Cuture merupakan budaya yang menopang 

kewarganegaraan yang berisikan seperangkat ide-ide yang dapat diwujudkan 

secara efektif dalam representasi kebudayaan untuk tujuan pembentukan 

identitas masyarakat atau warga negara. Civic Cuture dapat dikatakan sebagai 

budaya yang menopang setiap anggota masyarakat sesuai dengan kebiasaan 

yang sudah dakui dalam kehidupan masyarakat setempat. 

Kedua, tentang pelestarian budaya dalihan natolu di era globalisasi. 

Temuan ini diharapkan mampu menjelaskan peran dari keluarga, masyarakat 

dan pemerintah daerah dalam melestarikan budaya dalihan natolu. Temuan ini 

akan mencoba mengekplorasi upaya-upaya yang dilakukan dalam 

melestarikan dalihan natolu dalam adat pernikahan Mandailing. 

Studi Desniati dalam jurnal UIN Sunan Kalijaga menggambarkan adanya 

kesenjangan yang terjadi Implikasi misi budaya yang dibawa urban Batak 

Angkola ke Yogyakarta, yakni sistem kekerbatan  dalihan na tolu sudah 

jarang dipakai dalam acara  horja (pesta). Hasil kajian studi yang dihasilkan 

dari kehidupan urban Batak Angkola di Yogyakarta menunjukkan bahwa 

surutnya keyakinan tradisional  dalihan na tolu sebagai sistem kekerabatan 

(Desniati. 2016). Sementara penelitian penulis memberikan saran berdasarkan 

hasil penelitian dan gambaran tentang strategi yang dilakukan masyarakat desa 

Hutatunggal dalam melestarikan budaya dalihan natolu ditengah-tengah arus 

globalisasi saat ini  
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Ketiga, novelty menyangkut persepsi masyarakat terhadap budaya dalihan 

natolu. Temuan ini persepsi masyarakat terhadap budaya dalihan natolu dalam 

adat pernikahan Mandailing. Berdasarkan hasil studi pendahuluan peneliti 

pada November 2018, diperoleh gambaran bahwa mulai berkembangnya 

budaya luar dalam padat pernikahan, seperti model penjamuan prasmanan 

warga global mengenal Table Maner atau dalam istilah Francis Buffet Style 

yang sudah menjadi trend di daerah tapanuli selatan dan sekitarnya. Karena 

dianggap lebih mudah hanya dengan pesan via medsos dan tentunya lebih 

mengirit waktu. Temuan ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap budaya dalihan natolu dalam pernikahan adat 

Mandailing di tengah-tengah era globalisasi.  

Keempat, menyangkut faktor pendukung dan penghambat dalam 

melestarikan Civic Culture Dalihan Natolu. Novelty ini akan menggambarkan 

apa yang menjadi faktor pendukung dalam melestarikan budaya dan yang 

menjadi faktor penghambat dalam melestarikan budaya Dalihan Natolu dalam 

adat pernikahan Mandailing baik faktor lokal maupun global. Oleh karenanya 

temuan ini diharapkan mampu memberikan informasi yang mendalam tentang 

motif pendukung dan mengatasi hambatan-hambatan dalam melestarikan 

Dalihan Natolu dalam adat pernikahan Mandailing. 

Nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Indonesia diharapkan dapat 

membantu dalam memelihara dan menjaga kelangsungan budaya Indonesia 

yang selanjutnya dapat memperkuat Civic Cuture masyarakat Indonesia agar 

mampu mengahadapi arus globalisasi dan dapat menfilter budaya global yang 

masuk ke Indonesia. Dalam konteks mengurangi pengaruh budaya asing, 

Rahmat (2015:840) mengatakan bahwa” penguatan PKn sebagai program 

studi sosial-kultural kewarganegaraan menjadi salah satu cara dalam 

mengurangi pengaruh budaya asing yang masuk dan sulit untuk dihindari”.  

Berdasarkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Pasal 32 menyatakan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat 

dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nya”.  
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Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi Negara Republik 

Indonesia nilai- nilai Civic Cuture yang ada belum benar-benar diterapkan 

dalam kehidupan bermasyarakat, disebabkan arus globalisasi yang berakibat 

pada budaya lokal terkikis. Seperti pada pernikahan dalam Adat Mandailing 

yang sudah mulai memudar dengan masuknya budaya global ke Indonesia, 

masyarakat juga lebih mudah menyerap budaya global daripada budaya lokal 

karena dianggap kolot dan ketinggalan zaman. 

Pada hakikatnya tradisi berubah ketika masyarakat memberikan perhatian 

khusus pada tradisi tertentu seperti tradisi modern akibat masuknya budaya 

luar dan menjadikan masyarakat mengabaikan budaya yang lain. sementara 

tradisi akan bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila 

material dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Tradisi mungkin pula 

hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam. Dalihan Natolu dalam 

adat pernikahan Mandailing sudah mulai luntur dan hampir tidak dikenali oleh 

masyarakat khususnya generasi muda. Masyarakat modern saat ini selalu 

menginginkan sesuatu yang instan tanpa memikirkan bagaimana kedudukan 

dari adat yang diwariskan oleh nenek moyang agar selalu menjadi identitas 

nasional masyarakatnya. 

Oleh karena itu di tengah-tengah derasnya arus globalisasi saat ini 

diperlukannya perlestarian nilai-nilai Civic Cuture budaya Dalihan Natolu 

dalam pernikahan adat Mandailing untuk memperkuat Identitas Nasional 

masyarakat juga sebagai filter masuknya budaya luar ke Indonesia. Desa Huta 

Tunggal merupakan salah satu desa yang masih menggunakan budaya Dalihan 

Natolu pada pernikahan Mandailing, masyarakat setempat tetap melestarikan 

budaya lokal yang ada dan masih berakar kuat dalam jati diri masyarakat. 

Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang 

Strategi Pelestarian Nilai-Nilai Dalihan Natolu dalam adat Pernikahan 

Mandailing sebagai penguat Identitas Nasional di Tapanuli Selatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dibuat rumusan masalah 

dari penelitian ini, diantaranya : 
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1. Bagaimana budaya Dalihan Natolu dalam  perkawinan  Adat Mandailing 

dalam konteks Civic Cuture dapat memperkuat identitas Nasional? 

2. Bagaimana strategi  yang dilakukan dalam  melestarikan  budaya Dalihan 

Natolu dalam  Adat perkawinan Mandailing sebagai penguat Identitas 

Nasional ? 

3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap budaya Dalihan Natolu dalam 

perkawinan Adat Mandailing ? 

4. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat melestarikan budaya 

Dalihan Natolu dalam adat Pernikahan Mandailing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menggali informasi secara 

mendalam “Strategi Pelestarian Nilai-Nilai Dalihan Natolu Dalam Adat 

Pernikahan Mandailing sebagai penguat Identitas Nasional di Tapanuli 

Selatan”. 

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan khusus penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan  budaya Dalihan Natolu dalam  perkawinan  Adat 

Mandailing dalam konteks Civic Cuture dapat memperkuat identitas 

Nasional 

2. Mendeskripsikan  upaya yang dilakukan dalam  melestarikan  budaya 

Dalihan Natolu dalam  Adat perkawinan Mandailing sebagai penguat 

Identitas Nasional. 

3. Persepsi masyarakat terhadap budaya Dalihan Natolu dalam perkawinan 

Adat Mandailing. 

4. Mendeskripsikan  faktor pendukung dan penghambat melestarikan budaya 

Dalihan Natolu dalam adat Pernikahan Mandailing 

1.4 Manfaat/ Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan : 

1.4.1   Manfaat Dari Segi Teori 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan cakrawala pengetahuan 

dalam disiplin ilmu PKn, khususnya memberikan pemahaman dan 

pengetahuan baru mengenai tradisi Dalihan Natolu dalam Adat perkawinan 
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Mandailing serta bagaimana pelestarian budaya lokal dalam memperkuat 

Identitas Nasional, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan hasil penelitian ini. 

1.4.2   Manfaat Dari Segi Kebijakan 

Manfaat dari segi kebijakan dari hasil penelitian ini diantaranya : 

1) Sebagai bahan pertimbangan untuk kementerian pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia untuk mengembangkan kurikulum 

Pendidikan Kewarganegaraan berbasis sosio-kultural yang di integrasikan 

dengan tradisi-tradisi masyrakat setempat sebagai upaya pelestarian 

budaya bangsa serta penguatan Identitas Nasional. 

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pemerintah 

Republik Indonesia untuk membuat langkah strategis dalam menghadapi 

arus globalisasi yang berpotensi akan melunturkan budaya lokal serta 

memudarkan Identitas Nasional. 

1.4.3  Manfaat Dari Segi Praktik 

Manfaat dari segi praktik  : 

a. Sebagai penguat implementatif kearifan lokal Dalihan Natolu masyarakat 

desa Huta Tunggal. 

b. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat desa Huta Tunggal dalam 

melestarikan budaya Dalihat Na Tolu dalam memperkuat Identitas 

Nasional masyarakat. 

1.4.4  Manfaat Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial 

Arus globalisasi yang dikhawatirkan akan menghilangkan budaya lokal 

negara Indonesia, dan sebagai bangsa yang kaya akan nilai-nilai luhur sudah 

seharusnya cerdas dalam menangani masalah tersebut, penelitian ini 

merupakan salah satu cara untuk melestarikan budaya lokal sehingga dapat 

memperkuat Identitas Nasional masyarakat. 

1.5 Struktur Organisasi Tesis 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini membehas tentang latar belakang penelitian, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur 

organisasi tesis. 

Bab II Kajian Pustaka 
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Bab ini membahas tentang teori relevan yang sedang dikaji dan kedudukan 

masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Pada bab ini dijelaskan 

mengenai budaya kewarganegaraan atau Civic Cuture (hakekat Civic Cuture, 

karakteristik Civic Cuture, dan pengembangan Civic Cuture), Budaya Dalihan 

Natolu (kebudayaan,  budaya Dalihan Natolu, perkawinan Adat Mandailing), 

identitas pelestarian budaya (Identitas Nasional, pelestarian budaya, penguat 

Identitas Nasional) aspek sosio-kultural dalam dimensi Pendidikan 

Kewarganegaraan (ruang lingkup PKn, PKn sebagai pendidikan nilai, 

pelestarian budaya dalam perspektif PKn). 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang metode penelitian termasuk beberapa 

komponen seperti, pendekatan penelitian, metode penelitian, partisipan dan 

tempat penelitian, instrumen penelitian, teknik pengolahan data dan analisis 

data. 

 
 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah Penelitian
	1.3 Tujuan Penelitian
	1.4 Manfaat/ Kegunaan Penelitian
	1.4.1   Manfaat Dari Segi Teori
	1.4.2   Manfaat Dari Segi Kebijakan
	1.4.3   Manfaat Dari Segi Praktik
	1.4.4   Manfaat Dari Segi Isu Serta Aksi Sosial

	1.5 Struktur Organisasi Tesis

