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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian dan manfaat penelitian. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Norma-norma sosial tidak timbul dengan sendirinya tetapi terbentuk di 

dalam interaksi sosial antar individu di dalam kelompok sosial. Soetandyo 

Wignjosoebroto dalam J.Dwi Narwoko & Bagong Suyanto (2004: 24) juga 

menyatakan bahwa “norma tidak lain adalah konstruksi-konstruksi imajinasi” 

(artinya, suatu konstruksi yang hanya ada karena dibayangkan di dalam pikiran- 

pikiran) dan banyak dipengaruhi oleh daya kreatif mental, namun juga norma- 

norma sebagai sebuah keharusan, yang bertujuan merealisasikan imajinasi mental 

ke wujud konkrit di alam kenyataan. Norma-norma yang ada di dalam 

masyarakat, mempunyai kekuatan mengikat yang berbeda-beda, ada norma yang 

lemah, yang sedang, sampai yang terkuat daya ikatnya. 

Norma sosial juga biasanya berkaitan dengan agama atau adat yang dianut 

dalam masyarakat setempat. Mayoritas masyarakat di Indonesia menganut agama 

Islam, Protestan, dan Katolik, ketiga agama tersebut melarang adanya hubungan 

seks diluar pernikahan yang juga berkaitan erat dengan norma sosial yang ada 

dalam masyarakat. Norma sosial sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu norma 

objektif dan subjektif, norma subjektif adalah persepsi seseorang mengenai 

tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku ( Ajzen , 1988 ). 
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Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak suku. Menurut 

data dari BPS terdapat 1331 kategori suku di Indonesia. Oleh karena itu pun, 

kepercayaan norma subjektif yang dianut dalam masyarakat berbeda-beda 

tergantung adat yang ada tiap suku di Indonesia. Salah satu suku yang memasuki 

urutan ke lima dari 25 suku terbesar yang ada di Indonesia adalah suku Batak 

yang sebagian besar mendominasi pulau Sumatera (Suryadinata, dkk., 2003) . 

Suku Batak memiliki kekayaan budaya yang lengkap dalam mengatur kehidupan. 

adat istiadatnya yang khas dan spesifik yang berbeda dengan suku bangsa lain 

menjadikan suku Batak sebagai suku yang memiliki budaya yang unik. 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Data Jumlah Penduduk 25 Suku Terbesar 

 
Peneliti telah melaksanakan studi pendahuluan sebanyak dua kali dengan 

menggunakan metode wawancara pada seorang perempuan MBA dan seorang 

kerabat di masyarakat suku batak untuk menjadi acuan data tambahan yang akan 

memperkuat latar belakang pemilihan topik ini. Wawancara pertama terdiri dari 

20 Pertanyaan dan wawancara kedua terdiri dari 7 pertanyaan yang diberikan 

untuk memperdalam topik yang akan diangkat. Melalui studi pendahuluan, 

peneliti telah mendapat data bahwa selain dapat dilihat dari sisi norma subjektif, 
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ada faktor lain seperti self acceptance, peer support dan pola parenting yang 

mempengaruhi penerimaan masyarakat pada perempuan MBA. 

Melalui studi pendahuluan yang kedua, diketahui bahwa masyarakat suku 

batak memiliki filsafah hidup yang sama, yaitu Dalihan Na Tolu (Batak Toba)  

dan Rakut Sitelu (Batak Karo). Dalihan Na Tolu merupakan filsafah hidup yang 

dianut masyarakat Batak Toba, atau dengan istilah lain yaitu Rakut Sitelu dalam 

budaya masyarakat Batak Karo. 

Norma subjektif yang dianut oleh masyarakat suku batak tentu sejalan 

dengan filsafah hidup yang dianut. Dalihan Na Tolu merupakan filsafah hidup 

masyarakat suku batak yang terwujud dalam hubungan kekerabatan yang sangat 

kental berdasarkan keturunan darah (genealogis) dan perkawinan yang berlaku 

secara turun-temurun hingga sekarang ini. Dalihan Na Tolu berfungsi sebagai 

pedoman yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada tata laku 

(perilaku) dan perbuatan (sikap atau pola tindak) masyarakat suku Batak (Armawi 

A, 2008). Secara harfiah Dalihan Na Tolu adalah tiga tungku sebagai penopang 

tata kehidupan manusia Batak Toba di dunia ini (Sihombing, 2018) Oleh karena 

itu berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan, diketahui bahwa perilaku 

dan perbuatan masyarakat yang dianggap sesuai dengan norma subjektif tiap 

individu dalam masyarakat suku batak yang ada harus berdasarkan filsafah hidup 

Dalihan Na tolu. 

Melalui filsafah hidup Dalihan Na Tolu ini, peristiwa kehidupan dalam 

masyarakat antara lain, peristiwa kelahiran, pernikahan, dan kematian 

memperoleh porsi pengaturan yang istimewa dalam Adat Batak (Hasibuan, 2007). 

Pada proses perkawinan, Dalihan Na Tolu harus hadir dan berembuk untuk 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai adatnya salah satunya yaitu proses 

pemberian Sinamot. (Simalango, 2011) 

Pengertian dari pemberian Sinamot yang paling hakiki adalah proses 

pemberian dan penerimaan. Perempuan yang dulunya tinggal bersama keluarga 

nya akan masuk kedalam keluarga suaminya, mengikuti marga suaminya, dan 
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mengikuti adat dalam keluarga suaminya. Mempelai wanita tidak lagi menjadi 
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tanggungan ayahnya dalam adat, karena haknya sudah diserahkan kepada pihak 

laki-laki (Pardosi J, 2008). Sinamot sendiri dulunya berbentuk benda yang 

dianggap bermakna atau hewan ternak seperti sapi, kerbau dan babi, namun 

seiring berjalannya waktu dan adaptasi budaya mencari hewan ternak yang 

semakin sulit, sinamot pun berubah menjadi uang yang jumlahnya disepakati oleh 

kedua belah pihak laki-laki dan perempuan (Pardosi, 2008) 

Masyarakat Batak Toba memandang sinamot sebagai harga diri keluarga, 

oleh karena itu besar sinamot ditentukan berdasarkan tingkat ekonomi dan 

pendidikan yang sudah ditempuh oleh perempuan dan pihak laki-laki.  Oleh 

karena itu, ketika perempuan MBA tidak mendapat restu dari orang tua untuk 

menikah secara adat dan melakukan kawin lari yang tidak melibatkan proses adat 

batak dalam masyarakat suku batak tidak akan dianggap sah jika tidak diawali 

dengan proses pemberian dan penerimaan sinamot (Pardosi, 2008). 

Kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan di Indonesia 

sendiri semakin tahun semakin meningkat karena adanya aktivitas seks diluar 

pernikahan. Fenomena kehamilan diluar pernikahan ini juga ternyata tidak hanya 

terjadi di kalangan masyarakat biasa tetapi juga terjadi di kalangan artis tanah air 

dan influencer media sosial. Menurut berita Liputan6 yang ditulis oleh 

Riantrisnanto Ruly (2018) Baru-baru ini, tepat tanggal 22 desember lalu artis 

sekaligus rapper muda Young Lex dan kekasihnya Eriska, melahirkan seorang 

putri bernama Zaenab Alexander. Mulai dari Eriska mengandung buah hatinya 

bersama Younglex, hingga melahirkan, status keduanya masih belum terikat oleh 

pernikahan. Bukan hanya Younglex, pasangan artis lain seperti Uus dan Kartika, 

Nana Mirdad dan Andrew White, Jessica iskandar dan Ludwig serta Ayu Ting 

ting dan Enji pun menikah karena mengalami kehamilan terlebih dahulu. 

Menurut hasil survei kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) 2018, 

yang dikeluarkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) yang dimuat dalam berita liputan6 dan ditulis oleh Harsono Fitri 

Haryanti (2018) mencatat prevalensi rata-rata perempuan MBA seluruh Indonesia 

sebanyak 19,7 persen. Kemudian, data BPS Provinsi Sumatera Utara 
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menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 33% wanita yang melahirkan bayinya 
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ketika berusia 15-19 tahun (BPS,2007). Berdasarkan sensus penduduk yang 

dilakukan BPS Sumut , bahwa 10 sampai 11% wanita usia subur (WUS) menikah 

di usia 16 tahun pada 2010, dan menurut keterangan dari BPS Sumut sendiri 

paling tidak, ada 47,79% perempuan di kawasan pedesaan kawin pada usia 

dibawah 16 tahun, sementara di perkotaan besarnya mencapai 21,75% pada tahun 

2011 (BPS,2011). 

Berdasarkan studi pendahuluan kedua yang telah dilakukan, dan 

penjelasan dari hukum pernikahan adat batak yang telah dipaparkan sekilas diatas, 

perempuan yang mengalami kehamilan di luar pernikahan, dikategorikan sebagai 

individu yang melanggar nilai yang berlaku dalam masyarakat suku batak karena 

mereka telah melakukan aktivitas seksual diluar ikatan pernikahan dan apabila 

perempuan MBA tersebut menikah dengan pasangannya, pernikahan tersebut 

kemungkinan besar tidak bersifat sah (kawin lari) karena tidak melalui proses 

pemberian dan penerimaan sinamot terlebih dahulu dengan kedua belah pihak 

keluarga dan tidak melalui proses mangadati (pernikahan secara adat) (Pardosi, 

2008).. Hal tersebut tentunya melanggar filsafah hidup Dalihan Na Tolu yang 

mengatur serta mengendalikan pola perilaku, kelahiran, kematian dan pernikahan 

masyarakat suku batak. 

Hurlock (1997: 293) mendefinisikan penerimaan sosial berarti dipilihnya 

seseorang sebagai teman untuk suatu aktivitas dalam kegiatan kelompok dimana 

seseorang tersebut menjadi anggota. Hal ini merupakan indeks keberhasilan yang 

digunakan seseorang untuk dapat berperan dalam sebuah kelompok sosial dan 

menunjukkan derajat rasa suka anggota kelompok yang lainnya untuk bekerja 

sama atau bermain dengannya. Penerimaan sosial dapat ditandai dengan sikap 

positif atau menolak (Chaplin, 2006: 4). Bagi individu yang diterima oleh orang 

atau anggota yang lain dalam sebuah kelompok, maka ia akan diperlakukan secara 

baik oleh orang lain tersebut. Begitu pula ketika seorang individu bersedia 

menerima orang lain, maka ia akan senantiasa menunjukkan sikap positif dan 

memperlakukan orang lain tersebut dengan baik 

Menurut hasil dari studi pendahuluan kedua dan pemaparan mengenai 
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hukum pernikahan batak juga, diketahui bahwa penerimaan sosial pada 
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perempuan MBA dalam masyarakat suku Batak masih bersifat jarang karena 

perempuan MBA tidak melalui proses pemberian dan penerimaan sinamot  

terlebih dahulu sehingga menurunkan harga diri keluarga pihak perempuan MBA 

(Pardosi, 2008). Namun, kenyataannya norma subjektif yang berlaku ternyata 

tidak sejalan dengan kenyataan yang ada, dilihat dari besarnya jumlah angka 

kehamilan dan pernikahan dini yang ada di Sumatera Utara yang telah peneliti 

paparkan sebelumnya. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini karena 

berdasarkan fenomena kehamilan diluar pernikahan yang terjadi pada sejumlah 

artis dan influencer di Indonesia pada zaman ini membuat MBA semakin tahun 

semakin meningkat jumlahnya. Peneliti hendak mengukur norma subjektif yang 

dianut oleh masing-masing individu yang tergolong dalam generasi Z (1995- 

2010) terhadap Penerimaan sosial perempuan Married by Accident (MBA) pada 

masyarakat suku Batak di Sumatera Utara ditinjau dari semakin bebasnya dan 

lumrah aktivitas seksual diluar ikatan pernikahan yang menyebabkan MBA di 

kalangan artis maupun masyarakat biasa. 

B. Rumusan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara norma subjektif terhadap penerimaan 

sosial perempuan Married by Accident (MBA) pada masyarakat suku Batak? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui hubungan norma subjektif terhadap penerimaan sosial 

perempuan Married by Accident (MBA) pada masyarakat suku Batak. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan 

dalam bidang Psikologi Sosial dan Psikologi Indigenous, khususnya perluasan 

penelitian tentang konsep penerimaan sosial perempuan Married by Accident 

(MBA) pada masyarakat suku Batak. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya terkait hubungan norma subjektif 
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terhadap penerimaan sosial perempuan Married by Accident (MBA) 

pada masyarakat suku Batak. 
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