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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawiman adalah suatu proses pokok kehidupan manusia, terutama

dalam pergaulan masyarakat yang demikian kompleks, guna membentuk

keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. salah satu langkah awal dalam

memenuhuhi jenjang perkawinan adalah peminangan atau “Al-khtbah”.

Peminangan (Al-khtbah) adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-

laki kepada pihak seorang perempuan dengan maksud tertentu yaitu untuk

mengawininya, baik dilakukan laki-laki secara langsung atau dengan

perantara pihak keluarga yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama.

Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal I ketentuan umum menyebutkan

bahwa:

Peminangan temasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan,
maka Allah Swt menggariskan agar masing-masing pasangan yang
berkehendak untuk nikah, terlebih dahulu harus saling mengenal
antara keduanya sebelum akad nikah, sehingga dalam pelaksanaan
perkawinan nanti benar-benar sesuai dengan hati nurani ke dua belah
pihak agar tidak ada perselisihan dikemudian hari1

Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi

kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui wali wanita.

Setelah itu, baru dipertimbangkan apakah lamarannya dapat diterima atau

ditolak. Adakalanya lamaran itu hanya sebagai formalitas saja, sebab antara

pria dan wanita itu, terkadang sudah saling mengenal antara keduanya.

1 Depag Ri. UU Perkawinan Di Indonesia, ( Surabaya: Arkola,2004 ), h. 1
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Agama Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, calon

mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal disini

maksudnya bukan sekedar mengetahui, tetapi memahami dan mengerti akan

kepribadiannya masing-masing pihak. Hal ini juga dipandang penting, karena

kedua pasangan akan melahirkan suatu ikatan hidup dalam sebuah

perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan” kekal”

tanpa adanya perceraian. Realitas dimasyarakat menunjukan perceraian

seringkali terjadi karena tidak adanya saling pengertian,saling memahami dan

menghargai masing-masing pihak. Atas dasar  inilah mengapa Rasullulah

Saw mengungkapkan dalam sebuah haditsnya menganjurkan setiap laki-laki

untuk melakukan peminangan.

Dari Jabir bin Abdullah riwat Abu Daud: Rasullulah Saw bersabda:

( ابوداود رواه ) فَْلیَْفَعلْ نَِكاِحھَا  َم یَْد ُعو هُ إِ لىَ  إِ لَىِمْنھَایَْنظُرَ َع أَْن  ةَ فَإِ ْن اْستَطَاأَ  أََحُدُكْم الََمرْ  إَِذاَخطَبَ 

Artinya: “Apabila seorang kamu melamar seorang wanita, dan jika melihat
dari bagian wanita tersebut yang dapat mrndorong untuk mengawininya
maka hendaklah dilakukan.”. ( H.R Abu Daud )2.

Mengacu pada penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

ada anjuran, untuk tidak mengatakan sebuah perintah (sunnah) dari

RasullulahSaw untuk melihat wanita yang akan dinikahi tersebut. Mengenai

apa yang perlu dilihat, telah dijelaskan Rasullulah Saw dalam haditsnya yang

lain. Rasullulah Saw bersabda:

2 Imam Abu Daud, Kitab Nikah, Bab Fi Ar-Rizal Yanzuru Ila ar-Mar’ah, No.1783, juz I,
(Beirut: Dar Al-Basyir Al-Islamiyah, 2006), h. 401
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هللاُ َعْنھُ َعْن النَّبِْي َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قََل تُْنَكُح الََمْرٔاَةُ ِالَْر بَِع لَِمالِھاَ ِضيْ ةَ رَ َعْن أَبِي ھُرَ 
)رواه  البخارعا( َولَِحَسبِھَا َوَجَما لِھَاَو لِِد نِھَا  فَاْظفَْر بَِذاِت الدَّ یِن تَِربَْت یََداَك 

Artinya: “ Dari Abu Hurairah ra, berkata Rasullulah Saw berkata bahwa:
wanita itu dinikahi karena empat hal; karena hartanya, keturunannya,
kecantikannya dan agamanya. Pilihlah wanita yang beragama maka engkau
akan selamat ”. (H.R. Imam Bukhori)3

Dalam perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat

kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi

pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Kendati demikian bukan berati

masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk

memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriyah seperti: kecantikan wajah,

keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh.

Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnaya,

bahwa peminangan merupakan suatu akatifitas pendahuluan di dalam

melangsungkan suatu pernikahan anatara laki-laki dan perempuan. Maka

dengan ini dibutuhkan ketelitiaan dan menetapkan seseorang sebagai

pasangan hidup terletak pada kedua belah pihak, baik pihak perempan

maupun pihak laki-laki. Katerena suatu pilihan akan menghasilkan yang baik

jika dilaksanakan melalalui proses meneliti secara mendalam mengenai

tingkah laku dan kehidupan sehari-hari yang dipilih. Karena salah satu tujuan

berumah tangga yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal.

3 Imam Bukhori. Kitab An-Nikah, No.4700, Juz VII, (Beirut: Dar Thauq Najah, 2010),
h. 2
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Pada dasarnya Masyarakat Suku Buton, tepatnya di Sulawesi

Tenggara yang memiliki etnis cukup luas. yang bermayoritaskan Agama

Islam, memiliki banyak keanekaragaman budaya, salah satunya ialah

Potumpua (Peminangan). Dimana kebiasaan tersebut dilakukan setiap

masyarakat, sebelum di langsungkan.acara pernikahan.

Dalam melakukan prosesi Potumpua (Peminangan), masyarakat Suku

Buton selalu mengacu kepada Adat istiadat yang telah membumi lamanya di

tengah-tengah kehidupan masyarakat Suku Buton. Namun, dalam tata cara

pelaksanaan Adat Peminangan (Potumpua), setiap pemuda harus mengikuti

jalur Adat Sebagaimana mestinya.

Salah satu etnis Suku Buton, yang masih mengaplikasikan terhadap

kemurnian Adat dalam prosesi Peminangan (Potumpua), kini di jumpai pada

masyarakat Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Di

mana setiap masyarakat yang ingin melakukan pernikahan, maka Ia dituntut

untuk melakukan Potumpua (Peminangan). Namun di dalam Adat

pelaksanaan peminangan tersebut, tidak serta merta seorang pemuda

melangsungkan niatnya ke jenjang pelamaran, tetapi Ia harus melewati tahap-

tahap di dalamnya sebagai penguat/penunjang jerjadinya pelamaran.

Tahap-tahap yang dimaksud dalam prosesi Potumpua (Peminangan),

yang dijalankan oleh Masyarakat Desa Sombano, yaitu:

1. Tahap Emangguru (Mencari Informasi)

2. Tahap Pasola (Mengabarkan)

3. Tahap Potumpua (Lamaran).
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Di dalam tahap-tahap pelaksanaan Adat Potumpua (peminangan),

menurut Masyarakat Desa Sombano, hal itu dianggap cukup sakral

keberadaannya. Karena diantara ke dua calon mempelai, harus memiliki

keserasian nama dari masing-masing calon. Selain itu, dalam pelaksanaan

tahap Pasola (Mengabarkan) maupun tahap Potumpua (Lamaran), harus

memilih bulan/hari yang baik untuk menjalankan tahap-tahap tersebut, serta

menyiapkan Sarat-sarat yang wajib sebagai salah satu penunjang terjadinya

pelamaran.

Masyarakat Desa Sombano, dalam melaksanakan suatu Potumpua

(Peminangan), terlebih dahalu seorang pemuda dituntut untuk melalui tahap-

tahap sebagaimana mestinya. Karena dengan adanya tahap-tahap tersebut,

seorang pemuda dapat mempertimbangkan niatnya terhadap keriteria wanita

yang di idamkan, sebelum menuju kejenjang pernikahan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis sangat tertarik untuk melakukan

suatu penelitian tentang bagaimana prsesi Potumpua Menurut Adat Suku

Buton di Desa Sombano Kecamatan Kaleduapa Kabupaten Wakatobi,

Apakah praktek dari  prosesi Potumpua (Peminangan), telah sesuai dengan

Hukum Islam atau sebaliknya.

B. Fokus Penelitian

Banyak hal yang terkait dengan prosesi terhadap peminangan oleh

karna itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada masalah: “ Prosesi

PeminanganMenurut Adat Suku Buton di Desa Sombano Kecamatan

Kaledupa Kabupaten Wakatobi ”.
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C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang pemikiran di atas, maka dapat

diuraikan inti pembahasan yang akan dianggkat dalam penelitian ini antara

lain:

1. Bagaimana Prosesi Potumpua (peminangan) menurut Adat Suku Buton di

Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi?

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Potumpua

(peminangan) menurut Adat Suku Buton di Desa Sombano Kecamatan

Kaledupa Kabupaten Wakatobi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk menjelaskan Prosesi Potumpua (peminangan) menurut Adat

Suku Buton di Desa Sombano Kecamatan Kaledupa Kabupaten

Wakatobi

b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap Prosesi Potumpua

(peminangan) menurut Adat Suku Buton di Desa Sombano Kecamatan

Kaledupa Kabupaten Wakatobi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, penulis berharap agar dapat

memberikan kontribusi baik yang bersifat teoritis maupun praktis.
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a. Aspek Teoritis, Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama

dibidang peminangan dalam Islam yang barkaitan dengan penelitian

penulis.

b. Aspek Praktis

1.) Bagi kalangan Akademis lainnya yang berkeinginan melakukan

penelitian lanjutan sejenis, sebagai bahan atau data awal penelitian

sekaligus sebagai standarisasi pengembangan kajian penelitiannya

menjadi lebih luas cakupannya.

2.) Bagi pembaca, terutama masyarakat sebagai sumber pengetahuan,

mengenai Prosesi Potumpua (peminangan), Menurut Adat Suku

Buton di Tinjau Dari Hukum Islam.

3.) Bagi Penulis, yaitu Memenuhi kewajiban penulis sebagai

mahasiswa tingkat terakhir dalam menyusun Skripsi untuk

persyaratan meraih gelar Strata satu (SI) di Fakultas Syariah

Program Studi Akhwal Al-Syakhsiyyah IAIN Kendari.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Prosesi Potumpua Menurut Adat Suku

Buton Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sombano

Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi)”, di bawah ini perlu di

kemukakan definisi operasional yang meliputi definisi dari unsur-unsur yang

terkait dalam penelitian yang dimaksud, yakni :

1. Prosesi Potumpua yang maksud penulis, ialah merupakan salah satu kegiatan

dalam adat masyarakat Desa Sombano, yang memiliki tahapan-tahapan di

dalamnya untuk melakukan pelamaran.
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2. Adat ialah suatu kebiasan dalam hal tingkah laku seseorang yang

dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh sekelompok masyarakat

luar dalam waktu yang lama.4

3. Suku buton ialah, masyarakat yang menempati wilayah Sulawesi

Tanggara, yang dapat ditemui dengan jumlah yang signifikan dan

memiliki etnis yang cukup luas.5

4. Tinjauan Hukum Islam ialah pandangan terhadap peraturan dan

tententuan dari Allah Swt yang berkenaan dengan kehidupan umat-Nya,

berdasarkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an maupun

Al-Hadits. Serta pendapat Sahabat dan Tabi’in yang bisa disebut

denagan Hukum Syara. diadakan oleh Allah Swt untuk umatnya yang

dibawah oleh Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berhubungan

dengan kepercayaaan (Aqidah) maupun hukum-hukum yang

berhubungan dengan amaliyah.6

4 Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat, ( PT. Pradnya Pramita, Jakarta, 2002 ), h. 3
5 Za’adi La Ode, Adat Istiadat ButonTentang Jalan-jalan Mendapatkan Jodoh, ( Bau-bau,

STAI, Cet .I, 2008 ), h.1
6 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi, Pengantar Ilmu Fiqih, ( PT. Pustaka Rizki

Putra, 2005 ), h. 4


