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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan penelitian yang dituangkan dalam subbab hasil 

penelitian dan subbab pembahasan melalui analisis data, maka peneliti 

menyimpulkan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1. Pandangan masyarakat Muna terhadap mahar dan bhoka, mereka 

mengganggap bahwa bhoka tidak bisa dipisahkan dari mahar karena apabila 

dipisahkan atau dihilangkan bhokanya maka akan hilang adat istiadat 

masyarakat Muna itu sendiri, karena menurut masyarakat Muna bhoka itu 

adalah mahar dari suatu pernikahan. Kalau kita cermati bahwa bhoka itu adalah 

nilai mahar tapi bukan mahar itu sendiri, karena bhoka itu nama satuan yang 

diberikan sebagai mahar dalam konteks budaya lokal masyarakat Muna.  

Masyarakat Muna selalu berpegang kepada mahar dan bhoka disebabkan 

beberapa faktor diantaranya: a). Kurangnya pemahaman mengenai hakikat, fungsi 

dan tujuan mahar, b). Kurangnya sosialisasi  dari pihak-pihak atau tokoh agama, 

tokoh adat dan para akademisi,  c). Selain dua hal tersebut umumnya masyarakat 

Muna selalu mendahulukan adat daripada agama, padahal seharusnya berdasarkan 

palsafah masyarakat Muna agama yang di dahulukan daripada adat. Sehingga 

masyarakat Muna bisa membedakan antara mahar dengan bhoka, yang merupakan 

simbol untuk menandai status sosial masyarakat Muna, karena masyarakat Muna 

memiliki empat golongan sosial masyarakat yaitu Kaomu, Walaka, Maradika dan  
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anangkolaki. Bhoka sebagai alat ukur jumlah nilai uang yang harus dibayarkan 

oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. akan tetapi ada kesalahan dalam 

substansi mahar karena mahar itu adalah hak pengantin perempuan yang 

diberikan oleh pengantin pria sebagai kewajibannya bukan untuk dibagi kepada 

keluarganya kcuali pengantin perempuan yang membagikan setelah mahar itu 

diterima sepenuhnya. Sejak zaman dahulu masyarakat Muna menggunakan 

bhoka sebagai mahar dalam pernikahan, jumlah nilai maharnya sesuai dengan 

yang diucapkan mempelai pria akan tetapi barangnya yang tidak sampai 

kepada pengantin wanita karena diatur oleh adat.  

2. Mahar dan bhoka dalam perspektif hukum Islam, adalah suatu yang wajib 

diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dan menjadi hak 

sepenuhnya bagi mempelai wanita atas mahar tersebut, mahar dan bhoka 

adalah satu kesatuan, bhoka itu hanya pergantian dari istilah yang umum 

misalkan real menjadi bhoka, yang sesungguhnya bhoka itu adalah jumlah nilai 

maharnya yang harus diberikan kepada mempelai wanita bukan untuk orang 

tua, keluarga dan orang terdekat sekalipun.  

Mahar dan bhoka berpotensi atau dapat bersesuaian dengan hukum Islam 

jika memenuhi unsur dari syarat-syarat yang ada dalam hukum pernikahan 

Islam. Dalam kategori itulah ketika memenuhi unsur hukum Islam maka mahar 

dan bhoka dapat dikategorikan sebagai „urf shahih  

Perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan yang menjadikan masyarakat 

Muna pada saat ini sudah mulai bisa membedakan antara mahar dan adatnya 

(bhoka), sehingga pengucapan mahar dalam ijab qabul disebutkan keduanya 
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baik maharnya maupun adatnya sehingga tidak terjadi perpecahan diantara 

masyarakat Muna itu sendiri.  

Bhoka adalah suatu hal yang wajib dibayarkan mempelai pria dalam adat 

pernikahan suku Muna yang disepakati oleh tokoh adat Muna, begitupun 

dengan maharnya dimusyawarahkan dan menjadi kesepakatan sehingga mahar 

itu menjadi mahar musammã atau mahar yang sesuai adat kebiasaan 

masyarakat itu sendiri.  

Untuk menghindari pelanggaran hukum sehingga ada kesepakatan antara 

tokoh adat dan tokoh agama sehingga nilai bhoka ini selain untuk adat juga 

untuk mahar yang sampai kepada mempelai wanita. Sehingga ada pergeseran 

yang dilakukan tokoh adat zaman dahulu dengan situasi zaman sekarang 

sehingga terpenuhinya adat tetapi tidak melanggar agama.  

Dahulu bhoka sebagai nilai mahar itu kemudian dibagi tetapi setelah ada 

sosialisasi dan pemahaman ada pergeseran yang terjadi karena adanya 

penjelasan dan pendidikan  pada Kantor Urusan Agama bahwa mahar itu tidak 

bisa dibagi. 

Setelah mengkaji adat bhoka ini dengan menggunakan beberapa metode 

yaitu (1) Prinsip-prinsip Hukum Islam, (2) Prinsip-Prinsip pernikahan, (3) 

Maqasid Syari‟ah, (4) Istihsan, (5) Maslahah Mursalah, dan (6) Al-„Urf, maka 

bhoka dalam pernikahan adat Muna ini dikatakan sebagai „urf shahih apabila 

memenuhi unsur dan syarat-syarat yang ada dalam hukum Islam. 
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B. Rekomendasi  

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Sebagai tokoh adat yang menentukan besarnya bhoka bagi status sosial 

masyarakat Muna, maka hendaknya memisahkan antara agama dan adat. Yaitu 

mahar menurut agama dan bhoka menurut adat agar berjalan bersama sehingga 

tujuan mahar itu sesuai dengan peruntukannya.  

2. Untuk mahar sebaiknya yang meringankan bagi mempelai pria agar tidak 

menjadi hutang yang harus ditanggung oleh mempelai pria, sesuai yang 

dilakukan pada zaman dahulu pengantin wanita meminta maharnya dengan 

sebutan Ra Bhoka Reali Kupa Dhinara dan untuk meringankan maka tokoh 

adat zaman dahulu mentamzilkan dengan hasil pertanian.  

3. Mengingat kepada palsafah Muna  

Hansuru-hansuru ana arataa, sumano kono hansuru badha 
Hansuru hansuru ana badha,, sumano kono hansuru liwu 
Hansuru-hansuru ana liwu, sumano kono hansuru sara 

Hansuru-hansuru ana sara, sumano kono hansuru adhati 
Hansuru-hansuru ana adhati, sumano kono hansuru agama 

Artinya: 
Biar hancur harta asal jangan hancur badan 
Biar hancur badan asal jangan hancur negeri 

Biar hancur negeri asal jangan hancur pemerintahan 
Biar hancur pemerintahan asal jangan hancur hukum/adat 

Biar hancur hukum/adat asal jangan tercela agama 

Oleh karena itu adat tetap ada tetapi agama yang harus lebih utama oleh karena 

itu hendaknya bhoka berkedudukan setelah mahar karena mahar adalah 

perintah agama sedangkan bhoka perintah adat. 
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