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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah yang dibahas dalam skrispsi iini dan

berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil

kesimpulan bahwa:

1. Proses terjadinya pofeleigho di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna adalah

yang pertama, ditandai dengan peninggalan yang dalam bahasa Muna

disebut karunsa dengan tujuan sebagai tanda terjadinya pernikahan

pofeleigho. Kedua, setelah pasangan sepakat melakukan pofeleigho maka

mereka menginap di rumah tokoh agama yang dalam bahasa Muna disebut

kabutuha. Ketiga, Setelah pasangan tiba atau sampai di rumah tokoh agama

kemudian orang tua laki-laki melakukan pencucian kedua kaki kepada

mempelai perempuan di atas piring yang dalam bahasa Muna disebut

kafewanui. Dan yang terakhir adalah setelah dilakukan pencucian kedua

kaki perempuan, kemudian perempuan diantar ke kamar khusus untuk

menerima pemberian dari pihak keluarga laki-laki yang berupa pakaian adat

atau sarung Muna yang dalam bahasa Muna disebut kasukogho.

Terjadinya pofeleigho disebabkan karena beberapa faktor yang

pertama adalah biaya pernikahan yang tidak dapat dipenuhi, dalam hal ini

pernikahan resmi. Faktor kedua adalah Ketidaksetujuan orang tua karena

perbedaan strata sosial, orang tua yang melarang anaknya bersuami karena

didasarkan atas perbedaan golongan strata sosial.. faktor ketiga adalah
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menolak dijodohkan, hal ini karena laki-laki dan perempuan telah

dijodohkan atau telah bertunangan tetapi salah satu atau keduanya merasa

tidak ada kecocokan dengan tunangannnya tersebut, Dan agar terhindar dari

perjodohan tersebut maka mereka melakukan pernikahan dengan cara

pofeleigho. Dan faktor yang terakhir adalah hamil diluar nikah karena

disebabkan pergaulan bebas pada remaja, maka untuk dapat melakukan

pernikahan mereka memilih untuk melakukan pernikahan dengan cara

pofeleigho.

2. Dalam proses penyelesaian masalah pofeleigho dilaksanakan dengan

beberapa tahap yaitu yang pertama tahap fosowo wamba. Dalam proses

fosowo wamba pihak laki-laki melakukan pemberitahuan kepada pihak

perempuan bahwa anaknya telah pofeleigho. Kedua adalah tahap

Katandugho. Dalam proses Katandugho pihak keluarga laki-laki dan pihak

perempuan sama-sama terlibat dalam hal pembayaran mahar. Ketiga adalah

penyerahan matano kenta, hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan

pihak keluarga perempuan kepada pihak delegasi laki-laki. Kelima adalah

tahap akad nikah yang dalam bahasa Muna disebut katangka, hal ini sebagai

syarat sahnya pernikahan dan sesuai ketentuan syaria’t Islam. Dan yang

terakhir adalah tahap kafosulino katulu artinya kembali menapaki jejak

semula kedua mempelai. Mereka kembali dahulu ke rumah orang tua

perempuan, tujuannya adalah agar laki-laki yang telah menjadi menantu

dikenal oleh seluruh keluarga.
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3. Dalam proses penyelesaian masalah pofeleigho terdapat nilai-nilai

pendidikan Islam yaitu yang pertama nilai pendidikan khuluqiyah,

yang terdapat dalam proses tahap kofosulino katulu. Kedua adalah nilai

pendidikan amaliyah yang terdiri dari nilai sosial, dimana nilai sosial

terdapat pada tahap fosowo wamba dan penyerahan matano kenta.

Kemudian nilai kesepakatan terdapat pada tahap katandugho atau

pembayaran mahar. Yang terakhir adalah nilai keselasaran, dimana

yang terdapat dalam proses  ijab dan Kabul yang dalam bahasa Muna

disebut katangka.

B. Saran

Dalam penelitian ini ada beberapa hal yang ingin peneliti ungkapkan untuk

dijadikan sebagai bahan pemikiran dan bahan pertimbangan agar Pofeleigho dapat

diatasi dan masyarakat di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna dapat menikah

sesuai dengan peraturan agama Islam dan hukum negara Indonesia:

1. Saran Praktis

a. Diharapkan kepada seluruh camat di Kabupaten Muna khususnya di

Kecamatan Parigi untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar

menyadarkan masyarakat tentang pentingnya melakukan pernikahan

yang sesuai dengan Agama Islam dan hukum di  Indonesia.

b. Rekomendasi untuk pihak keluarga perempuan untuk tidak memandang

seseorang berdasarkan strata sosial agar dapat menghindari terjadinya

Pofeleigho.
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c. Diharapkan kepada masyarakat Kecamatan Parigi Kabupaten Muna

untuk menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan Pofeleigho.

2. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai landasan atau bahkan

pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang merasa tertarik untuk

mengkaji lebih dalam tentang penyelesaian masalah Pofeleigho. Para peneliti

selanjutnya diharapkan mampu mengkaji dan mengembangkan berbagai nilai-

nilai pendidikan Islam yang belum diungkapkan oleh peneliti terdahulu.
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