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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan pendidikan Islam adalah sesuatu yang sangat urgen dalam

pandangan Islam. Apalagi jika diperhadapkan pada kondisi dewasa ini dimana

banyak manusia yang cerdas dari segi intelektual namun memiliki akhlak yang

tidak terpuji, sehingga menyebabkan mereka menyalahgunakan kecerdasan yang

dimiliki pada hal-hal yang negatif. Ini merupakan bagian dari kegagalan

pendidikan Islam yang dikembangkan saat ini melalui jalur lembaga pedidikan.

Banyak fenomena yang menjadi indikator kegagalan pendidikan Islam

dewasa ini dan menjadi ancaman bagi generasi yang akan datang. Realitas

menunjukkan bahwa anak-anak zaman sekarang ini sudah banyak terlibat dengan

perilaku menyimpang, seperti tawuran, perilaku amoral/asusila, narkoba,

pornografi dan lain-lain. Maka dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam

tidak boleh hanya di tempuh melalui lembaga formal saja, tetapi juga harus

dilakukan melalui berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Maka oleh sebab itu,

dengan menanamkan nilai-nilai pendidikan pada semua jalur dan jenjang

pendidikan dapat mengubah manusia ke arah ketaqwaan serta kesadaran tentang

tugas dan tanggungjawabnya kepada Allah SWT serta larangan yang tidak

dibenarkan dalam agama maupun norma yang berlaku disuatu masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorangpun yang bisa

hidup sendiri-sendiri, yaitu hidup terpisah dengan orang lain atau hidup terpisah
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dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun

hanyalah untuk sementara waktu. .

Islam mengajak dan menganjurkan umatnya untuk menikah karena itu

merupakan cara yang paling tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis

seseorang. Selain itu, pernikahan merupakan cara yang ideal bagi suami istri

untuk mendapatkan keturunan yang dapat mereka bina secara langsung.

Keduanyapun memiliki komitmen untuk menjaga buah hati mereka, menaburkan

benih-benih cinta, kasih sayang, kebaikan, kemurahan hati, kesucian. Kemuliaan,

ketinggian harga diri, dan kemuliaan jiwa, dengan tujuan agar keturunan mereka

itu dapat bangkit menghadapi perekembangan hidup mereka dan memberikan

kontribusi positif dalam membangun dan meningkatkan kualitas hidup.

Pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan

mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan

yang ditetapkan syari’at agama. Pernikahan bukan semata-mata memuaskan

nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi

diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Memang tidak dapat dipungkiri antara pria dan wanita sudah fitrahnya untuk

saling mempunyai ketertarikan dan dari ketertarikan tersebut kemudian beranjak

kepada niat suci pernikahan, proses ini mengandung dua aspek yaitu aspek

biologis agar manusia itu berketurunan, dan aspek afeksional agar manusia merasa

tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Dengan cinta dan kasih sayang

tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluarga

yang damai dan bahagia, tetapi juga memberi kekuatan yang dibutuhkan untuk
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mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-qur’an telah

menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan

merupakan konsep cinta dan kasih sayang.1

Pernikahan wajib hukumnya bagi orang-orang yang cukup matang secara

usia dan mampu secara ekonomi. Pernikahan adalah proses sakral yang

menyatukan dua orang asing menjadi sepasang suami istri yang sah dan juga

sekaligus menyatukan dua keluarga beserta adat istiadatnya.

Proses pernikahan dalam agama apapun memiliki ketentuan-ketentuan

tersendiri. Misalnya agama Islam, Islam mengatur proses pernikahan yang

berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shahih. Adapun pernikahan

dalam Islam yang penting untuk diketahui oleh umat Islam. Pertama, khitbah

atau peminangan merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan

merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak

berurutan dengan mengikuti ketetapan yang merupakan dasar dalam jalan

penetapan dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar

dan kerelaan penglihatan. Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk

mengetahui sifat-sifat orang yang dicintai.2 peminangan juga disebut permintaan

dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon Istrinya

menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan di daerahnya.3

Kedua, melakukan shalat Istikharah, Setelah pihak laki-laki dan wanita

saling melihat satu sama lain dalam proses khitbah atau peminangan maka

1 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang,
Cet. Ke-31993), h. 25

2 Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Keluarga (Jakarta: Amzah, 2010), h. 66
3 Abidin Slamet dan Aminudin Fikih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 28
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sebelum memberikan jawaban untuk menerima atau melanjutkan lamaran

tersebut ketahap selanjutnya sangat dianjurkan untuk melakukan shalat istigharah

bagi keduanya memohon petunjuk kepada Allah swt.4

Ketiga, akad nikah, jika proses khitbah telah mendapatkan jawaban maka

selanjutnya adalah akad nikah yakni proses tersakral dan terinti yang membuat

sepasang manusia yang tadinya asing menjadi satu, menjadi sah dalam ikatan

pernikahan yang halal dimana mempelai pria akan mengucapkan ijab qabul

terhadap wali dari mempelai wanita dan akan ditentukan dengan pengesahan dari

seluruh saksi serta diakhiri dengan do’a atau makan-makan bersama sebagai

bentuk syukur atas keberhasilan akad nikah. sebelum proses akad tentunya akan

diadakan rapat atau musyawarah kedua belah pihak keluarga untuk

mempersiapkan dan menyesuaikan adat dan teknis akad nikah.

Keempat, pelaksanaan walimatul u’rus merupakan sebuah resepsi atau

pesta pernikahan yang dilakukan sebagai bentuk syukur dan berbagai

kebahagiaan dengan mengundang saudara dan teman laiinya. Meskipun begitu,

cara dan kemewahan dari resepsi ini disesuaikan dengan kemampuan kedua

mempelai.

Kemudian jika ditinjau dari hukum positif sebagaimana Undang-undang

No 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang yang

berlaku, ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pernikahan. Di dalam

penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat dalam

peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 3 tentang pelaksanaan Undang-

4 Abidin Slamet dan Aminudin Fikih Munakahat …, h. 29.
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Undang prkawinan menyatakan: a) Setiap orang yang akan melangsungkan

pernikahan memberitahukan kepada pegawai pencatat tempat pernikahan akan di

langsungkan. b) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-

kurangnya selama sepuluh hari sebelum pernikahan dilangsungkan. c)

Pengecualian terhadap jangka tersebut dalam ayat 2 disebabkan oleh suatu alasan

yang penting diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala daerah.5

Di Indonseia pernikahan menurut hukum adat itu sangat beragam,

mengingat adat di Indonseia sangat banyak dan masing-masing adat berbeda

dengan adat yang lainnya. Pernikahan secara adat dapat dilakukan sesuai dengan

ketentuan adat masing-masing daerah. Sebelum melamar calon istri biasanya

seorang laki-laki sudah melewati suatu proses yang dikenal istilah ngedelengin

yaitu upaya mencari atau menemukan kesamaan visi dan misi antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan dalam rangka membina rumah tangga. melamar atau

ngelamar adalah tingkatan yang paling awal dalam rangkaian upacara.6

Setelah seorang pemuda menentukan calon istrinya pihak keluarga

pemuda mendatangi pihak keluarga sigadis, adapun yang dikirim sebagai utusan

biasanya keluarga dekat sebanyak dua sampai tiga orang, jarang sekali pemuda

melamar sendiri. Setelah lamaran diterima pihak sigadis, pertunangan menjadi

tahap berikutnya. Tahapan ini ditandai dengan diadakannya berbagai acara

misalnya seperti mengantar kue-kue dan buah-buahan kepda pihak perempuan.

Dalam masa pertunangan bukan berarti siperempuan dan si laki-laki itu bebas

5 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, Undang-Undang No 1/1974-KHI, (Jakarta:
Kencana, 2006), h. 286

6 Purwadi, Upacara Tradisional Pernikahan, Menggali Untaian Kearifan Lokal,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 156
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bertemu diantara mereka masih terdapat batas-batas hubungan yang berdasarkan

pada ajaran agama dan sopan santun. Mereka tidak boleh berpergian tanpa ada

yang ikut menyertai dari pihak keluarga perempuan.

Dalam menentukan hari perkawinan, untuk menentukan pernikahan dicari

hari dan bulan yang baik serta saat-saat dmana segenap keluarga ada dalam

keadaan selamat sehat wal’afiat. Setelah hari perkawinan ditentukan beberapa

hari sebelumnya pihak pemuda mengantar peralatan yang telah ditentukan pada

pembicaraan terdahulu. peralatan biasanya berbentuk alat-alat rumah tangga

secara lengkap, perhiasan emas, pakaian, mas kawin dan uang belanja. Biasanya

sehari sebelum acara perkawinan dilangsungkan, diadakan suatu acara yang

disebut seserahan yang berupa bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan

pesta dari pihak laki-laki. Sementara itu, calon pengantin wanita mulai dipingit di

rumah dan dirias oleh tukang rias pengantin serta dihibur oleh orang tua

khususnya kaum ibu, selain menghibur calon pengantin wanita kaum ibu juga

banyak member nasehat sebagai bekal kelangsungan hidup calon pengantin. pada

hari pernikahan, si pemuda diantar oleh beberapa orang keluarganya berangkat

menjemput si gadis di rumahnya. Mereka akan bersama-sama akan ke penghulu

melakukan akad nikah.7

Pernikahan menurut hukum Adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga,

urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia

menyangkut urusan keagamaan. Artinya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai

perikatan perdata, tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan

7 Purwadi, Upacara Tradisional Pernikahan…, h. 158.
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ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata

membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan

kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua,

tetapi juga menyangkut tentang hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan,

kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara

adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan

larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah)

maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu’amalah) dalam

pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.8

Dalam banyak kasus terdapat berbagai macam pernikahan salah satunya

adalah kawin lari. Kawin lari biasanya terjadi karena tidak adanya persetujuan

dari orang tua salah satu pihak atau ketidak sepakatan dari keluarga, hamil diluar

nikah. Untuk tetap menjalankan pernikahan biasanya si calon pengantin atau

calon suami istri melakukan kawin lari dengan memaksakan diri untuk tetap

menikah tanpa atau adanya wali. Jika dilihat dari syarat dan bagaimana harusnya

pernikahan dilangskungkan kawin lari tentunya tidak dibenarkan dalam Islam,

apalagi jika tanpa ada wali dan saksi yang menyaksikan.

Namun untuk mengatasi masalah kawin lari, Islam memberikan syarat

untuk adanya wali nikah dan sanksi bertujuan agar ada yang melindungi, ada

pihak yang menyaksikan dan jika dikemudian hari terdapat masalah tentunya

akan mudah meminta pertanggungjawaban dan bantuan dari berbagai pihak.

8 Hilman Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Adat Indonesia (Bandung: Mandar Maju,
2003), h. 181
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Dalam tinjauan hukum adat untuk mengatasi kawin lari ada beberapa cara

yang dilakukan dengan cara pembayaran atau pemberian harta sebagai bentuk

sanksi untuk menyelesaikan permasalahan kawin lari. Pernikahan lari yang terjadi

antara laki-laki dan perempuan dapat diselesaikan dengan pihak laki-laki

memberi denda kepada orang tua perempuan. Jika kasus pernikahan lari seorang

bujang pria dengan istri orang sepakat untuk melakukan kawin lari akan

diselesaikan dengan keputusan kedua suami yang melakukan kawin lari tersebut

tidak mempertahankan rumah tangganya lagi. Berarti pria yang telah melakukan

kawin lari dengan istri orang akan membayar denda dua kali lipat, yaitu

mengembalikan harta yang diberikan oleh suami pertama dan diberikan kepada

keluarga suami pertama.9

Pada masyarakat Muna dikenal bentuk pernikahan salah satu diantaranya

disebabkan karena pofeleigho atau disebut tidak mengikut tahapan-tahapan

perkawinan resmi atau melanggar ketentuan adat. Dalam tradisi pofeleigho laki-

laki membawa perempuan atau calon istrinya ke rumah Imam atau tokoh agama.

Kemudian sehari setelah terjadi pofeleigho keluarga pihak laki-laki mengutus dua

orang tokoh adat pergi ke pihak keluarga perempuan untuk memberitahu bahwa

anak perempuannya telah pofeleigho. Kemudian salah satu tetua adat yang

merupakan suruhan keluaga dari pihak laki-laki datang ke keluarga pihak

perempuan dalam rangka membicarakan tentang mahar pernikahan. setelah kedua

belah pihak mnyetujui mahar barulah berbicara tentang waktu pernikahan. 10

9 Hilman Hadikusuma, Hukum  Perkawinan Adat Indonesia…, h.183.
10 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,

2009), h. 36
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Para ahli hukum adat mengatakan disebut pofeleigho adalah: Pertama,

apabila seorang gadis atau perempuan dengan seorang pemuda atau laki-laki

meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan atau persetujuan keluarga kemudian

mereka menikah. Kedua, apabila gadis atau perempuan dengan pemuda atau laki-

laki setelah lari bersama-sama atas kehendak sendiri melakukan pernikahan.

Berdasarkan kedua rumusan tentang pofeleigho tersebut, tampak ada beberapa

pengertian di dalamnya, yaitu: gadis dan pemuda bersepakat, untuk lari melarikan

diri bersama-sama, mereka kawin setelah lari.11 Jika diperhatikan unsur-unsur

yang terdapat dalam pofeleigho, maka dapat dirumuskan arti pofeleigho adalah

suatu pernikahan yang dilakukan setelah pemuda atau laki-laki dengan gadis atau

perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis bahwa Pofeleigho susungguhnya

bukan bentuk pernikahan resmi pada adat Muna, namun dalam proses

penyelesaiannya dapat diatur secara adat dengan mempertimbangkan nilai-nilai

ajaran Islam. sebab menempuh hukum adat sudah menjadi kebiasaan dalam

menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, hal ini dikarenakan hukum adat

dipandang dapat mengakomodir.

Dari uraian diatas penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Nilai-

Nilai Pendidikan Islam dalam Penyelesaian Masalah Pofeleigho di Kecamatan

Parigi Kabupaten Muna ”.

11 Rene’van dan Berg, Sejarah dan Kebudayaan Kerajaan Muna, (Bandung: Mega Jaya,
2001), h. 45.
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B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka fokus penelitian ini

adalah:

1. Proses terjadinya pofeleigho dan faktor penyebab pofeleigho dalam

masyarakat Muna di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna

2. penyelesaian masalah pofeleigho di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna

3. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam penyelesaian masalah pofeleigho di

Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan

masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Proses terjadinya pofeleigho dan faktor penyebab pofeleigho

pada masyarakat Muna di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna?

2. Bagaimanakah Proses penyelesaian masalah pofeleigho di Kecamatan Parigi

Kabupaten Muna?

3. Bagaimanakah Nilai-nilai pendidikan Islam dalam penyelesaian masalah

pofeleigho di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai

tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui Proses terjadinya pofeleigho dan faktor penyebab

pofeleigho di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna
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2. Untuk mengetahui Proses penyelesaian masalah pofeleigho di Kecamatan

Parigi Kabupaten Muna.

3. Untuk mengetahui Nilai-nilai pendidikan Islam dalam penyelesaian masalah

pofeleigho di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang

nilai-nilai pendidikan Islam dalam penyelesaian masalah pofeleigho di

Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Kemudian agar hasil penelitian ini dapat

menjadi bahan kajian bagi usaha penelitian lanjutan, perbandingan maupun

tujuan lain yang relevan. Serta penelitian ini diharapkan dapat menambah

kepustakaan dalam dunia pendidikan khususnya Prodi Pendidkan Agama Islam

(PAI), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Kendari.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan

bagi penyusun mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam penyelesaian

masalah pofeleigho.

b. Penelitian ini diharapkan dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang

relevan di masa-masa akan datang.

c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, Dosen, Mahasiswa/Mahasiswi

untuk lebih mengetahui dan meningkatkan  pengetahuannya mengenai

nilai-nilai pendidikan Islam dalam penyelesaian masalah pofeleigho dan

dapat menjadikannya sebagai pelajaran dalam kehidupan sehari-hari serta
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dapat digunakan sebagi pijakan dalam rangka  pelaksanaan penelitian

berikutnya.

F. Definisi Operasional

Untuk menjelaskan pengertian dari judul skripsi ini, agar tidak terjadi

kekeliruan maka di sini penulis akan menguraikan beberapa penegasan istilah

pada judul skripsi ini. Adapun beberapa istilah tersebut adalah:

1. Nilai-nilai pendidikan Islam

Nilai-nilai pendidikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah nilai-nilai islam yang terdapat dalam proses penyelesaian masalah

pofeleigho atau pernikahan yang tidak melalui tahapan-tahapan pernikahan

resmi pada masyarakat Muna.

2. Pofeleigho

Pofeleigho disebut juga pernikahan yang tidak mengikuti aturan a dat

karena perkawinan yang tidak melalui tahapan-tahapan pernikahan secara

resmi atau melanggar ketentuan adat yang berlaku.
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