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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Nilai- Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Istilah nilai sering sering kita jumpai serta banyak dalam percakapan

sehari-hari, baik secara lisan maupun tertulis, seperti nilai religius, nilai moral,

nilai keindahan ataupun nilai kebudayaan. Istilah tersebut seperti sudah

dimengerti baik bentuk ataupun maknanya. Namun jika kita kaji lebih dalam apa

makna nilai itu, akan kita temukan arti yang lebih dalam pula dari makna kata

tersebut.

Nilai dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia berarti harga, ukuran,

angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat yang penting yang berguna bagi manusia

dalam menjalani hidupnya. Nilai mengacu pada manusia ataupun masyarakat

dipandang sebagai yang paling berharga.1

Nilai berasal dari bahasa latin vale’re yang artinya berguna mampu akan,

berdaya, berlaku, sehingga nilai dipandang sesuatu baik, bermanfaat dan paling

benar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas

sesuatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna

dan dapat membuat orang mengahyatinya menjadi bermartabat.2

Secara filosofis, nilai sangat erat terkait dengan etika. Etika juga sering

disebut filsafat nilai, yang mengkaji nilai-nilai moral secara tolak ukur tindakan

1 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai Karakter (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 58.
2 Abdulkadir Muhammad, Ilmu Sosial Budaya Dasar (Jakarta: PT Citra Aditya Bakhti,

2008), h. 81.
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dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika

dan moral bisa merupakan hasil pemikiran adat istiadat atau tradisi, ideologi

bahkan dari agama. Dalam konteks etika pendidikan Islam, maka sumber etika

dan nilai yang paling sahih adalah Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Saw dan kemudian

dikembangkan oleh hasil ijtihad para ulama.3

Menurut Burbecher dalam Jalaludin, nilai dibedakan dalam dua bagian

yaitu nilai instrinsik  yang di anggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain,

melainkan di dalam dirinya sendiri) dan nilai instrumental (nilai yang di anggap

baik karena bernilai untuk yang lain.4 Nilai menurut Abu Ahmadi dan Noor

Salimi, adalah suatu seperangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai

suatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan,

keterikatan, maupun perilaku.5 Sedangkan menurut Hamid Darmadi,

mengemukakan nilai atau value termasuk bidang kajian tentang filsafat. Istilah

nilai dalam bidang filsafat di pakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang

artinya “keberhargaan” atau kebaikan, dan kata kerja yang artinya suatu tindakan

kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian.6

Jadi dalam beberapa pengertian diatas nilai adalah suatu yang penting atau

yang berharga bagi manusia sekaligus inti kehidupan dan diyakini sebagai standar

tingkah laku, tanpa nilai manusia tidak akan memiliki arti dalam kehidupannya

3 Husin Al Munawar, Aktualisasi Nilai-nilai Al-Qur’an Dalam Sistem Pendidikan Islam
(Jakarta: PT Ciputat Press, 2005), h. 3.

4 Jalaludin, Filsafat Pendidkan Manusia (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), h. 137.
5 Abu Ahmadi, dan Nor Salimi, Dasar Dasar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan

Tinggi (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 667.
6 Hamid Darmadi, Dasar konsep Pendidikan Moral, Landasan Konsep  Dasar dan

Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 67.
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karena sebagai dasar dari aktifitas hidup manusia memiliki nilai baik yang

melekat pada pribadi maupun masyarakatnya.

Adapun pengertian pendidikan Islam adalah sebuah proses yang dilakukan

untuk menciptakan manusia-manusia seutuhnya, beriman dan bertaqwa kepada

Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya sebagai khalifah Allah di muka

bumi, yang berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah.7

Dari uraian di atas mengenai pengertian nilai dan pendidikan Islam, maka

dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah suatu seperangkat

keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang sesuai dengan norma dan

ajaran Islam untuk menciptakan insan kamil (manusia sempurna).

Sedangkan pendidikan Islam menurut bahasa ada tiga kata yang

digunakan dalam pengertian pendidikan Islam yaitu al-tarbiyah, al-ta’lim, dan al-

ta’dib.8 Ketiga kata tersebut memiliki makna yang saling berkaitan untuk

pemaknaan dalam pendidikan dalam Islam. Ketiga tersebut mengandung makna

yang amat dalam, menyangkut manusia dan masyarakat serta lingkungan yang

dalam hubungan dengan Tuhan dan saling berhubungan antara satu dengan yang

lain.

Menurut Chabib Thoha bahwa pendidikan Islam sebagai proses

pemeliharaan dan penguatan sifat dan potensi Insaniyah sehingga dapat

menumbuhkan kesadaran ilmiah atau kreatif dalam rangka menegakkan

7 Armai Arief, Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan islam (Jakarta: Ciputat Pers,
2002), h. 3.

8 Hasniyati Gani Ali, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Quantum Teaching, Cet. Ke-I
2008), h. 18.
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kebenaran di muka bumi.9 Ali al-Jumbulati dan Abdul Fatuh at-Tuwanisi

mengatakan pendidikan Islam merupakan upaya membimbing peserta didik

menjadi orang dewasa yang berkepribadian cemerlang dan bijaksana, dapat

berpikir kreatif, serta sanggup berdiri sendiri dengan dihiasi ajaran Islam.10

Sedangkan Abdul Munir Mulkhan mengartikan pendidikan Islam sebagai suatu

kegiatan insaniyah, memberi atau menciptakan peluang untuk teraktualkannya

akal potensial menjadi akal aktual, atau diperolehnya pengetahuan baru.

Jadi dalam beberapa pengertian di atas tentang pendidikan Islam, maka

pendidikan Islam adalah upaya mengembangkan potensi Insaniyah sehingga dapat

menumbuhkan kesadaran ilmiah atau kreatif dalam rangka menegakkan kebenaran

di muka bumi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah yang

didasarkan dengan bingkai ajaran Islam pada semua aspek kehidupan.

2. Dasar Nilai Pendidikan Islam

Kata dasar dalam bahasa; (Arab; asas, Inggris; foundation; perancis, latin;

fundamentum) secara etimologi berarti: asas, fundamen, pokok atau pangkal

segala sesuatu pendapat, jajaran, aturan.11

Secara terminologi dasar mengandung arti sebagai sumber adanya sesuatu

dan proporsi paling umum dan makna yang paling luas yang dijadikan sumber

ilmu pengetahuan, ajaran, atau hukum.

Sumber nilai menjadi acuan hidup manusia amat banyak macamnya,

semua jenis nilai memiliki sumber yng menjadi pengikat semua nilai. Sumber

9 Chabib Thoha, Pendidikan Islam Demokratisasi dan Masyarakat Madani (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000), h. 69.

10 Ali al-Jumbulati dan Abdul Fatuh at-Tuwanisi, Dirasatun Muqaraanatun fit-
Tarbiyyatul Islamiyyah (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.  Ke-II,  2002), h. 13.

11 Hasniyati Gani Ali, Ilmu Pendidikan Islam…, h. 23.
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nilai-nilai pendidikan Islam yang menjadi acuan bagi hidup manusia adalah

sumber nilai Islam. Sumber nilai Islam yang dimaksud berasal dari nilai yang

menjadi falsafah hidup yang dianut oleh pelaku pendidikan Islam, sumber nilai

agama yang pokok adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah.

a. Al-Qur’an

Sebagai kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad

SAW. Al-Qur’an menjadi sumber pendidikan Islam pertama dan utama. Al-

Qur’an merupakan petunjuk yang lengkap, pedoman bagi manusia yang

meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat unversal. Tujuh

Keuniversalan ajarannya mencakup ilmu pengetahuan yang tinggi dan

sekaligus merupakan kalam mulia yang esensinya tidak dapat dimengerti,

kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas.12Al-Qur’an

diturunkan Allah untuk menunjuki manusia ke arah yang lebih baik. Firman

Allah Swt.:

                      
  

Terjemahnya: Dan kami tidak menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran)
ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka
apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan
rahmat bagi kaum yang beriman.(Q.S. Al-Nahl:64).13

Al-Qur’an menduduki tempat paling depan dalam pengambilan

sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan

12 Akmansyah, “Al-Qur’an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam”, Jurnal
Pengembangan Masyarakat Islam. Agustus 2015, 2, h. 3.

13 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka
Indonesia, 2012), h. 273.
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Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai al-

Qu’an. Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa hal yang sangat positif guna

pengembangan pendidikan. Hal-hal itu, antara lain; penghormatan kepada

akal manusia, bimbingan ilmiah, tidak menentang fitrah manusia, serta

memelihara kebutuhan sosial.

Isinya mencakup seluruh dimensi manusia dan mampu menyentuh

seluruh potensi manusia, baik itu motivasi untuk mempergunakan

pancaindera dalam menafsirkan alam semesta bagi kepentingan formulasi

lanjut pendidikan manusia (pendidikan Islam), motivasi agar manusia

mempergunakan akalnya, lewat perumpamaan-perumpamaan (tamsil) Allah

SWT dalam al-Qur’an, maupun motivasi agar manusia mempergunakan

hatinya untuk mampu mentransfer nilai-nilai pendidikan Ilahiah dan

sebagainya. Kesemua proses ini merupakan sistem umum pendidikan yang

ditawarkan Allah Swt. dalam al-Quran agar manusia dapat menarik

kesimpulan dan melaksanakan kesemua petunjuk tersebut dalam

kehidupannya sebaik mungkin.14

b. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah

al-Qur’an. Ia merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan baik

yang ada di dalam al-Qur’an maupun yang dihadapi dalam persoalan

14 Deden makbuloh, Pendidikan Agama Islam Arah Baru Pengembangan Ilmu dan
Kepribadian di Perguruan Tinggi (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 155
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kehidupan kaum muslim yang disampaikan dan dipraktikkan Nabi

Muhammad SAW. yang dapat dijadikan landasan pendidikan Islam.15

Kedudukan al-Hadits dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangat

penting, karena disamping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan

dalam al-Qur’an, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret

mengenai penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam

kerangka hidup dan kchidupan umat Islam. Banyak Hadits Nabi yang

memiliki relevasi ke arah dasar pemikiran dan implikasi langsung bagi

pengembangan dan penerapan dunia pendidikan.

Contoh yang telah ditunjukkan Nabi (al-Hadits ), merupakan sumber

dan acuan yang dapat digunakan umat Islam dalam seluruh aktivitas

kehidupannya. Meskipun secara umum bagian terbesar dari syari’ah Islam

telah terkandung dalam al-Qur’an, namun muatan tersebut belum mengatur

berbagai dimensi aktivitas kehidupan ummat secara terperinci. Penjelasan

syari’ah yang dikandung al-Qur’an sebagian masih bersifat global. Untuk itu

diperlukan keberadaan al-Hadits Nabi sebagai penjelas dan penguat bagi

hukum-hukum Qur’niah yang ada, sekaligus sebagai petunjuk (pedoman)

bagi kemashlahatan hidup manusia dalam semua aspeknya.

Dari sini dapat dilihat bagaimana posisi dan fungsi al-Hadits Nabi

sebagai sumber pendidikan Islam yang utama setelah al-Qur’an.

Eksistensinya merupakan sumber inspirasi ilmu pengetahuan yang berisikan

keputusan dan penjelasan nabi dari pesan-pesan Ilahiah yang tidak terdapat

15 Akmansyah, Al-Qur’an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam…h. 5.
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dalam al-Qur’an, maupun yang terdapat dalam al-Qur’an, tapi masih

memerlukan penjelasan lebih lanjut secara terperinci.16

    ...

Terjemahnya: Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia Telah

mentaati Allah.(QS. Al-Nisa:80).

         …

Terjemahnya: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan
apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.(QS.Al-
Hasyr:7).17

Dari ayat di atas, dapat dilihat dengan jelas, bahwa kedudukan al-

Hadîts Nabi merupakan dasar utama yang dapat dipergunakan sebagai acuan

bagi pelaksanaan pendidikan Islam. Lewat contoh dan peraturan-peraturan

yang diberikan Nabi, merupakan suatu bentuk pelaksanaan pendidikan

Islam yang dapat ditiru dan dijadikan referensi teoritis maupun praktis.

3. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan merupakan standar usaha yang dapat ditentukan, serta

mengarahkan usaha yang akan dilalui dan merupakan titik pangkal untuk

mencapai tujuan-tujuan lain. Di samping itu, tujuan dapat membatasi ruang gerak

usaha, agar kegiatan dapat terfokus pada apa yang dicita-citakan, dan yang

terpenting lagi adalah dapat memberikan penilaian atau evaluasi pada usaha-usaha

pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan pemimpin-

16 Akmansyah, “Al-Qur’an dan Al-Sunnah Sebagai Dasar Ideal Pendidikan Islam…, h. 6.
17 Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya…, h.546.
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pemimpin yang selalu amar ma’ruf nahi munkar. Secara umum tujuan pendidikan

Islam yaitu mendidik individu mukmin agar tunduk, bertaqwa, dan beribadah

dengan baik kepada Allah, sehingga memperoleh kebahagiaan didunia dan di

akhirat.18

Sedangkan tujuan khusus pendidikan Islam adalah :

a. Mendidik individu yang shaleh dengan memperhatiakan segenap dimensi

perkembangan rohaniah, emosional, sosial, intelektual dan fisik.

b. Mendidik Anggota kelompok sosial yang shaleh, baik dalam keluarga

maupun masyarakat muslim.

c. Mendidik manusia yang shaleh bagi masyarakat insani yang besar.

4. Macam-Macam Nilai Pendidikan Islam

Dalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai yang

mendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar

pengembangan jiwa agar bisa memberi output bagi pendidikan yang sesuai

dengan harapan masyarakat luas. Pokok-pokok nilai pendidikan Islam yang

utama yang harus ditanamkan pada anak yaitu nilai pendidikan I’tiqodiyah, nilai

pendidikan Khuluqiyah dan nilai pendidikan Amaliyah.19

a. Nilai I’tiqodiyah

Nilai I’tiqodiyah ini biasa di sebut dengan aqidah. Nilai I’tiqodiyah

yaitu nilai yang berkaitan dengan pendidikan keimanan seperti percaya

18 Chabib Thoha, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
h. 102.

19 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Ke ncana Prenada
Media, 2006), h. 36.
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kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Akhir, dan takdir yang bertujuan

untuk menata kepercayaan individu. 20

Islam berpangkal pada keyakinan tauhid, yaitu keyakinan tentang

wujud Allah, tak ada yang menyamai-Nya, baik sifat maupun perbuatan.

Pernyataan tauhid paling singkat adalah bacaan tahlil. Dalam penjabarannya

aqidah berpokok pada ajaran yang tercantum dalam rukun iman, yaitu iman

kepada Allah, iman kepada Malaikat-Malaikat Allah, iman kepada Kitab-

Kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman

kepada takdir.

b. Nilai Khuluqiyah

Nilai Khuluqiyah yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal yang

buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Akhlak biasa

disebut dengan moral. Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang

bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan

menghiasi diri dengan perilaku  terpuji. 21

Apabila seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang baik,

maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang baik. Begitupun

sebaliknya, jika seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang buruk,

maka boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang buruk. Nilai ini

meliputi tolong menolong, kasih sayang, syukur, sopan santun, pemaaf,

disiplin, menepati janji, jujur, tanggung jawab dan lain-lain.

20 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam…, h. 20.
21 M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Sekolah: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis

Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 57
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c. Nilai Amaliyah

Nilai Amaliyah yaitu yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku

sehari-hari baik yang berhubungan dengan:

1) Pendidikan Ibadah

Pendidikan ini memuat hubungan antara manusia dengan Allah,

seperti salat, puasa, zakat, haji, dan nazar, yang bertujuan untuk

aktualisasi nilai ’ubudiyah. Nilai ibadah ini biasa kita kenal dengan

rukun Islam, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji.

2) Pendidikan Muamalah

Pendidikan ini memuat hubungan antar sesama manusia baik

secara individu maupun institusional. Bagian ini terdiri atas:

a) Pendidikan Syakhshiyah, perilaku individu seperti masalah

perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat,

yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera.

b) Pendidikan Madaniyah, perilaku yang berhubungan dengan

perdagangan seperti upah, gadai, kongsi, dan sebagainya yang

bertujuan untuk mengelola harta benda atau hak-hak individu. 22

Dari ketiga nilai-nilai Pendidikan Islam yang terdiri dari nilai I’tiqodiyah,

nilai Khuluqiyah, dan nilai Amaliyah tersebut menjadi sangat penting. Karena jika

ketentuan ketiga aspek tersebut terealisasikan, maka seseorang akan menjadi lebih

kuat keimanannya dan berakhlak mulia (insan al-kamil).

22 Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam…, h. 36.
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B. Hakeket Pernikahan

1. Makna Pernikahan Pada Masyarakat Muna

Menurut pandangan budaya Muna, pernikahan bukan hanya sekedar

perkumpulan tinggal antara laki-laki dan perempuan, tetapi memiliki nilai-nilai

yang sangat penting, yaitu: 23

a. Polambu nefotoro imani bhefekiri (pernikahan menenangkan keimanan

dan pikiran).

Pernikahan bukan kejadian insidental tetapi merupakan peristiwa

sakral yang terencana dan terprogram sebelum dilaksanakan. Jauh sebelum

pernikahan direncanakan, maka orang tua sudah mengisi putra putrinya

dengan berbagai petuah, nasehat khususnya yang berkaitan dengan polambu

(perknikahan). Nasehat dan petuah tersebut disampaikan dalam filsafat

lisan. Ini merupakan bahasa yang mengawali proses polambu/pernikahan

yang disampaikan oleh orang tua laki-laki.

b. Polambu nefowanu kasesiseno bhasitie (pernikahan membangun

kebersamaan keluarga dan kerabat.

Secara sosiologis bahwa pernikahan merupakan ikatan kekeluargaan

yang terbangun dari komitmen moral secara luas antara pasangan suami istri

dan seluruh jajaran keluarga kedua belah pihak.

23 Mustaba, Intrenalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan
Pada Masyarakat Muna. (Skripsi Sarjana. Kendari: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, 2009), h. 19.
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c. Polambu nefowanu kaghosano bhasitie ompulu raafuluno (pernikahan

membangun kekuatan keluarga dan kerabat)

Harapan masyarakat Muna dalam terbentuknya sebuah ikatan

pernikahan adalah memperkuat kekeluargaan yang berawal dari suasana

kebersamaan akan membangun kekuatan keluarga kedua belah pihak dalam

berbagai aspek. Misalnya ketika disebuah keluarga menyelenggarakan acara

(pesta), maka biasanya keluarga merasa terpanggil untuk memberikan

bantuan sesuai kemampuannya baik bantuan materi maupun bantuan tenaga.

Bantuan ini dengan tidak mengharapkan imbalan tetapi atas dasar ketulusan

dan keikhlasan hati. Bantuan itu datang bukan hanya dari anak saudara,

akan tetapi biasanya juga dari kerabat, hubungan ipar, lago, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut menambah keyakinan bahwa terjadinya

hubungan kekeluargaan melalui polambu (pernikahan) akan memperluas

jaringan keluarga dan menambah kekuatan silaturahmi kedua belah pihak.

Jika terjadi pernikahan silang misalnya, seseorang menikah diluar

sukunya atau diluar kampungnya, maka harapan keluarga adalah:”aitu

bhasitie ntoomu nopototo bhe mie wekoliwuno, maka nandoomo tora

sokaesaloha damoroghu otawa sokafeoluhantoomu (kini anak kita menikah

dengan keluarga jauh diluar kampung kita, maka harapan kita keluarga ada

tambahan rumah tangga sebagai tempat untuk minta air minum atau

berteduh)”.
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d. Polambu nefekataahi kapokoluno kambari (pernikahan) memperbaiki

hubungan silaturahmi)

Sebagai manusia biasa tentu perjalanan hidup dan kehidupan tidak

selamanya berjalan mulus, tetapi kadang terjadi keretakan dan

kerenggangan tali persaudaraan. Melalui proses polambu (pernikahan)

biasanya dapat memperbaiki keretakan dan kerenggangan keluarga, karena

biasanya melalui proses ini muncul pencerahan pada nuansa berpikir baru

dalam upaya memperbaiki silaturahmi.

e. Polambu nefekatangka agama (pernikahan mengokohkan agama).

Pernikahan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah

memiliki kemampuan secara lahir dan batin, sedangkan bagi mereka yang

belum mampu, maka hendaknya berpuasa.

Menurut filosofi Muna dalam kaitannya dengan hal diatas:

“Kadekiho polambu, poliki deki ghabu fitupaku” artinya jangan dulu
menikah sebelum mengelilingi dapur 7 kali. Pemahaman dari
ungkapan ini cukup luas karena seseorang yang menikah hendaknya
mampu: (1) menguasai hakekat pernikahan, (2) mampu menguasai
nafsu dan emosi, (3) mampu menafkahi istrinya, (4) mampu tampil
sebagai pemimpin, (5) mampu mengalahkan segala cobaan dalam
keluarga, (6) mampu mengalahkan penyakit hati”.24

Penjelasan diatas mengandung makna bahwa bagi orang Muna,

dalam melaksanakan pernikahan harus benar-benar matang persiapan calon

mempelai, baik itu dari segi mental, ekonomi dan sebagainya.

24 Mustaba, Intrenalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan
Pada Masyarakat Muna…, h. 22
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2. Bentuk-Bentuk Adat Pernikahan Masyarakat Muna

Masyarakat Muna mengenal bentuk-bentuk pernikahan yang beragam,

tetapi bentuk-bentuk tersebut dapat dikategorikan dalam dua golongan besar yaitu

pernikahan sesuai ketentuan adat (angka mata) dan pernikahan yang tidak

mengikuti aturan adat (pofeleigho).25

a. Pernikahan Sesuai Ketentuan Adat (Angka Mata)

Pernikahan angka mata merupakan bentuk pernikahan yang

diadakan atas persetujuan kedua orang tua kedua belah pihak. Prosesi

pernikahan angka mata bagi masyarakat Muna merupakan rangkaian yang

memiliki satu kesatuan utuh yang diwujudkan dalam tahapan proses

pelaksanaannya. Seluruh tatanan adat dalam sistem perkawinan Muna penuh

dengan makna-makna simbolik dan menggambarkan masyarakat Muna

memiliki tatanan budaya tinggi.

Hal ini sesuai dengan pandangan Geertz dalam Sobur bahwa titik

sentral rumusan kebudayaan terletak pada simbol, bagaimana manusia

berkomunikasi lewat simbol. Simbol terbentuk melalui dinamisasi interaksi

sosial yang diwariskan secara historis, bermuatan nilai-nilai dan simbol

acuan wawasan pemberi petunjuk bagi warga budaya tertentu dalam

menjalani hidup, sekaligus media pesan berkominikasi.26

Pandangan Geertz tersebut cukup relevan dengan realitas

kebudayaan masyarakat Muna, khususnya pada tatanan kebudayaan dalam

25 La Oba, Muna Dalam Lintasan Sejarah “Prasejarah-Era Reformasi, (Bandung: Sinyo
M.P Bandung, 2006), h. 10

26 Sobur, Semiotika Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 12.
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prosesi pernikahan angka mata. Prosesi pernikahan angka mata merupakan

rumusan kebudayaan yang telah disepakati bersama oleh para pemangku

adat dan sudah merupakan realitas sosial yang dianut oleh masyarakat Muna

pada umumnya dalam proses pernikahan. Pada pelaksanaan pernikahan

adat angka mata pada masyarakat muna terdapat beberapa tahapan yang

dilalui, antara lain:27

1) Dekamata

Dekamata dalam istilah bahasa Muna adalah ingin mencari tau

tentang keberadaan seorang perempuan yang bakal akan dijadikan calon

pasangan hidup bagi seorang laki-laki lajang. Dekamata menyimbolkan

tahapan mempelajari perangai seorang gadis yang dilakukan oleh pihak

laki-laki terhadap seorang gadis sebagai calon istri. Dekamata dalam arti

sesungguhnya adalah melihat sesuatu yang tampak.

Konsepsi dasar pertimbangan kegiatan dekamata merupakan

prosesi awal sebelum menjatuhkan pilihan pada seseorang untuk

pasangan hidup. Oleh karena itu, menurut tradisi masyarakat Muna

sangat berhati-hati dalam menentukan pasangan suami atau istri. Hal ini

tersimpul dalam suatu ungkapan dalam bahasa Muna “fotindae matamu,

fotindae pongkemu, fotoroe totono lalomu”. Artinya jika kita ingin

menentukan pilihan untuk pasangan suami atau istri, maka kita harus

mengamati dan mencermatinya secara jeli jangan sampai terjadi

kekeliruan yang akan menyebabkan penyesalan dikemudian hari.

27 La Oba, Muna Dalam Lintasan Sejarah “Prasejarah-Era Reformasi…, h. 11.
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2) Dempali-mpali

Dempali-mpali berarti jalan-jalan ke rumah sang gadis itu dan

sekaligus agar keluarga laki-laki ditunggu pada hari tertentu, karena

mereka akan datang ditempat itu. Untuk menentukan hari kedatangan

pihak laki-laki kerumah pihak perempuan tidak boleh berjanji tiga hari

atau tujuh hari, karena waktu tersebut berkaitan dengan acara kedukaan

yang mana masyarakat muna melaksanakan acara kedukaan pada tiga

hari (oetolu) dan tujuh hari (oefitu). Hal ini dimaksudkan agar acara yang

bahagia dihindarkan dari kedukaan.

3) Defenagho tungguno karete

Defenagho tungguno karete adalah tahap memastikan apakah

sang gadis belum ada calon suaminya dan sekaligus jika belum ada calon

suaminya, keluarga pihak laki-laki menyatakan keinginannya untuk

direstui sebagai calon suami, baik oleh anak perempuan calon pengantin

maupun dari pihak keluarga perempuan. Dalam defenagho tungguno

karete, pihak laki-laki mengutarakan maksudnya dengan

mengkiaskannya dengan bunga dihalaman. 28

Bunga dianggap sebagai simbol keindahan yang setiap orang

memandangnya akan merasa tertarik untuk memilikinya, namun untuk

memilki harus atas ijin pemilikinya yang telah memelihara bunga

tersebut. Pengkiasan ini dilakukan untuk menghormati orang tua

perempuan dalam mengungkapkan maksud pelamaran. Dari komunikasi

28 La Oba, Muna Dalam Lintasan Sejarah “Prasejarah-Era Reformasi…, h. 13.
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yang dilakukan ini terdapat makna estetis, hal ini menggambarkan bahwa

masyarakat muna menjunjung tinggi nilai estetis, tertarik pada hal-hal

yang menyenangkan, menggembirakan yang diwujudkan dalam sikap,

perilaku dan tutur kata.

4) Kafeena

Kafeena (pertanyaan) dalam hukum adat, berarti pertanyaan yang

ditujukan pada pihak perempuan atau khabentano pongke (pelubang

telinga) yaitu uang menghargai telinga sang putri yang menerima

pertanyaan yang diajukan oleh delegasi pihak laki-laki. Kafeena tidak

dilaksanakan secara lisan malainkan berupa uang tunai yang banyaknya

menurut kesepakatan kedua belah pihak yang berpedoman kepada

keentuan adat setempat, bersama satu cincin emas serta pemberian

barang lain yang menjadi kebutuhan wanita seperti pakaian, alat-alat

kosmetik dan alat-alat dapur yang disebut puro-puro (pakaian mempelai

perempuan).

Puro-puro yaitu pakaian dari ujung kaki sampai kepala yang

terdiri atas cincin, cermin, pisau, selendang, sejadah, sarung, baju, sendal

dan seluruh pakaian dalam wanita. Tetapi kalau tidak memilki

kemampuan, maka cukup diwakilkan pada tiga jenis benda saja yaitu

cermin, pisau dan sisir. Simbolik dari ketiga benda tersebut adalah: 1)

cermin sebagai simbol ketulusan, 2) pisau sebagai simbol keseriusan, 3)

sisir sebagai simbol keikhlasan dari laki-laki/perjaka terhadap perempuan

dan seluruh keluarga.
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Isyarat untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu lamaran

dapat dilihat dari isyarat kabintingia, bila kabintingia dikembalikan

dalam posisi terbuka diatas maka menyimbolkan

diterimanya kafeena tadi dan jika terjadi sebaliknya (terlungkup)

menyimbolkan penolakan.

Pemaknaan kabintingia mulai dari bentuk, proses dan perlakuan

masing-masing mengandung nilai filosofi, yakni 1) kabintingia sebagai

simbol harapan kedepan terhadap keluarga yang akan terbentuk dapat

menjaga kerahasiaan rumah tangga yang hanya boleh diketahui oleh

suami istri, dapat juga terekspos pada tingkat jajaran keluarga apabila

suami istri tidak dapat memecahkan sendiri, 2) makana tertutup adalah

untuk mentupi segala kekurangan yang dimiliki oleh pihak laki-laki

misalnya materi. Oleh karena itu, dulu pantang untuk membuka

kabintingia ditengah delegasi kedua belah pihak tetapi mereka cukup

mengetahui sebatas sesuai dengan ketentuan adat. 29

5) Kataburi

Kataburi dalam hukum adat perkawinan adalah suatu pertanyaan

yang ditujukan kepada orang tua pihak perempuan yang dipinang dengan

maksud untuk meminta persetujuan atas diterimanya kafeena oleh anak

gadisnya yang dipinang. Pihak laki-laki yang telah serius membuktikan

keraguan dengan membawah tanda sara dalam bentuk uang. Uang

diberikan kepada ayah perempuan.

29 Mustaba, Intrenalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan
Pada Masyarakat Muna…, h. 30
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6) Paniwi

Pelaksaanaan paniwi dapat melalui dua jalan sifat pengadaanya,

yaitu berupa barang atau hasil bumi yang dapat pula dibayar dengan uang

yang diserahkan kepada pihak perempuan. Urutan dalam memikul paniwi

adalah buah pinang berjalan lebih awal dari pikulan lainnya dan terakhir

adalah tebu.

Hal tersebut menurut para orang tua mengandung makna filosofi

bahwa pinang memiliki kelebihan didalam hidupnya, batangnya yang

lurus walaupun hidup ditengah-tengah pohon yang lain, sehingga dari

makna filosofi itu diharapkan agar kedua calon mempelai akan memiliki

kejujuran dalam menempuh hidup bermasyarakat.

Selain itu, pinang memiliki rasa yang pekat-pekat yang

mengandung makna bahwa membangun rumah tangga harus siap

bersusah-susah dahulu. Kemudian terakhir adalah tebu sebagai doa yang

pada akhirnya akan menjadi keluarga yang manis yang dapat

dibanggakan bagi keluarga dan keterunannya.30

7) Adhati balano/Sara-sara

Adhati balano atau biasa disebut kaowano bhea artinya

penganugerahan mahar yang dalam bahasa muna disebut sara-sara yang

berarti syarat pokok untuk sahnya pelaksanaan pernikahan bagi kedua

mempelai menurut syariat agama Islam. Oleh karena itu, sara-sara biasa

30 La Oba, Muna Dalam Lintasan Sejarah “Prasejarah-Era Reformasi…, h. 20
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disebut adhati balano. Besarnya ketetapan adat adhati balano sesuai

dengan kedudukan dalam lapisan sosial pada masyarakat Muna.

Simbol mas kawin pada masyarakat Muna dalam pernikahan

memakai istilah kaowano bhea. Kaowano bhea merupakan suatu simbol

yang diambil dari sejenis tanaman pinang. Penetapan adat mas kawin

pada masyarakat muna untuk setiap golongan adalah sebagai berikut : 31

a. Golongan mas kawin 20 bhoka (raafulu bhoka)  menyimbolkan

jabatan Kino (kepala kampong) dari empat ghoera (wilayah) yang

masing-masing wilayah ada lima Kino yang dijabat oleh golongan

kaomu.

b. Golongan walaka dengan mas kawin 10 bhoka 10 suku (ompulu

bhokao mpulu suku), menyimbolkan 10 jabatan yang dijabat oleh

golongan walaka. Jabatan tersebut adalah: a) dua orang hatibi (habib),

yakni hatibino Tongkuno dan Lawa, b) empat orang modhi kamokula,

yakni modhi kamokulano Tongkuno, Lawa, Kabawo dan Katobu, c)

empat modhi anahi, yakni modhi anahi Tongkuno, Lawa, Kabawo dan

Katobu.

c. Golongan anangkolaki dengan mas kawin 7 bhoka 2 suku (tolu bhoka

rasukuhano), menyimbolkan tujuh dari jumlah bersaudara dari

keturunan Sugi Manuru dengan istri selir bernama Wa Sarone, yaitu

La Pana sebagai Kino Langhontoghe, La Kulipopata sebagai Kino

Lakudo, La Tenderidatu sebagai Kino Bombonawulu, La Kudo

31 La Oba, Muna Dalam Lintasan Sejarah “Prasejarah-Era Reformasi…, h. 35
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sebagai Kino Laiba, La Kakolo sebagai Kino Lohia dan Wa Sidakari

sebagai Kino Kasaka.

d. Golongan maradika dengan mas kawin 3 bhoka 2 suku (tolu bhoka

rasukuhano) merupakan simbol dari tiga jabatan yang dijabat

golongan maradika yaitu Bhontono Kampo, Kamokulano Liwu dan

Parabhela serta dua jabatan Kapitalao yaitu Kapitalao Kansoopa

(panglima Perang wilayah timur) dan Kapitalao Matagholeo

(panglima perang wilayah barat).\

8) Lolinoghawi, Kaokanuha, Kafoatoha, dan Karunsaghoono

Finimoghane

Biasanya Lolinoghawi, Kaokanuha, Kafoatoha, dan

karunsaghoono finimoghane diserahkan secara bersamaan setelah adhati

bhalano diterima. Penyerahan ini dilakukan sekaligus karena masing-

masing merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa yang dilakukan

kepada kedua mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai

perempuan.32

Lolinoghawi (pengganti pengakuan) adalah berupa uang yang

ditujukan sebagai simbol pengganti jerih payah ibu selama memelihara

anaknya dari kecil hingga dewasa dan sekarang sudah akan

berpisah. Kaokanuha (mengenakan pakaian) adalah uang yang diberikan

untuk membayar jasa orang yang mengenakan pakaian pengantin dan

orang yang memberikan nasehat kepada calon mempelai perempuan.

32 Mustaba, Intrenalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan
Pada Masyarakat Muna…, h. 35



35

Kafoatoha (pengantar) adalah uang yang diberikan kepada simbol

pembayaran orang-orang yang telah mengantar.

Penyerahan karunsaghoono finimoghane merupakan bentuk

penghormatan dari seorang adik perempuan kepada saudara kandung

laki-lakinya pada saat akan memasuki tahap baru dalam kehidupan.

Setelah penyerahan ini, maka keempat jenis adat tersebut akan

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu ibu mempelai

perempuan, penghias pengantin, dan pengantar serta saudara kandung

laki-laki.

Setelah acara penyerahan materi adat pada saat pelaksanaan

perkawinan, jalannya pernikahan kemudian diambil alih oleh petugas

KUA yang akan menikahkan calon mempelai menurut tata cara Islam.

9) Katangka

Dalam bahasa muna akad nikah disebut katangka, karena

pernikahan merupakan kekuatan hukum suatu hubungan suami istri

dalam membentuk keluarga baru. Dengan selesainya akad nikah, maka

pembentukan keluarga baru antara seorang laki-laki dan perempuan telah

resmi dan sah sebagai suami istri secara hukum. Katangka

menyimbolkan kekuatan atau kokohnya hubungan suami istri untuk

selama-lamanya.33

33 La Oba, Muna Dalam Lintasan Sejarah “Prasejarah-Era Reformasi…, h. 37
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10) Penyerahan adat Matano Kenta

Matano kenta (mata ikan) dalam bahasa adat Muna yang

maksudnya adalah pemberian/pemgambilan dari sejumlah uang yang

diserahkan oleh delegasi dari pihak laki-laki kepada tokoh adat delegasi

dari pihak perempuan yakni adhati bhalano dan sara-sara.

Matano kenta ini dilakukan setelah ijab kabul dan diserahkan dari

pihak delegasi adat perempuan ke delegasi pihak laki-laki, hal ini

mengandung makna yang sangat khusus, yaitu: pertama, Matano kenta

sebagai alat, bukti, dan saksi bahwa proses pernikahan telah selesai, yang

mengandung makna bahwa kedua belah pihak oleh tokoh-tokoh adat

tidak boleh menutup mata atas bahtera rumah tangga suami istri. Jika

terjadi keruh dan permasalahan dalam rumah tangga ini maka mereka

(tokoh adat dan masyarakat dari masing-masing delegasi) harus

menengahinya sehingga tetap rukun dan damai. Kedua, bahwa dalam

bahtera rumah tangga suami istri jangan terpengaruh terhadap

lingkungan, harus disesuaikan dengan kondisi kedua belah pihak suami

istri dalam rumah tangga tersebut.34

Matano kenta sebagai salah satu istilah dalam adat pernikahan

masyarakat muna dengan mengadopsi makna kehidupan ikan yang tidak

pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut. Dari filosofi tersebut

menyimbolkan bahwa kedua mempelai diharapkan mampu

menyesuaikan diri dan tidak terkontaminasi dengan kondisi dan dinamika

34 Mustaba, Intrenalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan
Pada Masyarakat Muna…, h. 71.
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kehidupan masyarakat yang tidak menguntungkan dalam menjalani

kehidupan rumah tangga.

11) Kafelesau

Pihak keluarga mempelai perempuan dua atau tiga orang yang

dipercaya untuk mengantar kedua mempelai kerumah keluarga mempelai

laki-laki, kemudian mereka berangkat bersama-sama dengan keluarga

mempelai perempuan. Proses ini merupakan simbol pengalihan tanggung

jawab dari pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki

atas hak dan tanggung jawabnya kepada anak gadis mereka.35

b. Pernikahan Tidak  Sesuai Ketentuan Adat (Pofeleigho)

Pernikahan yang tidak mengikuti aturan adat (pofeleigho) adalah

Pernikahan yang tidak melalui tahapan-tahapan Pernikahan resmi atau

melanggar ketentuan adat yang berlaku, sehingga pada akhirnya perkawinan

seperti itu mau tidak mau harus dilaksanakan.

Terjadinya suatu perkawinan dengan cara pofeleigho adalah

merupakan suatu Pernikahan yang tejadi atas kesepakatan pria dan wanita

tanpa sepengetahuan orang tua kedua belah pihak. Bentuk Pernikahan

seperti ini adalah tidak dikehendaki oleh ketentuan adat, maka proses

penyelesaiannya harus diatur berdasarkan ketentuan adat.

Bentuk proses penyelesaian perkawinan dengan cara pofeleigho, bila

kedua insan (pria dan wanita setelah tiba atau sampai di tempat menginap

yang dalam bahasa Muna disebut kabutuha, maka sehari setelah kejadian

35 La Oba, Muna Dalam Lintasan Sejarah “Prasejarah-Era Reformasi…, h. 36
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pihak laki-laki harus melaporkan kepada pihak orang tua gadis, yang dalam

bahasa daerah Muna disebut “fosowo wamba” adat, misalnya rumah imam

atau kepala kampung bersama pria dengan maksud melangsungkan

pernikahan.

Dalam waktu singkat pihak laki-laki harus segera berusaha untuk

menyelesaikan penyerahan mahar dengan cara mengirim utusan pada pihak

wanita guna memusyawarakan penyerahan mahar. Dalam proses

penyerahan mahar dalam bentuk pernikahan pofeleigho sama dengan bentuk

penyerahan dalam sistem ghombuni, karena kedua sistem pernikahan ini

pantangan adat, hanya saja pengaturannya berdasarkan ketentuan, akan

tetapi sudah melalui sangsi (denda) sesuai dengan pernikahan angka mata,

yang menyangkut kafeena, kantaburi, paniwi dan lain-lain dapat dihitung

satu kali, dalam bahasa Muna disebut “pundu sepaku”.

Perlu diketahui bahwa setelah berakhirnya penyerahan mahar (sara-

sara) maka pihak delegasi wanita harus menyampaikan atau mengembalikan

sebagian dari sara-sara kepada delegasi laki-laki sebanyak 10% yang dalam

bahasa Muna disebut matano kenta yang artinya mata ikan, sebagai pertanda

bahwa kesaksiannya dalam hal penyelesaian adat pernikahan itu baik dunia

maupun akhirat kemudian.36

Ketentuan-ketentuan ini adalah merupakan rambu-rambu pernikahan

dengan ujian menata kehidupan manusia untuk menciptakan suasana hidup

yang harmonis. Tujuan utama dari rambu-rambu ini adalah untuk membatasi

36 La Oba, Muna Dalam Lintasan Sejarah “Prasejarah-Era Reformasi…, h. 40
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sikap emosional manusia dalam menanggulangi kebutuhan biologisnya agar

degradasi moral dapat di jauhkan.

C. Kajian Relevan

1. Skripsi yang berjudul Penyelesaian Kawin lari dalam Adat Tolaki ditinjau

dari Perspektif Syariat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Wonggeduku Barat

Kabupaten Konawe),37 yang disusun oleh Muslan, NIM 11020101053,

mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam

Negeri Kendari  yang disusun pada tahun 2015, dalam penelitian ini

dijelaskan bahwa penyelesaian kawin lari dalam adat Tolaki yaitu laki-laki

yang membawa lari perempuan memberitahukan orang tuanya langsung

atau dibantu oleh penerima pelarian tersebut (perangkat adat), kemudian

orang tua Laki-laki segera melaksanakan adat mesokei ke rumah orang tua

perempuan yang sebelumnya telah melaksanakan adat merembinggare yaitu

mengirim utusan kepada orang tua perempuan untuk memberitahukan

bahwa anak gadisnya tidak sah di khawatirkan keberadaannya karena telah

ada dalam pengurusan mereka, sekaligus sebagai penahan agar orang tua

dan keluarga perempuan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengancam

keselamatan laki-laki. Kemudian melakuan adat mesokei dan mesambepe

kemudian pelaku dinikahkan, atau dinikahkan saat pelaksanaan pesta

perkawinan dan proesesi adat mowindahako.

dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa tinjauan hukum islam

terhadap penyelesaian kawin lari masyarakat Tolaki di Kecamatan

37 Muslan, Penyelesaian Kawin Lari Dalam Adat Tolaki Ditinjau Dari Perspektif Syariat
Islam (studi kasus di kecamatan wonggeduku barat kabupaten konawe), (Skripsi Jurusan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Kendari Tahun 2015)
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Wonggeduku Barat pada metode penyelesaian kawin lari dalam adat tolaki

dapat dipandang sebagai sesuatu yang baik yang mendatangkan maslahat

dan nilai-nilai tahapan adatnya sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

2. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Sembangan

(Studi Kasus di Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten

Tulang Bawang Lampung)38 oleh M. Agus Muslim, NIM 05350047,

Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009. Penelitian ini

menjelaskan bahwa Adat Sembangan (Kawin lari) adalah cara yang

digunakan oleh masyarakat Dayamurni untuk menuju pernikahan yang tidak

menggunakan pertunangan atau lamaran terlebih dahulu, namun dengan

cara pihak calon mempelai pria membawa lari calon mempelai wanita

dengan meninggalkan tanda kepergian berupa surat dan uang, kemudian

pihak laki-laki berunding dan mengirimkan utusan kepada pihak keluarga

wanita untuk memohon penyelesaian yang terbaik, kemudian diadakan

perundingan.

Dalam penelitian ini dijelaskan juga bahwa pelaksanaan Adat

Sembangan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sejalan dengan

hukum Islam. Perkawinan yang melalui Adat Sembangan hukumnya sah

menurut hukum Islam karena sudah memenuhi syarat dan criteria

perkawinan menurut hukum Islam, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum

38 Agus Muslim, Tinjauan Hukum Islam terhadap adat Sembangan (Studi Kasus di
Kelurahan Dayamurni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Lampung) (Skripsi
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009).
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Islam yang berlaku di Indonesia sehingga hukum Adat Sembangan adalah

boleh (mubah).

3. Skripsi yang berjudul “Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing

Perspektif sosiologi hukum islam (Studi Kasus di Lingkungan Enthongan,

Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah –Banyuwangi)39 oleh Ramdan

Wagianto, NIM 09350007, Fakultas Syariah Program Studi Al-Ahwal Asy-

Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun

2013. Dalam penelitiannya menjelaskan kawin colong bagi masyarakat

osing bukanlah perilaku yang dianggap tercela, walaupun harus ada pihak-

pihak yang dirugikan. Bahkan perilaku ini menjadi sebuah tradisi sebagai

jalan pintas (alternatif) bagi seorang pria yang sudah terlanjur sangat

mencintai seorang wanita, ketika jalan menuju perkawinan mengalami

hambatan. Tradisi ini dalam masyarakat osing diyakini sebagai hukum adat

yang harus dimenangkan daripada hukum yang lainnya, meskipun orang tua

wanita tidak mengijinkannya untuk kawin. Dalam hal ini orang tua wanita

harus tunduk kepada hukum adat dan harus mengawinkan anaknya

meskipun dengan sangat terpaksa.

Ketiga penelitian di atas memiliki fokus yang berbeda yaitu pada

penelitian Adat Tolaki penelitiannya difokuskan pada penyelesaian kawin lari

dalam adat Tolaki ditinjau dari perspektif hukum Islam, kemudian pada Adat

Sembangan penelitian difokuskan pada kesesuaian antara prosesi perkawinan

39 Ramdan Wagianto, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif sosiologi
hukum islam (Studi Kasus di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah –
Banyuwangi) (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun 2013).
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dalam Islam dan prosesi perkawinan dalam Adat Sembangan yaitu rukun dan

syarat perkawinan bukan pada prosesi adatnya, sedangakan skripsi Ramdan

Wagianto berfokus pada Tradisi Kawin Colong ditinjau dari Perspektif sosiologi

hukum islam.

Berdasarkan kajian relevan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian

yang dilakukan peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya. Berbeda karena

peneliti berfokus pada nilai-nilai pendidikan Islam dalam penyelesaian masalah

pofeleigho di Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.
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