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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan 

manusia, yang didalamnya terdapat unsur-unsur hak dan kewajiban masing-

masing pihak menyangkut masalah rumah tangga yang harus terpenuhi baik 

sebagai seorang isteri maupun seorang suami. Perkawinan adalah akad yang 

menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-

laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.
1
  

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan 

calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak yang 

dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan 

syara’ untuk menghalalkan pencampuran keduannya, sehingga satu sama lain 

saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.
2
 

Islam adalah nama agama, yang mengandung unsur kebudayaan dan 

peradaban. Islam dapat mengubah keadaan umat agar mengikuti ajaran yang 

terdapat di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Hal ini perlu dilakukan, karena terjadi 

kesenjangan suatu adat apakah adat ini yang sering terjadi di masyarakat  sesuai 

dengan yang  dikehendaki al-Qur’an atau bertentangan. Kesenjangan tersebut 
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yakni dalam pelaksanaan pernikahan adanya dari calon Isteri atau calon suami 

yang mempunyai kakak yang belum menikah dan dilangkahi oleh adiknya untuk 

menikah. 

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 untuk 

memuaskan nafsu, melainkan meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling 

mengayomi diantara suami-isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang 

mendalam.
3
 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 berkasih 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 mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi. Al-Quran telah 

menerangkan sasaran tersebut, bahwa dalam pandangan Islam konsep perkawinan 

merupakan konsep cinta dan kasih sayang.
4
 

Agar tujuan dalam sebuah pernikan tercapai, dan mampu mewujudkan 

kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rahmah.
5
 Maka kemudian, harus 
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diperhatikan syarat-syarat tertentunya, agar tujuan dari disyari’atkannya 

perkawinan dapat tercapai dan tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan 

agama.
6
 Sebagaimana Firman Allah dalam QS. al-Rum/30: 21 menyatakan: 

ôÏΒ uρ ÿÏµ ÏG≈ tƒ#u ÷βr& t, n=y{ / ä3s9 ôÏiΒ öΝä3Å¡ à�Ρr& % [`≡ uρø—r& (# þθ ãΖä3ó¡tF Ïj9 $ yγ øŠs9 Î) Ÿ≅yèy_ uρ Νà6 uΖ÷�t/ 

Zο̈Š uθ ¨Β ºπyϑôm u‘uρ 4 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s)Ïj9 tβρã� ©3x�tGtƒ ∩⊄⊇∪ 

Terjemahnya: 

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.
7
  

 

Ayat di atas menerangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan 

bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia 

mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. 

Perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada 

masing-masing mereka, yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, 

sehingga antara kedua jenis, laki-laki dan perempuan itu terjalin hubungan yang 

wajar. Mereka melangkah maju dan berusaha agar perasaan-perasaan dan 

kecenderungan-kecenderungan antara laki-laki dan perempuan tercapai. 

Puncak dari semuanya itu ialah terjadi perkawinan antara laki-laki dengan 

perempun. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya istrinya perempuan 
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yang paling baik, sedang bagi perempuan hanya suaminya laki-laki yang menarik 

hatinya. Masing-masing merasa tenteram hatinya dengan adanya perasaan itu. 

Semuanya itu merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah 

tangga bahagia. Dengan adanya rumah tangga yang bahagia, jiwa dan pikiran 

menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan 

penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketenteraman 

bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.
8
 

Perkawinan itu diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengikat antara 

seorang pria dan wanita (suami istri) yang mengandung nilai ibadah kepada Allah 

swt., disatu pihak dan pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang 

menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Islam dengan jelas pula 

menerangkan aturan perkawinan, namun aturan perkawinan yang berlaku didalam 

masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana 

masyarakat itu berada, dan yang paling dominan adalah dipengaruhi oleh adat 

istiadat dan budaya dimana masyarakat itu berdomisili. 

Praktik perkawinan di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya 

dan adat istiadat yang berbeda, seringkali wujud pelaksanaannya tidak selalu 

sama dan seragam. Norma-norma Islam seringkali disesuaikan dengan hukum-

hukum adat yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan dengan berbagai ciri 

khasnya. Seperti halnya yang terjadi di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha 

Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat suatu tradisi adat yang 

hingga saat ini tetap berkembang dan tetap dilaksanakan dalam pelaksanaan 
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pernikahan yaitu Adat  Mowindahako (Penunaian Mas Kawin). Proses 

pelaksanaan adat Mowindahako ini terjadi dalam pernikahan. Dalam adat  

Mowindahako ini ketika dalam sebuah perkawinan telah ada mas kawin yang 

harus ditunaikan berupa perlengkapan-perlengkapan yang telah ditentukan, tetapi 

dalam prakteknya tidak dapat ditunaikan pada saat itu juga maka hal itu akan 

menjadi utang atau janji yang harus di selesaikan pihak mempelai laki-laki 

kendatipun dalam waktu yang relatiF lama Sehingga apabila laki-laki ini 

meninggal dunia maka utang atau janji adat tersebut harus ditunaikan terlebih 

dahulu sebelum dimakamkan meskipun prosesnya tidak lagi seperti proses pada 

sebuah perkawinan.hal lain ketika setelah perkawinan itu terjadi dan mereka 

dikaruniai seorang anak perempuan maka anak perempuan teersebut ketika 

hendak menikah maka tidak diperbolehkan memakai adat Mowindahako tersebut 

sebagai hukuman dari orangtuanya. Hal inilah sehingga penulis terinspirasi untuk 

melakukan kajian lebih mendalam dengan mengabil tema “Perspektfi Hukum 

Islam Terhadap Mowindahako Dalam Perkawinan Suku Tolaki” (Studi di 

Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe). 

B. Fokus Penelitian 

Berdasar pada latar belakang dan identifikasi masalah yang ada dalam 

penelitian ini, penulis membatasi masalah dan yang menjadi fokus penelitian 

ini adalah ; 

1. Prosesi Adat Mowindahako dalam Perkawinan Masyarakat Suku Tolaki di 

Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. 
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2. Dampak Adat Mowindahako dalam Perkawinan Masyarakat Suku Tolaki 

di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. 

3. Perspektif hukum Islam terhadap Adat Mowindahako dalam Perkawinan 

Masyarakat Suku Tolaki di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha 

Kabupaten Konawe.   

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan membatasi masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: “Perspektfi Hukum Islam Terhadap 

Mowindahako Sebagai Kearifan Lokal Dalam Perkawinan Suku Tolaki” (Studi di 

Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe).” Berdasarkan 

uraian diatas maka peneliti menjabarkannya ke dalam tiga rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Prosesi Adat Mowindahako dalam Perkawinan Masyarakat Suku 

Tolaki di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe? 

2. Bagaimana dampak Adat Mowindahako dalam Perkawinan Masyarakat Suku 

Tolaki di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe? 

3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap Adat Mowindahako dalam 

Perkawinan Masyarakat Suku Tolaki di Kelurahan Puunaha Kecamatan 

Unaaha Kabupaten Konawe? 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan  masalah tersebut,  yang menjadi tujuan dalam kegiatan 

penelitian ini adalah 
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1. Untuk mengetahui deskripsi Adat Mowindahako dalam Perkawinan 

Masyarakat Suku Tolaki di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha 

Kabupaten Konawe. 

2. Untuk mengetahui dampak Adat Mowindahako dalam Perkawinan 

Masyarakat Suku Tolaki di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha 

Kabupaten Konawe. 

3. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap Adat Mowindahako 

dalam Perkawinan Masyarakat Suku Tolaki di Kelurahan Puunaha 

Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat secara teoritis : 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan keislaman dan juga sebagai 

kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya 

dan hukum Islam pada khususnya. 

2. Manfaat secara praktis : 

Sebagai rujukan bagi masyarakat di Kelurahan Puunaha Kecamatan 

Unaaha Kabupaten Konawe khususnya dan pihak yang berkepentingan 

lainnya dalam menentukan sikap terhadap pelaksanaan adat. 

F. Definisi Istilah 

  Untuk mengetahui interpretasi yang berbeda di kalangan pembaca dalam 

menilai maksud dan tujuan penulis, maka perlu diberikan batasan pengertian 

dari beberapa kata yang terdapat dalam judul di antaranya: 
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1. Adat memiliki arti aturan (perbuatan yang lazim diturut atau dilakukan sejak 

dahulu kala,
9
 dimaksudkan dalam penelitian ini adat Mowindahako di 

Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe. 

2. Mowindahako, Upacara mowindahako dalam kehidupan masyarakat tolaki 

adalah sebuah keharusan, sebab kesempurnaan sebuah pernikahan ditandai 

dengan adanya pemenuhan adat melalui prosesi mowindahako. Sehingga 

proses pernikahan yang berlangsung nanti dianggap sempurna setelah prosesi 

mowindahako terpenuhi, namun jika sebuah pernikahan tanpa prosesi 

uapacara mowindahako, maka dianggap proses pernikahan belum sempurna.
10

   

3. Hukum Islam, istilah hukum Islam sendiri terdiri dari dua kata yang berasal 

dari bahasa arab yakni kata hukum dan kata Islam. Dalam Ensiklopedi Hukum 

Islam, sebagai suatu ilmu yang mempelajari syari’ah kehidupan suatu 

masyarakat yang ada berhubungan dengan pelestarian dan perkembangan 

Hukum Islam.
11

 Selanjutnya, Atho Mudzar berpendapat bahwa Hukum Islam 

adalah peraturan-peraturang yang diambil dari wahyu dan diformulasikan 

dalam empat produk pemikiran hukum yaitu, fikih, fatwa, putusan pengadilan, 

dan undang-undang, yang dipedomani dan diberlakuka di Indonesia.
12
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