
121 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penulisan subbab hasil penelitian dan subbab 

pembahasan melalui analisis data, berikut peneliti tuliskan beberapa kesimpulan 

yang didasarkan pada rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Prosesi Adat Mowindahako dalam Perkawinan Masyarakat Suku Tolaki di 

Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe : 

prosesi perkawinan/mowindahako adat Tolaki yang terdiri dari lima tahapan, 

yaitu : Pertama, Metiro atau Mendutuda; Kedua, Melosoako; Ketiga, 

Mondongo Niwule; Keempat, Moekati Onggoso; dan Kelima, Mowindahako 

yang kesemuanya ini adalah tahap-tahap yang harus dilakukan dalam adat 

Mowindahako dalam Perkawinan Masyarakat Suku Tolaki. 

2. Dampak Adat Mowindahako dalam Perkawinan Masyarakat Suku Tolaki di 

Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe :  

a. Dari segi positif bahwa adat mowindahako ini disambut baik oleh 

masyarakat kelurahan Puunaha karena adat ini memiliki makna tersendiri, 

lewat simbol-simbol yang berkaitan dengan isi adat tersebut. Adapun 

contoh dalam adat tersebut adalah : kain kaci, gong, baskom, pelita, dan 

lain-lain. Juga adat mowindahako ini memberikan contoh kepada 

masyarakat bahwa kita harus saling menghargai antara suku yang satu 

dengan yang lainnya. Mulai dari pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, 

tokoh masyarakat dan seluruh keluarga dan sahabat yang hadir pada saat 
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pesta perkawinan dan mengangkat /penghargaan kepada orang tua serta 

menghargai perempuan pada saat peletakan adat mowindahako hadir 

pemerintah, tokoh adat, dan lain-lain 

b. Dampak negatif dari adat mowindahako adalah : 

1) maraknya masyarakat yang melaksanakan perkawinan dibawah tangan 

yang dianggap praktis dan murah tanpa harus mengeluarkan biaya 

yang tidak begitu banyak. 

2) adanya perselisihan yang ditimbulkan antara orangtua calon pengantin 

perempuan karena calon pasangan perempuan tidak mau dilaksanakan 

prosesi adat mowindahako.  

3) prosesi upacara adat mowindahako adalah bisa ditunggangi unsur ria 

dalam artian semisal  uang belanja dengan mas kawin terbesar 

rekayasa disebutkan jumlah yang banyak pada saat prosesi adat 

mowindahako padahal jumlah biaya tidak seperti itu,  

3. Perspektif hukum Islam terhadap Adat Mowindahako dalam Perkawinan 

Masyarakat Suku Tolaki di Kelurahan Puunaha Kecamatan Unaaha 

Kabupaten Konawe, adalah di dalam al-Qur’an tidak ada penjelasan tentang 

larangan bagi kaumnya untuk menikah, justru Allah swt., sangat 

menganjurkan untuk adanya pernikahan. Sebenarnya prosesi adat 

mowindahako dalam pernikahan adalah  sebuah adat istiadat yang sudah biasa 

dan sudah dikenal oleh masyarakat secara turun temurun, maka dari itu 

masyarakat menjadikan sebuah hukum yang telah disepakati. Pelaksanaan adat 

Mowindahako sebenarnya adalah sebuah ritual adat yang, karena sebelumnya 
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telah dilaksanakan upaya musyawarah oleh para tokoh-tokoh adat dan pihak 

keluarga sehingga menemukan solusi yang disepakati bersama. adat 

Mowindahako ini dikatakan sebagai sebagai ‘Urf Shahih (adat yang baik) dan 

‘Urf Fasid (adat yang kurang baik). Namun ketika melihat dilapangan maka 

yang lebih banyak ditimbulkan adalah ’Urf Fasid(adat yang kurang baik) 

sehingga adat ini sebenarnya perlu untuk dipertimbangkan lagi seluruh 

rangkaiannya. 

B. Implikasi Penelitian 

 Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka 

peneliti memberikan implikasi sebagai berikut: 

1. Menganalisis kembali kasus pelaksanaan adat mowindahako termasuk 

penentuan harga mahar dan proses pemberiannya yang masuk dalam rangkaian 

adat, secara hakiki tidak memberatkan mempelai laki-laki tetapi karena 

banyaknya rangkaian adat dan syarat yang diajukan oleh adat jangan sampai 

menjadikan mempelai pria lari dengan istilah mombolasuako. Sehingga 

mengurangi nilai harkat dan sosial keluarga. 

2. Pada dasarnya mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri 

yang harus diberikan oleh sang suami. Pemberian secara ikhlas bukan dari 

faktor paksaan dari keluarga mempelai wanita. Sehingga  terciptanya 

kedamaian dalam hati mempelai laki-laki dalam melangsungkan pernikahan. 

3. Melihat implementasi pelaksanaan adat mowindahako pada masyarakat Tolaki 

khususnya yang bermukim di Kelurahan Puunaha Kec. Unaaha Kabupaten 

Konawe dapat mengikut prosesi perkawinan berdasarkan hukum Islam dengan 

mengintegrasikannya dengan nilai-nilai budaya yang memiliki relevansi 

dengan syari’at Islam. 


