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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia pada hakikatnya adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup 

sendiri. Ikatan perkawinan merupakan suatu hubungan yang sah antara 

seorang pria dan seorang wanita dalam jangka waktu yang lama. Sehingga 

manusia selalu hidup dengan sesamanya, maka salah satu contoh sosial 

terkecil dari suatu masyarakat atau lingkup sosial adalah keluarga yang telah 

terbentuk dari hubungan perkawinan (Puniman, 2018: 1) 

Perkawinan adalah ikatan yang suci antara pria dan wanita, karena 

ketika pria telah melakukan ijab kabul maka keduanya akan memikul peran 

sebagai suami istri dan juga orang tua (Djaoe & Safitri, 2019:260). 

Perkawinan termasuk sebagai perbuatan hukum karena dengan 

terjadinya suatu perkawinan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi setiap individu dan perkawinan juga sudah menjadi kebutuhan dasar 

bagi manusia, akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perkawinan 

yaitu salah satunya seperti hubungan hukum antara suami istri dan 

mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka (Puniman, 

2018: 86) 

Bangsa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang dibawa dari nilai-

nilai yang telah dimiliki. Nilai-nilai yang dimaksud yaitu nilai adat istiadat, 

kebudayaan serta nilai religius yang kemudian disatukan menjadi suatu 

sistem nilai yang disebut pancasila (Erwinsyahbana, 2012: 17). 
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Keanekaragaman suku, bahasa, agama, golongan, adat istiadat dan 

budaya merupakan kekayaaan yang pada dasarnya merupakan suatu 

anugerah yang indah dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT 

dalam QS. Ar-Rum : 22 (Qur‟an, 22: 407) 

                        

         

Terjemahya :  

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan 

bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 

yang mengetahui”. 

 

Keanekaragaman budaya, adat istiadat disetiap daerah mempunyai ciri 

khas masing-masing. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh bangsa 

Indonesia yaitu Perkawinan yang dilakukan secara adat istiadat yang proses 

pelaksanaannya berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Walaupun 

perkawinan di Indonesia sudah diatur oleh Undang-undang tetapi karena 

kultur budaya di Indonesia yang berbeda-beda dan adat yang begitu kental 

melekat pada masyarakat Insdonesia maka tidak terlepaslah setiap perbuatan 

degan adat istiadat tidak terkecuali juga dengan perkawinan. 

Perkawinan jika dipandang dalam Hukum Adat yaitu sebagai urusan 

keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi begitu 

pula menyangkut urusan keagamaan. Dalam masyarakat adat perkawinan 

merupakan peristiwa yang sangat penting dan sakral. Kita ketahui bahwa 
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ikatan perkawinan tidak saja melibatkan dua belah pihak antara suami dan 

istri saja, melainkan perkawinan juga melibatkan pihak lain yang dapat 

mempengaruhi keutuhan suatu ikatan perkawinan (Firhan & Irawan, 2020: 

15-16). 

Sulawesi Tenggara juga memiliki berbagai kebudayaan daerah bersifat 

kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kebudayaan 

kelompok suku bangsa yang ada didaerah tersebut. Ada beberapa suku yang 

mendiami wilayah Sulawesi Tenggara diantaranya ada Suku Buton, Suku 

Muna, Suku Bugis dan Suku Tolaki. Setiap suku memiliki adat istiadatnya 

masing-masing tidak terkecuali suku Tolaki yang merupakan Suku terbesar 

dan dominan yang tersebar di wilayah Sulawesi Tenggara. Suku tolaki 

memiliki adat istiadat yang lebih khusus dan biasanya menempati wilayah 

tertentu, begitupun juga adat dalam pernikahan dan perceraian. 

Salah satu akibat yang timbul dari adanya pernikahan yaitu dapat 

terjadi perceraian antara suami istri atau putusnya ikatan perkawinan. 

Putusnya ikatan perkawinan disebabkan oleh kehendak suami atau istri atau 

atas kehendak keduanya karena perselisihan atau ketidakrukunan yang 

timbul dari tidak dilakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami 

atau istri sebagaimana harusnya berdasarkan hukum perkawinan yang 

berlaku (Novitasari dkk, 2019: 323). 

Berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari perceraian, maka 

perceraian sesungguhnya tidak lebih maslahat dibandingkan dengan 

mempertahankan hubungan perkawinan yang masih bisa diperbaiki. Tetapi 
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jika mempertahankan hubungan pernikahan akan menyebabkan dampak 

yang tidak baik dan perpecahan lebih luas, maka Islam memperbolehkan 

perceraian (Qulub & Munif, 2017: 65). 

Berbagia konflik yang akan muncul dalam menjalani bahtera rumah 

tangga, dengan demikian Islam menganjurkan pasangan suami istri mencari 

jalan keluar yang terbaik, dan jika tidak menemukan titik temu atau jika 

hubungan perkawinan itu dilanjutkan kiranya akan mendatangkan mudhorot 

yang lebih banyak maka islam memperbolehkan perceraian sebagai jalan 

paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Sebagaimana salah satu 

firman Allah mengenai percerian dalam Q.S Al-Baqarah :227 (Qur‟an, 

227:37) 

             

Terjemahnya: 

“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka 

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. 

 

Perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri dapat diselesaikan 

baik secara hukum yang diatur dalam Undang-Undang maupun diselesaikan 

secara hukum adat atau dalam Islam disebut juga dengan Al-Urf. Al-Urf 

membahas seputar perbuatan yang biasa dilakukan oleh masyarakat salah 

satu contohnya seperti proses perceraian yang dilakukan secara adat. Tidak 

terkecuali pada suku tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan 

yang masih melakukan proses perceraian secara adat, dengan tata cara yang 

telah diatur dalam hukum adat dan diselesaikan oleh Ketua adat. 
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Terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan dalam proses 

penyelesaian perceraian adat Suku Tolaki, salah satunya adalah membayar 

denda kepada pihak yang menjadi korban perceraian. Denda yang harus 

dibayar dapat dikatakan cukup berat karena mempunyai jumlah yang tidak 

kecil dan tidak sedikit sehingga terdapat problem dalam pelunasan 

pembayaran denda tersebut yang masih merupakan rangkaian proses 

perceraian adat dalam suku Tolaki, dan terkhusus untuk pasangan yang 

menikah bukan dengan sesama adat suku Tolaki mereka biasanya akan 

merasa kaget atau keberatan karena tidak mengetahui tentang peraturan adat 

tersebut. 

Penelitian awal yang penulis lakukan, terdapat 4 pasangan suami istri 

yang melakukan perceraian secara adat suku tolaki di Desa Parasi 

kecamatan palangga Selatan. Dari keempat pasangan tersebut masing-

masing memiliki permasalahan yang berbeda-beda dan timbul dari akibat 

yang berbeda-beda pula. Berdasarkan data awal maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Problematika proses perceraian adat 

Suku Tolaki perspektif Al-urf (studi di Desa Parasi Kec. Palangga Selatan 

Kab. Konawe Selatan)”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang peniliti teliti yaitu problematika proses 

perceraian adat suku Tolaki  di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan 

ditinjau dari perspektif Al-Urf. 
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1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses perceraian adat suku Tolaki di Desa Parasi 

Kecamatan Palangga Selatan? 

2. Bagaiamana perspektif al-urf terhadap proses perceraian adat suku 

Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan?  

1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka peneliti mengambil 

tujuan, yaitu:  

1. Untuk mendeskripsikan proses perceraian adat suku Tolaki di Desa 

Parasi Kecamatan Palangga Selatan. 

2. Untuk mendeskripsikan perspektif al-urf mengenai proses perceraian 

adat suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Untuk mengetahui proses perceraian adat suku Tolaki di Desa Parasi 

Kecamatan Palangga Selatan. 

2. Untuk mengetahui perspekti al-urf terhadap proses perceraian adat suku 

Tolaki di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan. 

1.6 Definisi Operasional 

Menghindari salah pengertian dan mencegah interpretasi lain dalam 

memahami judul ini, maka penulis perlu memberikan penegasan ruang 
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lingkup secara rinci sehingga dapat diperoleh pemikiran yang terarah 

sebagai berikut: 

1. Problematika merupakan kata turunan yang terbentuk dari kata 

problem. Kata problem dapat diartikan sebagai persoalan atau masalah. 

Problematika merupakan sebuah istiah yang digunakan untuk 

menunjukan suatu permasalahan yang harus dipecahkan (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2008:1215). Problematika yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah permasalahan dari perceraian adat suku tolaki di 

Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan yang harus dipecahkan. 

2. Proses memiliki beberapa pengertian salah satunya runtunan perubahan 

(peristiwa), atau rangkaian tindakan. Proses dapat juga dimaksudkan 

dengan kejadian yang berurut. (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2016, 

Jakarta). Proses yang dimaksud dalam penelitian ini adalah urutan 

pelaksanaan dalam perceraian adat suku Tolaki di Desa Parasi 

Kecamatan Palangga Selatan. 

3. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan atas kehendak suami 

atau istri atau kehendak dari kedua belah pihak, disebabkan tidak 

adanya kerukunan yang bersumber dari tidak terlaksananya hak-hak 

atau kewajiban suami istri sebagai mana seharusnya menurut hukum 

yang berlaku (Syaifuddin, Turatmiyah, & Yahanan, 2013:6). Perceraian 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusnya hubungan 

perkawinan sesuai adat istiadat suku Tolaki di Desa Parasi Kecamatan 

Palangga Selatan. 
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4. Adat memiliki beberapa arti diantaranya yaitu aturan (perbuatan dan 

sebagainya) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala atau cara 

(kekuasaan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan. Dari dua 

arti sebelumnya dapat ditarik benang merah bahwa adat istiadat adalah 

tata kelakuan yang kekal dan  turun-temurun dari generasi satu 

kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola 

perilaku masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2016, Jakarta). 

Adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan atau aturan 

yang sudah dilaksanakan sejak lama oleh suku Tolaki di Desa Parasi 

Kecamatan Palangga Selatan. 

5. Suku Tolaki merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Tenggara, 

Suku bangsa Tolaki mendiami  daratan Sulawesi Tenggara meliputi 

Kabupaten Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Kota Kendari dan 

Konawe Kepuluan secara universal adalah umat beragama (Melamba 

dkk, 2016:126). Suku Tolaki yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

suku Tolaki yang berada di Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan. 

6. Perspektif memiliki dua artian kata yang pertama yaitu cara melukiskan  

suatu benda pada permukaan mendatar sebagaimana yang terlihat oleh 

mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya), kedua yaitu 

sudut pandang atau pandangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2016, 

Jakarta). Perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah 

sudut pandang Islam terhadap Perceraian Adat Suku Tolaki di Desa 

Parasi Kecamatan Palangga Selatan. 
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7. Al-Urf adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh 

manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni diantara mereka atau 

lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus (Setiyawan, 

2012:212). Urf yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tradisi/adat 

yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki di Desa Parasi 

Kecamatan Palangga Selatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


