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BAB V 

KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas mengenai 

Problematika Proses Perceraian Adat Suku Tolaki Perspektif Al-Urf ( Studi di 

Desa Parasi Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan), penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses perceraian adat dalam suku Tolaki dilakukan dengan enam tahap 

yang pertama, suami atau istri yang ingin berpisah dengan pasangannya 

mendatangi putobu (ketua adat). Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, 

pemanggilan kedua belah pihak (pelapor dan terlapor). Keempat, 

menghadirkan saksi. Kelima, ketua adat dan aparat desa 

bermusyawarah. Keenam, pelaksanaan denda. Kemudian penetapan 

denda yang harus dibayar untuk pihak yang dinyatakan bersalah sebagai 

tanda bahwa perkara proses perceraian adatnya telah selesai. Denda 

tersebut yaitu berupa  kerbau atau sapi , 1pcs kaci, 20 lembar sarung 

(untuk rakyat biasa) dan 40lembar (untuk bangsawan), juga cerek. 

2. Hasil tinjauan urf terhadap proses perceraian adat suku Tolaki 

berdasarkan kebiasannya termasuk kedalam urf amali atau adat istiadat 

berupa perbuatan, karena adat kebiasaan proses pereraian masyarakat 

suku Tolaki yang berkaitan dengan perbuatan. Berdasarkan ruang 

lingkup berlakunya proses perceraian adat suku Tolaki termasuk 

kedalam urf khas atau adat istiadat yang bersfat khusus, karena adat 
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kebiasaan proses perceraian masyarakat suku Tolaki dilakukan di daerah 

tertentu. Berdasarkan kualitasnya proses perceraian adat suku Tolaki 

termasuk kedalam urf shahih atau adat istiadat yang baik, karena 

prosedur perceraian sudah termasuk dalam syarat pengamalan al-urf 

salah satunya bernilai maslahat agar mencegah mudahnya terjadi 

perceraian dan menjaga peraturan yang tidak bisa dijangkau oleh 

Negara.. 

5.2 Hambatan Penelitian 

Ada beberapa hal yang mungkin tidak kami temukan dalam penelitian ini, 

atau menjadi sebuah kelemahan dari penulis diantaranya adalah : 

1. Peneliti masih kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi yang 

lebih banyak mengenai pelaku perceraian adat dalam suku Tolaki karena 

ada beberapa masyarakat yang enggan untuk diwawancarai dan pelaku 

perceraian banyak yang sudah meninggalkan kampung halaman karena 

merasa malu atas perceraian mereka. 

2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian ini 

yaitu tindakan persuasif yang masih kurang untuk mendapatkan data 

yang lebih banyak terkait perceraian adat suku Tolaki.  

5.3 Saran 

Berdasarkan urairan kesimpulan di atas, penulis mengemukakan beberapa 

saran : 
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1. Penulis berharap agar perceraian pada masyarakat Desa Parasi 

Kecamatan Palangga Selatan dapat dilakukan melalui Pengadilan agar 

perceraiannya sah secara Negara. 

2. Penulis berharap kepada Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh 

Agama Desa Parasi Keacamatan Palangga Selatan agar tetap mengawasi 

perceraian adat jika kiranya masih terjadi lagi, jangan sampai prosesnya 

tercampuri dengan perbuatan yang melenceng dari syariat islam 

 

 

 

 


