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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan multikultural merupakan sebuah proses penanaman sikap

menghormati dan toleran terhadap keberagaman budaya yang hidup ditengah-

tengah masyarakat plural. Pada prinsipnya pendidikan multikultural adalah

pendidikan yang menghargai perbedaan, sebaliknya senantiasa menciptakan

struktur dan proses dimana setiap kebudayaan dapat diekspresikan secara bebas.1

Pendidikan tidak diselenggarakan secara steril dan terpisah dari konteks

masyarakat dan dunia seitarnya.Pendidikan tidaklah terjadi di ruang hampa

melainkan ada realita yang menyertainya, dalam hal ini, salah satu faktor penting

dalam kajian pendidikan adalah landasannya. Landasan yang dimaksudkan dalam

ilmu pendidikan adalah yang memuat nilai-nilai positif yang diyakini

kebenarannya.Salah satu landasan penting ilmu pendidikan yaitu agama.

Dalam konteks tersebut, menunjukan bahwa pendidikan tidak terlepas dari

lingkungan masyarakat.Salah satu pendidikan yang ada pada masyarakat seperti

pendidikan agama dan budaya, dan pada masyarakat terdapat berbagai suku-suku

bangsa.Dimana semua suku bangsa di dunia ini memiliki adat istiadat yang

berbeda satu sama lainnya. Adat istiadat yaitu cerminan dari kehidupan dari suatu

masyarakat yangdidalamnya ada nilai-nilai yang ditaati secara turun temurun.

Nilai-nilai tersebut senantiasa dihargai, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh

masyarakat. Dalam adat istiadat sangat berkaitan dengan bagaimana mengatur

1 Herlinawati Dyah, Konsep Pendidikan Multikultural H.A.R Tilaar Relevansinya Dengan
Pendidikan Islam).Yogyakarta, 24 september, 2007, h. 3
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hidup kedunian manusia agar manusia dapat bahagia dan tentram hidupnya di

dunia. Di dalam Islam adat istiadat tidak dilarang bahkan harus didukung jika

tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam

Setiap daerah tumbuh dan berkembang menjadi satu kesatuan dalam satu

ikatan teritorial, satu ikatan budaya sehingga menjadi satu suku bangsa dengan

persamaan-persamaan karakter,tradisi dan kebudayaan. Perbedaan itu akan

memberikan corak khas pada masing-masing suku bangsa yang bersifat lokal

dalam bentuk adat istiadat dan kebudayaan daerah. Konsep teoritis perbedaan

suku bangsa adalah cerminan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa besar yang

kaya dengan khasanah budaya daerah untuk memperkaya lahirnya kebudayaan

nasional.

Terpaan transformasi dan globalisasi telah mengubah watak dan gaya hidup

manusia sehingga nilai- nilai budaya secara perlahan- lahan mulai ditinggalkan

oleh masayarakat pendukungnya. Proses ini bukan hanya pada aspek tidakpaham

terhadap konsepsi yang ada tetapi paling mendasar muncul suatu anggapan dari

sebagian besar generasi muda bahwanilai-nilai tradisional dianggap bid’ah,

ketinggalan zaman, kampungan dan tidak penting bagi mereka. Proses ini cepat

atau lambat akan mempengaruhi kelestarian nilai-nilai budaya bangsa yang

menjadi kebanggan kita. Fenomena diatas  melahirkan kekhawatiran bagi generasi

muda kedepan bahwa dalam perjalanannya nilai-nilai budaya yang kita miliki

hanya dapat tampil sebagai suatu kisah sejarah yang dapat dibaca. Perlu disadari

bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal didaerah pedesaan serta

dalam aktivitas kehidupan sehari-hari patuh terhadap tradisi dan adat istiadat yang
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diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang kita. Tradisi dan adat istiadat itu

membuat penduduk yang hidup dipedesaan menjadi saling terikat, menyebabkan

mereka mematuhi nilai serta norma-norma yang ada serta berlaku didesa secara

bersama-sama dalam bertindak, bertutur kata maupun bertingkah laku.

Fungsi utama kebudayaan adalah membuat masyarakat pendukungnya tetap

mempunyai kesatuan dalam sama-sama memiliki kebudayaan tersebut sebagai jati

dirinya. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa anggota suatu masyarakat agar

dapat menjadi komponen yang aktif dalam membangun integrasi, harus

mempunyai kesadaran budaya dan kesadaran sejarah.Sejarah merupakan suatu

masa lalu yang menjadi pedoman untuk mengetahui budaya atau tradisi

pemberian mahar dalam masyarakat yang ada dalam suatu daerah masing-masing,

khususnya (KONAWE KEPULAUAN) atau sering disebut Wawonii. Dari berbagai

suku dan bangsa pasti memiliki keunikan budaya seperti budaya

masyarakatWawonii merupakan cerminan hidup, dengan mengacu pada sejarah-

sejarah dalam hal ini Tinasuka/mahar yang berupa pohon kelapa.

Dalam sejarah kerajaan yang diceritakan  oleh almarhumah Wahinda (cucu

raja mbeoga) bahwa adat istiadat dalam masyarakat Wawonii telah lahir sejak

masa pemerintahan Raja Mbeoga yang berkedudukan di desa Tangkombuno yaitu

sekitar abad ke 16, adat istiadat tersebut masih berlaku sampai sekarang.

Diantaranya adalah, Adat Kalapaeya/tempat makanan/kue yang dilaksanakan pada

saat pesta haluan, adat ini hanya diperuntukan untuk turunan mokole/raja

Wawonii atau untuk keluarga kerajaan dengan tingkatan yang berbeda-beda dalam

penggunaannya. Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian Adat Kalapaeya
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sudah menjadi tradisi untuk semua termasuk masyarakat biasa.Tinasuka, adat ini

juga biasa disebut mahar yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita

yang berupa pohon kelapa.Salah satu sendi kehidupan yang berhubungan dengan

hal tersebutadat Tinasuka atau adat penikahan suku Wawonii, suku Wawonii

terdapat di Kabupaten KonaweKepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara.Wawonii

itu sendiri merupakan akronim dari “WAWO” yang artinya di atas dan “NII” yang

berati kelapa, sehingga Tinasuka menjadi salah satu syarat dalam pernikahan

karena penghasialan suku Wawonii berpusat pada tanaman

kelapa.2Tinasukamemiliki tingkatan jumlah tergantung strata sosial mempelai

perempuan, artinya semakin tinggi derajat seorang wanita maka semakin banyak

pula pohon kelapa yang disebutkan sebagai mahar perkawinan.

Setelah berakhirnya sistem kerajaan, beberapa orang memutuskan untuk

menyetarakan nilai mahar perkawinan dengan alasan kemanusiaan. Meskipun

demikian kebanyakan orang terutama para tokoh adat masih memegang teguh

ketentuan pada nilai mahar yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini disebabkan

oleh pandangan tentang filosofi lahirnya adat Tinasuka yang bersumber dari

makna PulauWawonii dan fakta-fakta tentang sumber penghidupan suku Wawonii

yang didominasi oleh pohon kelapa dibandingkan dengan jenis pertanian lainnya.3

Menurut masyarakat desa BatumeaTinasuka berasal dari bahasa Wawonii

yang artinya mahar. Kata Tinasuka tidak bisa dipisakaan apabila dipisakan

menjadi dua kata Tina dan Suka maka akan menjadikan makna yang berbeda

2Ihwan All Gasari, Kabag  Ekonomi “wawancara”, Kantor KPU, Kab. Konawe
Kepulauan, tgl 25-01-2017

3Ihwan All Gasari, Kabag  Ekonomi “wawancara”,  Desa Batumea, tgl 26-01-2017
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yaitu Tina (perempuan) sedangkan Suka (menyukai) sehingga kata Tinasuka tidak

bisa dipisakan menjadi dua kata.Tinasuka juga hanya di peruntukan mempelai

wanita yang berasal dari suku Wawonii karena ini merupakan tradisi dari

penduduk setempat (Wawonii). Adapun orang yang diluar suku Wawonii yang

berdomisili di Wawonii maka mereka akan menyesuaikan dengan adat Tinasuka

itu sendiri, hal  ini menujukan bahwa masyarakat Wawonii asli dan orang diluar

suku Wawonii menjunjung tinggi nilai etika dan  saling menghormati.4

Tinasuka lahir sebagai kesepakatan di masa lampau yang diprakarsai oleh

raja Mbeoga dalam menentukan mahar seorang mempelai pria terhadap mempelai

wanita. Menurut Bunggulawa dalam artikelnya tentang sejarah ditemukannya

PulauWawonii bahwa filosofi lahirnya adat Tinasukayang menggunakan pohon

kelapa adalah pada saat itu komoditi perkebunan terbesar di PulauWawonii adalah

pohon kelapa, sehingga inilah alternatif paling memungkinkan untuk dijadikan

sebagai mahar mempelai pria terhadap mempelai wanita.5

Adat istiadat tentang Tinasukabanyak yang mengandung unsur-unsur

pendidikan yang berdasarkan ajaran Agama Islam, hal ini dapat dilihat dalam

nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat Tinasukayang masih memerlukan kajian

lebih lanjut sehingga tercipta pemahaman yang utuh bahwa adat pernikahan suku

Wawonii mengandung unsur unsur pendidikan Islam baik dikaji dari aspek

sejarah maupun pendekatan-pendekatan lainnya,

Kabupaten KonaweKepulauankhususnya pada masyarakat Wawonii,  dalam

adat istiadat tentang Tinasuka belum banyak yang membahasnya. Padahal hal

4 Imaduddin,  Dinas  para  wisata,”Wawancara”, Desa Batumea, Tgl 27-01- 2017
5 Kompasina, Com Wawonii –Island , Tgl 28-01-2017
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tersebut sangat penting artinya dalam memperluas da’wah Islamiyah melalui

pendekatan budaya, yakni agar masyarakat di daerah ini memahami bahwa adat

istiadat tentang Tinasuka mengandung nilai-nilai pendidikan Agama Islam.

Dengan cara ini, Masyarakat dapat lebih tertarik untuk mempelajari adat istiadat

suku Wawonii sekaligus melestarikan.

Dari uraian pada latar belakang di atas, peneliti mengangkat judul penelitian

tentang “Nilai Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Tinasuka Pada

Perkawinan Suku WawoniiKabupaten KonaweKepulauan”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, pada daerah penelitian

terdapat  masalah  yang dapat di identifikasi sebagai berikut :Kurangnya

pemahaman dan pengetahuan masyarakat Wawonii terhadap nilai-nilai pendidikan

Islam dalam adat Tinasuka pada perkawinan suku WawoniiKabupaten

KonaweKepulauan di desa Batumea.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokuspada nilai-nilai pendidikan Islam dalam adat

Tinasukapada masyarakat WawoniiKabupaten KonaweKepulauan di desa

Batumea

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran adat Tinasuka pada perkawinan suku

WawoniiKabupaten KonaweKepulauan di desa Batumea. ?
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2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Agama Islam dalam adat Tinasuka pada

perkawinan suku WawoniiKabupaten KonaweKepulauan di desa Batumea.?

E. Tujuan Penelitian.

1. Untuk memahami dan mengetahui, adat Tinasukapada masyarakat Wawonii

di Kabupaten KonaweKepulauandi desa Batumea.

2. Untuk mengetahui dan memahami Nilai- Nilai pendidikan Islam pada  adat

Tinasuka pada masyarakat Wawonii di Kabupaten KonaweKepulauan di

desa Batumea

F. Manfaat Penelitian

1. Dapat di jadikan sebagai bahan masukan dan konstribusi pemikiran bagi

pemerintah, Khususnya pemerintah Kabupaten KonaweKepulauan dalam

mengembangkan da’wah Islamiyah di kalangan masyarakat Wawonii

melalui pendekatan budaya.

2. Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan sekaligus masukan bagi masyarakat

luas untuk memahami dengan sesungguhnya bahwa adat Tinasukadalam

sistem adat masyarakat Wawonii tidak bertentangan, bahkan sesuai dengan

ajaran agama Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa

definisi operasional yang menyangkut beberapa variable dalam penelitian ini

sebagai berikut:

Nilai-Nilai Pendidikan Islam
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1. sesuatu yang abstrack, ideal, nilai bukanlah benda kongkrit tidak hanya

persoalan benar atau salah yang membuktikan benda yang empirik,

melainkan penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Jadi

nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal yang melekat

pada pendidikan Islam yang di gunakan sebagai dasar manusia untuk

mencapai tujuan hidup manusia yang bertujuan mengabdikan diri pada

Allah Swt.

2. Tinasuka adalah Mahar seorang mempelai pria kepada mempelai wanita

yang telah di tentukan jenis dan jumlahnya menurut garis keturunan

seorang mempelai wanita, artinya Tinasuka diberikan sesuai status derajat

seseorang. Tapi berkembangnya zaman Tinasuka disetarakan, disini tdak

ada lagi raja, keturunan raja atau pun ata/masyarakat bisa, semua sama

Tinasukanya/ maharnya yaitu tiga puluh pohon kelapa dan pemberian

maharTinasuka dapat dikonversi menjadi uang karena mengingat Pulau

Wawonii tidak didiami oleh penduduk asli suku Wawonii sehingga

pemberian mahar bisa dikonversi menjadi uang.


