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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan berjudul “Nilai-Nilai

Pendidikan Islam Dalam Adat Tinasuka Pada Perkawinan Suku

WawoniiKabupaten KonaweKepulauan”. Adapun penelitian sebelumnya yang

setema dengan penelitian yang dikaji oleh penulis mengenai mahar,diantaranya

adalah:

1. Saleng pada tahun 2002 yang berjudul “Kedudukan Mahar dalam

Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka ditinjau dari

Syariat Islam“. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis yakni peneliti

mengkaji teori-teori hukum dan metode pendekatan sosial budaya. Adapun

metode pengumpulan datanya menggunakan penelitian keperpustakan dan

lapangan. dari penelitian ini diperoleh bahwa kedudukan mahar dalam perkawinan

pada adat bugis tidak bertentangan dengan syariat Islam dan sesuai dengan

ketentuan adat yang berlaku dan jika bertentangan maka adat tersebut

dihilangakan namun hal tersebut kembali kepada komplikasi hukum Islam.1

2. Marlina pada tahun 2011 yang berjudul “ Tata Cara Pembayaran Mahar

Adat Muna Ditinjau Dalam Hukum Islam Di Kabupaten Muna”penelitian ini

1Saleng. 2002. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan Adat Bugis Di Kecamatan
Ladongi Kabupaten Kolaka Di Tinjau Dari Syariat Islam “. Skripsi 2011 IAIN Kendari
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bertujuan untuk meluruskan kesenjangan antara tata cara pembayaran mahar adat

muna ditinjau dalam hukum Islam.2

3. Nurhasmin pada tahun 2011 yang berjudul “ Sistem Sompa (Mahar) Dan

Doi Mendre (Uang Panaik) Ditinjau Dari Segi Hukum Perkawinan Islam Pada

Masyarakat Bugis Di Kecamatan Baruga Kota Kendari”. Hasil penelitan ini

menggambarkan bahwa  sistem sompa dan doi mendre ditinjau dari segi hukum

Islam di Kecamatan baruga kota Kendari diberikan dan mengucapakan ketika

akad dilaksanakan sedangkan doi mendre atau uang naik diberikan ketika

peminangan.3

4. Taslim pada tahun 2014 yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam

Terhadap Tradisi Tinansuka Pada MasyarakatWawonii (Studi Kasus Di Desa

Patande KecamatanWawoniiTimur LautKabupaten KonaweKepulauan)” Hasil

penelitian saudara Taslim lebih fokus pada tinjauan hukum Islam dalam Tradisi

Tinansuka dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian

saudara Taslim tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika tidak sesuai dengan

hukum Islam maka tradisi tinansuka akan dihilangkan.4

Adapun penelitian yang dilakukan penulis berjudul Nilai-Nilai Pendidikan

Islam Dalam Adat Tinasuka Pada Perkawinan Suku WawoniiKabupaten

KonaweKepulauan, namun lebih dikususkan pada nilai-nilai pendidikan Islam

2Marlina. 2011. “ Tata Cara Pembayaran Mahar Adat Muna Ditinjau Dalam Hukum
Islam Di Kabupaten Muna”.

3Nurhasmin. 2011. “ Sistem Sompa (Mahar) Dan Doi Mendre (Uang Panaik) Ditinjau
Dari Segi Hukum Perkawinan Islam Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Baruga Kota
Kendari”. Skripsi 2011 IAIN Kendari

4Taslim. 2014. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tinansuka Pada Masyarakat
Wawonii (Studi Kasus Di Desa Patande Kecamatan Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Ke
pulauan)”. Skripsi 2013 IAIN Kendari
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dalam adat Tinasuka, penelitian ini sama-sama membahas tentang Tinasuka tetapi

berbeda, fokus penelitan,  saudara Taslim lebih fokus di  kedudukan Tinansuka

dalam hukum Islam sedangkan penulis nilai-nilai pendidikan Islam dalam

Tinasuka.

B. Sistem Budaya

1. Konsep

Kebudayaan (bahasa Belanda),(bahasa Inggris), berasal dari perkataan

Latin: “Clore” yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan, dan

mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani.Dari segi arti ini

berkembanglah arti  sebagai“segala daya dan aktifitas manusia untuk mengolah

dan mengubah alam”. Ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal

dari bahasa Sangsekerta “buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang

berarti budi atau akal.5

Kebudayaan Islam berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Islam sangat

menghargai akal manusia untuk berkiprah dan berkembang. Hasil akal, budi rasa,

dan karsa yang telah terseleksi oleh nilai – nilai kemanusiaan yang bersifat

universal berkembang jadi semua peradapan.

Dalam masa kini banyak sekali kebudayaan yang menjerumuskan

pelaksananya

kedalam kesesatan dan kemusyrikan. Oleh karena itu, pemahaman tentang

kebudayaan Islam ataupun kebudayaan yang bersyari’atkan Islam harus diketahui

mulai dini. Sehingga, dapat mempermudah seseorang untuk mempelajari tentang

5 Masoed Mohtar, Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta Gajah Mada University
Press 1990,  h. 33
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ajaran dan kebudayaan Islam, serta secara tidak langsung mendekatkan dirinya

kepada Allah SWT. Karena , hampir seluruh kebudayaan Islam merupakan

penerapan dari nilai-nilai kebaikan dalam ajaran Islam tanpa melanggar larangan-

larangan di dalam Al-qur’an dan Al-Hadist.

Pendapat lain mengatakan bahwa kata budaya adalah sebagai suatu

perkembangan dari kata majemuk budidaya, yang berarti daya dan budi. Karena

itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari

budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa; Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari

cipta, karsa dan rasa tersebut.

Konsep sistem-sistem nilai budaya bermacam-macam, merupakan alternatif-

alternatif, yang menunjukan bahwa macam-macam nilai dapat mengandung suatu

model menyeluruh untuk deskripsi dan studi perbandingan. Di asumsikan bahwa

perbedaan macam-macam dan tingkat-tingkat nilai aturan-aturan khusus atau

umum , cita-cita norma-norma kriteria lainnya dalam sikap mengatur, penilaian

dan sanksi-sanksi semuanya menyusun suatu sistem nilai budaya yang kompleks.6

Karena itu suatu sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman tertinggi

bagi kelakuan manusia. Sistem nilai budaya itu demikian kuatnya meresap dan

berakar di dalam jiwa masyarakat, sehinggah sulit diganti atau diubah dalam

waktu yang singkat sebab budaya merupakan warisan dari nenek moyang yang

telah dilakukan dan melekat pada generasinya.

Definisi lain yang dikemukakan oleh R.Linton dalam buku: “The Cultural

Background of Personality”, bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari tingkah

6Drs.H. Rohiman Notowidagdo Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan AL-Quran dan
Hadits,Perpustakaan Nasional : katalog dalam terbitan,jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2002. h.
40
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laku yang di pelajari dan hasil tingkah laku, yang unsur-unsur pembentukannya

didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat tersebut.7

1. Wujud Kebudayaan dan Unsur-unsurnya

Koentjaraningrat menguraikan wujud kebudayaan menjadi 3 macam, yaitu:

a. Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai,

norma-norma, peraturan, dan sebagainya.

b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas serta tindakan

berpola dari manusia dalam masyarakat.

c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.8

Adapun unsu-unsur kebudayaan yang bersifat universal yang dapat kita

sebut sebagai isi pokok tiap kebudayaan di dunia ini, ialah:

a. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia sehari-hari misalnya: pakaian,

perumahan, alat rumah tangga, senjata dan sebagainya.

b. Sistem mata pencaharian dan system ekonomi. Misalnya: pertanian,

peternakan, system produksi.

c. Sistem kemasyarakatan. Misalnya: kekerabatan, system perkawinan,

system warisan.

d. Bahasa sebagai media komunikasi, baik lisan maupun tertulis.

e. Ilmu pengetahuan.

f. Kesenian. Misalnya: seni rupa, seni suara, seni gerak.

g. Sistem religi.9

7 Drs. Joko Tri Prasetya,dkk., Ilmu Budaya Dasar, Cet III Juli 2004, Jakarta: P.T.Rineka
Cipta, h. 28-29

8 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, h. 301
9Ibid, h. 218-219
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2. Manusia dengan Kebudayaan

Dipandang dari sudut antropologi, manusia dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu:

Manusia sebagai makhluk biologi. dan Manusia sebagai makhluk sosio-

budaya.Sebagai makhluk biologi, manusia dipelajari dalam ilmu biologi atau

anatomi; dan sebagai makhluk sosio-budaya manusia dipelajari dalam antropologi

budaya. Antropologi budaya menyelidiki seluruh cara hidup manusia, bagaimana

manusia dengan akal budinya dan struktur fisiknya dapat mengubah lingkungan

berdasarkan pengalamannya. Juga memahami, menuliskan kebudayaan yang

terdapat dalam masyarakat manusia.

Akhirnya terdapat suatu konsepsi tentang kebudayaan manusia yang

menganalisis masalah-masalah hidup sosial-kebudayaan manusia. Konsepsi

tersebut ternyata member gambaran kepada kita bahwasanya hanya manusialah

yang mampu berkebudayaan.

3. Masyarakat dengan Kebudayaan

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah

tertentu, yang telah cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur

mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama.Dalam masyarakat tersebut

manusia selalu memperoleh kecakapan, pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga

penimbunan itu dalam keadaan yang sehat dan selalu bertambah isinya. Memang

kebudayaan itu bersifat Comulatif, bertimbun. Dapat diibaratkan: Manusia adalah

sumber kebudayaan, dan masyarakat adalah danau besar, dimana air dari sumber-

sumber itu mengalir. Jadi erat sekali hubungan antara masyarakat dengan
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kebudayaan. Kebudayaan takmungkin timbul tanpa adanya masyarakat, dan

eksistensi masyarakat hanya dapat dimungkinkan oleh adanya kebudayaan.

4. Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan

Ternyata manusia, masyarakat, dan kebudayaan merupakan satu kesatuan

yang tidak dapat lagi dipisahkan.Karena ketiga unsur inilah kehidupan makhluk

sosial berlangsung.Masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pada manusia, karena

hanya manusia saja yang hidup bermasyarakat yaitu hidup bersama-sama dengan

manusia yang lain dan saling memnadang sebagai penanggung kewajiban dan

hak. Seorang manusia yang tidak pernah mengalami hidup bermasyarakat, tidak

dapat menunaikan bakat-bakat manusianya yaitu mencapai kebudayaan. Dengan

kata lain dimana orang hidup bermasyarakat, pasti akan timbul kebudayaan.

Kebudayaan didalam masyarakat itu merupakan bantuan yang besar sekali

pada individu-individu, baik sejak permulaan adanya masyarakat sampai kini,

didalam melatih dirinya memperoleh dunianya yang baru. Dari setiap generasi

manusia, tidak lagi memulai dan menggali yang baru, tetapi menyempurnakan

bahan-bahan lama menjadi yang baru dengan berbagai macam cara, kemudian

sebagai anggota generasi yang baru itu telah menjadi kewajiban meneruskan

kegenerasi selanjutnya segala apa yang telah mereka pelajari dari masa lampau

dan apa yang mereka sendiri telah tambahkan pada keseluruhan aspek budaya itu.

Setiap kebudayan adalah sebagai jalan atau arah didalam bertindak atau

berpikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang fundamental, dari

sebab itulah kebudayaan itu tidak dapat dilepaskan dengan individu dan
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masyarakat. Dan akhirnya dimana manusia hidup bermasyarakat disanalah ada

kebudayaan, dan kesemuanya menjadi benda penyelidikan sosiologi.10

5. Manusia dengan Masyarakat.

Manusia hidupnya selalu didalam masyarakat. Hal ini bukan hanya sekedar

ketentuan (konstateren) semata-mata, melainkan mempunyai arti yang lebih

dalam, yaitu bahwa hidup bermasyarakat itu adalah rukun bagi manusia agar

benar-benar dapat mengembangkan budayanya dan mencapai kebudayaannya

C. Konsep Perubahan Kebudayaan

Koentjaraningrat perubahan budaya adalah proses pergeseran, pengurangan,

penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan.11 Secara

sederhana, perubahan budaya merupakan suatu dinamika yang terjadi sebagai

akibat benturan-benturan antar unsur budaya yang berbeda-beda dalam

lingkungan masyarakat.

Daripandangan diatas Peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa

perubahan kebudayaan dalam suatu kalangan masyarakat terjadi akibat

percampuran unsur budaya yang berbeda yang menyatu akibat proses asimilasi

dari budaya yangdibawa masing-masing individu yang berbeda daerah. Perubahan

tersebut dipengaruhi oleh pentingnya dari segi manfaat postif untuk dirubah.

Dalam masyarakat, kita lihat sering terjadi perubahan atau suatu keadaan

dimana perubahan tersebut berjalan secara konstan. Perubahan tersebut memang

terikat oleh waktu dan tempat, akan tetapi sifatnya yang berantai, maka keadaan

10 Joko Tri Prasetya,dkk., Ilmu Budaya Dasar, Cet III Juli 2004, Jakarta: P.T.Rineka
Cipta,h. 35-37

11 Koenjaraningrat, Dalam Catatan http:// fingerplans, blogspot.co.id/2012/09/ Perubahan
Kebudayaan Menurut Para Ahli, tgl 2-01-2017
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tersebut berlangsung walaupun kadang-kadang diselingi keadaan dimana

masyarakat yang bersangkutan mengadakan organisasi unsur-unsur struktur

masyarakat yang terkena proses perubahan tadi. Perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi merupakan dampak perubahan yang paling memperbaharui

kehidupan manusia.

Defenisi dari perubahan kebudayaan yang dikemukakan oleh Supandi

bahwa suatu keadaan dimana terjadi unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda

sehingga tercapai keadaan yang tidak serasi fungsinya bagi kehidupan. Perubahan

dalam kebudayaan mencangkup semua bagian yaitu: kesenian, ilmu pengetahuan,

teknologi, filsafat, dan seterusnya bahkan perubahan-perubahan dalam bentuk

serta aturan-aturan organisasi sosial. Selain itu kebudayaan juga mencangkup

segenap cara berfikir dan bertingkah laku yang timbul karena interaksi yang

bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolis dan

bukan oleh karena warisan yang berdasarkan keturunan.12

D. Definisi Tradisi/ Adat

Tradisi/ Adat (Bahasa Latin: traditio, ”diteruskan”) atau kebiasaan, dalam

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak

lama dan menjadi bagian dari kehidupam suatu kelompok masyarakat, biasanya

dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau Agama yang sama.13

12defenisi dari perubahan kebudayaan yang dikemukakan oleh Endang Supandi 2001
dalam http:// fingerplans. blogspot. co.id, perubahan-kebudayaan-menurut-para-ahli.html,tgl 2-
01-2017

13 Https: // Id. M. Wikipedia. Org. Wiki. Tradisi, tgl 5-02-2017
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Tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik

tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.14

Kata tradisi biasa juga disebut adat berasal dari bahasa Arab, adat yang

berati kebiasaan dan diangap bersinonim dengan kata, urf yang berarti sesuatu

yang sudah dikenal atau diterima secara umum dimasyarakat. Dalam Kamus

Umum Bahasa Indonesia kata adat didefenisikan dengan kebiasaan atau tradisi

yang telah dilkukan sejak zaman dahulu kala.15

Adat biasanya mengacu pada konvensi yang sudah lama ada, baik yang

sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian tak sengaja terhadap keadaan, yang

dipatuhi dan sangat meninggikan para pendahulu. Adat juga terkadang merujuk

pada perangkat hukum tersendiri, terpisah dari hokumIslam, yang disebut hukum

adat.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa adat adalah salah satu buah dari

budaya manusia, yang mencakup saling hubungan rasa dan akhlak manusia,

utamnya saling hubungan manusia dengan sesamanya baik yang bersifat

perseorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa dan antar bangsa, termasuk

silang hubungan manusia itu sendiri dengan tuhannya, makhluk lainnya dan alam

lingkungannya. Karenanya, adat istiadat mencakup nilai-nilai ritual dan nilai-nilai

sosial yang bersifat absolut dan relatif, yang berlaku sehari-hari dan yang

sewaktu-waktu, yang tertulis dan tidak tertulis.16

14 Amirullah Syarbini. Islam Dan Kearifan Lokal.Makalah Yang Dipresentasikan Pada
The 11TH Annual Conference On Islamic Studies. Bangka Belitung 11-13 Oktober 2011,h. 171

15Ibidh.57
16 Maia Papara Putra. 2000. Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam

Hakiki Dalam Lembaga Kitabbullah. Yayasan A.U.A. Meningsing Pagi. Makasar. h. 133
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Dalam prakteknya, sebagaian adat ada yang bersifat ritual, dan sebagian

seremonial. Menurut Rippin,17 praktek ritual adat merupakan tambahan di luar

Rukun Islam, yang dijalankan oleh kaum muslim sebagai syi’ar Agama. Dengan

demikian, ritual tambahan ini bukan termasuk ibadah dalam pengertian sempit.

Sebagaian upacara adat tak dapat dipungkiri merupakan kebudayaan yang

diciptakan oleh umat muslim sendiri, sementara sebagian lain tidak jelas asalnya,

tapi semuanya bernuansa Islam. Aktifitas lainnya mengacu kepada upacara adat

yang bukan berasal dari Islam, tapi ditolerir dan dipertahankan setelah mengalami

proses modifikasi Islamisasi dari bentuk aslinya. Ritual adat dalam bentuknya

yang sekarang tidak membahayakan keyakinan Islam, bahkan telah digolongkan

sebagai manifestasi keyakinan itu sendiri dan digunakan sebagai syi’ar Islam khas

daerah tertentu.

Wawonii, tradisi Tinasukadapat digunakan sebagai syi’ar Islam karena

tradisi Tinasuka ini dapat menjadi mekanisme persaudaraan dalam menciptakan

perdamaian yang ada diWawonii Karena dia bersifat menyatukan.

Adat adalah aturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari

nilai dan junjungan serta di patuhi masyarakat penduduknya. Di Indonesia aturan-

aturan segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang

mengikat yang disebut hukum, yang mengikat yang disebut hukum adat .

Adat telah melembaga dalam kehidupaan masyarakat baik berupa

tradisi,adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga

17ibid.h. 136
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masyarakat baik dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat

yang menjadih tokoh masyarakat menjadi cukup penting.

Adat merupakan norma yang tidak tertulis,namun sangat kuat mengikat

sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiyadat akan

menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung

dikenakan.misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian maka

tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar,

tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

E. Mahar Dalam pernikahan

a. Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa) mahar adalah shidq yang artinya maskawin. Dan

di dalam kamus kontenporer Arab-Indonesia, mahar atau maskawin di samakan

dengan kata shidaq, shidaqat.18

Menurut Hamka, kata shidaq atau shidaqat dari rumpun kata shidaq, shadaq,

bercabang juga dengan kata sahadaqah yang terkenal. Dalam  makanannya

18M. Ahmad Tihami dan Sohari Sharani, fiqih Munakahat (Kajian NikahLengkap),
Jakarta Rajawali Press, 2009, h. 36.
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terkandung perasaan jujur, putih hati. Jadi artinya yang di berikan dengan putih

hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika akan menikah.19

Mahar secara terminologi menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar adalah

harta yang di berikan kepada perempuan dari seorang laki-laki ketika menikah

atau bersetubu.20Menurut Al hamdani, mahar atau maskawin adalah pemberian

seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu.21

Menurut Al-fanani, mendefinisikan mahar atau shadaq ialah sejumlah harta

yang wajib di berikan karena nikah atau wathi (persetubuhan). Maskawin

dinamakan shadaq karena di dalamnya terkandung pengertian sebagai ungkapan

kejujuran minat pemberinya dalam melakukan nikah, sedangkan nikah merupakan

pangkal yang mewajibkan adanya maskawin.22

Ulama Fiqih berpendapat bahwa mahar ada dua macam, mahar musamma

dan mahar  mitsil. Mahar musamma yaitu mahar yang sudah disebutkan atau

dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. Sedangkan mahar mitsil adalah

mahar yang tidak disebutkan kadarnya ketika akad nikah23

Mengambil kesimpulan dari pendapat para ahli, menyimpulkaan bahwa

mahar merupakan sebuah tanda cinta dari calon suami yang akan menjadi hak

sepenuhnya jadi istri. Yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

mawadda warahmah dan meneruskan keturunan yang soleh sesuai ajaran Islam.

19Atabik Ali dan Zuhdi muhdlor,Kamus Kontenporer Arab
Indonesia,Yogyakarta:MultiKariya Grafika, h. 462

20Hamka Tafsir al-Azhar, Juz IV, Jakarta; PT Pustaka Panji Mas,1999, h. 294.
21Imam Taqiyuddin Abu Bakar Muhammad Al-Hussaini.Kifayah Al-Akhyar,Beriut:Dar

Al-Kutub al-Ilmiah,tth, Juz 2, h 60.
22H.S.A al-Hamdani,Risalah Nikah Hukum Perkawianan Islam,Jakarta:Pusataka Amani,

1989, h.110.
23 http: // Syullhadi. Wordpress. Com- Fiqihtgl. 8-02-2017
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Mahar atau mas kawin yang di berikan suami untuk istri tidak mesti berupa

barang berharaga melainkan keiklasan yang ada untuk pemberian terhadap istri.

b. Mahar (Maskawin) dalam Islam

Mahar (maskawin) merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh

lelaki yang akan menikahinya. Mahar menjadi hak milik seorang istri dan tidak

boleh siapapun mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainya, kecuali bila istri

ridah memberikan mahar terebut kepada sipa saja. Dalam meminta mahar kepada

calon suami, seorang calon isrti tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya

atau yang memberatkan beban calon suaminya sebab Rasulullah Saw

mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebihan didalam menentukan besarnya

mahar, hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para lelaki

yang bermaksud untuk menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak

negatif bagi mereka yang sudah memiliki keinginan untuk menjalankanya, kecuali

calon suaminya terbilang mapan dari sisi ekonomi.24 Dalam  sebuah hadits,

Rsulullah Saw bersabda “sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah

(ringan) maskawinya.” (HR, Ibn Hibban).

Buku Sabiq mengatakan salah satu keistimewaan Islam ialah

memeperhatiakan dan menghargai kedudukan wanita yaitu memberinya hak untuk

memegang urusan dan memiliki sesuatu. Masa datangnya Islam berbeda dari

masa jahiliyah yang penuh dengan kezoliman, dimana ketika itu kaum muslimah

tidak dapat bernafas lega. Bahkan hanya sebagai alat yang di pergunakan

pemiliknya dengan sekehendak hati. Ketika datang panji-panji yang putih Islam

24Www. Al-Quran-Syaamil. Com, tgl 10-02-2017
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membersikan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian

kembali akan hak-haknya untuk menikah serta bercerai juga mewajibkan bagi

laki-laki untuk membayar mahar.

Mudjab  menjelaskan tentang mahar (maskawin) adalah Mahar adalah

sesuatu yang di berikan oleh calon suami kepada perempuan yang akan dinikahi,

baik barang maupun uang. Membayar mahar hukumnya wajib namun tidak

termaksud hukum nikah.

c. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam,  maka

kehadiranya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat

sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban

membayar mahar kepada mahar kepada calon istri.

Adapun dasar hukum diwajibkanya mahar adalah sebagai berikut:

Artinya: berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)sebagai

pemberian dengan penuh kerelan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada

kamu sebagaian dari maskawin itu dengan senang hati, makanalah (ambilah)

pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnay”.(QS an-Nisa

4).25

d. Pengertian Pernikahan/Perkawinan

Secara etimologi perkawinan adalah berasal dari bahasa arab yakni al’kholtu

dan altaz’wij yang berarti perkawinan dan percampuran. Seperti dalam ungkapan

artinya air hujan itu bercampur di dalam tanah. Dari pengertian diatas dapat

25 Departemen Agama RI, h. 77
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diambil suatu kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu akad (ikatan/perjanjian)

untuk menghalalkan hubungan kelamin anatara laki-laki dan perempuan dalam

rangka untuk mewujudkan kehidupan keluaraga yang bahagia dan sejahtera yang

di liputi rasa ketentraman serta kasi sayang (ma’waddha wa’rahmah) dengan cara

yang di Ridhoi Allah Swt.26

Dalam buku Syaikh  di sebutkan bahwa:

Pernikahan Menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga Sebagai akad

atau hubungan badan.selain itu, dia juga mengartikan. Nikah adalah

percampuran.27Pengertian pernikahan dalam buku Ensiklopedi Muslim yang di

tulis oleh Abu Bakr Jabir Al-Jazairi di terjemahkan oleh Fadhil Bahri

menyebutkan Nikah adalah aqad yang menghalalkan kedua belah pihak (suami

dan istri) menikmati pihak satuanya.28

Perkawinan atau nikah merupakan jalan yang paling menguntungkan untuk

mengobati persaan cinta antara dua hati (pria dan wanita). Dalam Islam

memadukan hubungan natara persaan dan hukum syarah yang di atas pondasi

inilah keluarga muslimah dibangun dengan memperhatikan faktor agama dan

cinta.29 Pernikahan adalah ketetapan Allah yang haq dan syah untuk memperoleh

anak dan memakmjurkan bumi. Sedangkan keluarga adalah ponadsi untuk

mewujudkan kesatuan suatu bangsa atau umat Islam. Allah menciptakan dalam

diri manusia ketertarikan pada yang lain dan naluri untuk berkembangbiak.

26.Idris, Fiqih Munakahat,(Kendari: Stain,2008),h. 1
27Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita,cet 35 (Jakarta Pustaka Al-

Kautsar,2011), h. 396
28Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, Penerjemah,Fadhly Bahari, Ensiklopedi Muslim,Cet 6,

(Jakarata :Darul falah,3003), h 574
29Yusuf Qardawi,Fatwa-Fatwa Kontemporer,jilid 2,(jakarata: Gema Insani Perss,1998),h

438
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Kehidupan dimuka bumi ini akan berlanjut dengan adanya anak-anak hasil dari

suatu pernikahan.

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan nikah adalah mengumpulkan

antara laki-laki dan wanita yang mulanya terpisah satu sama lain, kemudian

dikumpulkan menjadi sebuah rumah tangga dengan melalui

perkawinan/pernikahan.

Jika suatu pernikahan di bangun atas dasar kasih syang, saling menghargai

dan melindungi maka banyak pasangan yang akan terhindar dari perceraian.

Pernikahn semacam inilah yang akan mmenjadikan masyarakat menjunjung tinggi

nilai-nilai persatuan. Apa yang akan terjadi jika masyarakat meremehkan pertalian

pernikahan dan membiarakan hawa nafsu menguasai diri mereka. Lalu bagaimana

dengan nasib kaum permpuan dan anak-anak yang hidup tanpa adanya ikatan

keluarga, mereka hidup terhina tanpa martabat dan nafkah.30

a. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan untuk menikah karena terdapat banayak hikmah yang

dapat dirasakan oleh orang yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan

manusia. Diantara hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang

selalu mengarahkan manusia untuk senantiasa mencari sarana untuk

menyalurkanya. Jika tidak terpenuhi maka dia akan dihinggapi rasa

gelisah yang berkelanjuatan bahakan bisa terjerumus pada hal-hal yang

30 Imam Masrudi, Bingkiasan Perkawinan Membentuk  Keluarga Sakinah,Mawaddah
Warahmah, cet 1, Jakarta Lintas Pustaka, 2006,h. 6
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tidak baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan

sarana seksual manusia. Pernikahan dapat menjaukan manusia dari rasa

gelisah dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan

beralih pada sesuatu yang di halalkan Allah Swt.

b. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan

,menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya

nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.

c. Naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin

sempurnah setelah lahirnya seorang anak,kemudian rasa kasi sayang

akan semakin nampak yang itu semua akan menyempurnakan sifat

kemanusian seorang manusia.

d. Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-

anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampakkan

kreatifitasnya.

e. Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar

(suami) dengan tetap mengacu pada tanggung jawab untuk mengurus

rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang

dapat menghilangakan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan

semangatnya untuk selalu berusaha dan bekerja. Dengan pembagian

tugas yang seimbang seperti ini maka semuanya akan melaksanakanya

dengan tetap mengharap ridha Allah Swt, dan mendapatkan hasil  yang

diberkahi-Nya
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f. Perkawinan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan

kasi sayang diantara dua keluaraga, serta memperkuat ikatan sosial

dalam masyarakat yang senantiasa di anjurkan dalam syariat Isalm.31

F. Nilai- Nilai Pendidikan Islam

Islam menyebarluaskan ajaranya melalui jalan damai, diantaranya yaitu

melalui pendidikan. Nabi-nabi dan Rasul terdahulu telah mengajarkan ajaran

islam kepada umatnya. Oleh sebab itu pendidikan Islam merupakanproses warisan

dan pengembangan budaya umat manusia dibawah sinar dan bimbingan ajaran

Islam.32

Nilaidalam pendidikan Islam terdapat bermacam-macam nilai Islam yang

mendukung dalam pelaksanaan pendidikan bahkan menjadi sesuatu rangkaian

atau sistem didalamnya.Dalam arti lain nilai adalah konsep-konsep abstrak

didalam diri manusia atau masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap baik,

benar dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah. Misalnya nilai budaya, bahwa,

bahwa yang dimaksud konsep abstrak mengenai masalah dasar yang sangat

penting dan bernilai dalam kehidupan manusia, atau nilai keagamaan. Maksudnya

adalah konsep mengenai penghargaan yang diberikan oleh warga masyarakt

kepada beberapa masalah pokok dalam kehidupan beragama yang bersifat suci

sehingga menjadi pedoman bagi tingkah laku keagamaan bagi warga masyarakt

bersangkutan.33Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa anak sehingga

bisa memberi out put bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat

31Ibid.h. 208
32 Zuhairini, Dkk, Sejarah Pendidikan Islam (Jakarta, 2004), h. 12
33 Tim Depdikbud RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. III: Jakarta: Balai Pustaka,

1989), h. 116
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luas. Dengan banyaknya nilai-nilai Islam yang terdapat dalam pendidikan Islam

seperti Ahklak, toleransi dan kerja keras.

1. Ahklak

Athir menerangkan, hakekat makna ahklak ialah gambaran batin manusia

yang tepat yaitu (jiwa dan sifatnya).34

Sukanto menyatakan bahwa proses pemanusiaan sesuai dengan agama

sebenarnya adalah proses internalisasi iman, nilai-nilai, pengetahuan dan

keterampilan dalam konteks mengakui dan mewujudkan nilai-nilai itu ke dalam

amal sale.35 Jadi, faktor iman, nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan berfikir

dan berbuat harus ditempatkan didalam diri dan menjadi milik sendiri, sesuatu

yang telah meresap menjadi milik sendiri tentu akan di pelihara sebaik-baiknya.36

2. Toleransi

Pengertian Toleransi Secara etimologis toleransi berasal dari bahasa Inggris

toleranceyang berarti toleransi, kelapangan dada, daya tahan, tahan terhadap,

dapat menerima.37

Toleransi adalah sifat atau sikap menenggang (menghargai, membiarkan,

membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan,

kelakuan dan sebagainya) yang lain atau bertentangan dengan pendiriannya.38

34 Ibnu Athir. Pendidikan Agama Islam/Pengertian Ahklak. Tim Dosen Agama Islam
Universitas Haluoleo Kendari. h 115

35 Sukanto MM, (1998), Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan, perpustakan. IAIN
Kendari, 2015. h. 4

36Ibid. h. 5
37Jalinus Syah, et.al., Kamus Inggris-Indonesia,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 373.
38WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985),

h. 1084
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Dilihat dari sudut pandang etimologis atau kebahasaan toleransi menunjukkan

arti penghargaan terhadap perbedaan dengan pandangan atau sikap yang simpatik.

Toleransi bisa bermakna penerimaan kebebasan beragama dan perlndungan

undang-undang bagi hak asasi manusia dan warga negara. Toleransi adalah

sesuatu yang mustahil untuk dipikirkan dari segi kejiwaan dan intelektual dalam

sistem-sistem teologi yang saling bersikap ekslusif.39 toleransi adalah upaya untuk

menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan dengan mengakui keberadaan dan

hak agama orang lain serta terlibat dalam usaha memahami pebedaan dan

persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinekaan. Karena sebagaimana

kita pahami bersama bahwa kita sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri

tanpa bantuan dari orang lain begitu juga hubungan kita dengan orang tua

haruslah selalu patuh dan tunduk kepadanya dan selalu menjaga perasannya, dan

begitu pula hubungan antara suami istri hendaknya menciptakan keluarga yang

sakinah mawahdah dan warahma.

3. Kerja keras

Kesuma mengemukakan Kerja keras adalah suatu istilah yang melingkupi

suatu upaya yang terus dilakukan (tidak pernah menyerah) dalam menyelesaikan

pekerjaan yang menjadi tugasnya sampai tuntas. Kerja keras bukan berarti bekerja

sampai tuntas lalu berhenti, istilah yang dimaksud adalah mengarah pada visi

besar yang harus dicapai untuk kebaikan/kemaslahatan umat dan lingkunganya.

Kerja keras merupakan perilaku yang menunjukan upaya sungguh-sungguh

dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas

39Zakiyuddin Baidhawy, Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural, (Jakarta: Erlangga,
2002), h. 47-48.
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(belajar/pekerjaan) dengan sebaik-baiknya, dan manusia yang hidup dan

berinteraksi antara sesamanya membutuhkan kerja keras dan perjuangan hidup.40

Dengan pengertian kerja keras diatas dapat disimpulkan bahwa kerja keras dalah

suatu sifat usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan sungguh-sungguh untuk

mencapai tujuan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang dan tidak muda

putus asa.

Nilai adalah standart tingkah laku, keindahan, keadilan, dan efisiensi yang

mengikat manusia dan sepatutnya dijalankan serta dipertahankan.Nilai adalah

bagian dari potensi manusiawi seseorang, yang berada dalam dunia rohaniah

(batiniah, spiritual), tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan

sebagainya.Namun sangat kuat pengaruhnya serta penting peranannya dalam

setiap perbuatan dan penampilan seseorang.Nilai adalah suatu pola normatif, yang

menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu system yang ada kaitannya

dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi sekitar bagian-

bagiannya.Nilai tersebut lebih mengutamakan berfungsinya pemeliharaan pola

dari system sosial.41

Priyati dan Efendi mengemukakan bahwa “Nilai adalah suatu yang

berharga, bermutu, menunjukan kualitas dan berguna bagi manusia, sesuatu itu

bernilai berarti  sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia.42

Daroeso, E.Suliasih dan Efendi menjelaskan ada beberapa sifat-sifat nilai

sebagai berikut:

40 Https:// Books. Google. Com. Hk > Books, tgl 12-02-2017
41http://newjoesafirablog. blogspot. co. id/2012/05/pengertian-dan-konsep-nilai-dalam-

Islam. html, tgl 10-04-2017
42Priyati E.Suliasih dan Ridwan Efendi. Sekolah Elektronik PKN kelas III SMA,Pusat

Perbukuan Depertemen Pendidikan Nasional.2008,h.28
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a. Nilai itu suatu realitas abstrak dan ada dalam kehidupan manusia. Nilai

yang bersifat abstrak tidak dapat di indera, hal yang dapat diamati

hanya obyek yang bernilai itu.

b. Nilai memiliki sifat normative artinya nilai mengandung beberapa cita-

cita dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (das sollen).

c. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/ motivator dan manusia adalah

pendukung nilai.43

Lebih lanjutDoraeso menjelaskan bahwa dalam filsafat, nilai di bedakan

dalam tiga macam yaitu:

a. Nilai Logika, adalah nilai benar salah.

b. Nilai Estetika, adalah nilai indah tidak indah.

c. Nilai Etika/ Moral, adalah baik buruk.44

Dalam pandangan Islam, tidak semua nilai yang telah melembaga dalam

suatu tata kehidupan masyarakat diterima dan ditolak, walaupun Islam memiliki

nilai samawiyang bersifat absolut dan universal, Islam masi mengakui adanya

tradisi masyarakat, karena tradisi merupakan merupakan warisan yang sangat

berharga dari masa lampau, yang harus dilestarikan sejauh mungkin, tanpa

menghambat tumbuhnya kreativitas individual.

Gazali mengemukakan bahwa “ Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar

dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, dan

menghayati, hingga mengamalkan atau mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia

dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber-sumber utamanya yakni

43Ibid. h. 29
44Ibid, h. 29
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kitab suci Al- Qur’an dan Al- Hadits melalui kegiatan bimbingan, pengajaran,

latihan, serta penggunaan pengalaman.45Sehinggah demikian pendidikan Islam

bertugas menanamkan dan mengembangkan kelangsungan dengan berfungsinya

nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadits, sejalan dengan

tuntutan masyarakat akibat pengaruh kebudayaan , memberikan kelenturan

perkrmbangan nilai-nilai pendidikan dalam ruang linkup.

Lebih lanjut Gazali menjelaskan “bahwa dengan pendidikan agamaIslam

nantinya mereka akan menjadi manusia yang paripurna, memiliki kecerdasan

spiritual di samping kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan

sosial yang pada akhirnya berguna bagi dirinya dan bagi bangsanya.

Pendidikan gama Islam adalah sebagai bimbingan yang diberikan oleh

seseorang agar dia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran

agama Islam.46Dan pada prinsipnya tujuan pendidikan agama Islam adalah

menjadikan manusia yang bertakwah kepada Allah SWT, sehingga dapat hidup

bahagia di dunia dan akhirat. Berdasrkan pendapat diatas maka pendidikan Islam

menitikberatkan pada manusia bagaimana pendidikan itu diarahkan untuk

membentuk manusia yang beriman, beramal, dan berakhlakul karimah sesuai

dengan tuntutan al-Quran dan Hadits yang merupakan faktor kunci dalam

menentukan keberhasilan pendidikan yang munurut pandangqan Islam berfungsi

menyiapkan manusia yang menata kehidupan di dunia dan akhirat.

Summary, membicarakan pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam

pada khususnya, tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan sumber daya manusia.

45 Nurseha Ghazali. Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam,Perpustakan Nasional
(Katalog Dala Terbitan ) Nasional. Cet.I Desember 2005,Kendari,Istana Profesional, h.92-93

46 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Cet. 2 jakarta: PT. Intermas, 2002). h. 32
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Hal ini terjadi karena pendidikan sebagai proses untuk mengangkat harkat dan

martabat manusia agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas tinggi.Dalam mewujudkan hal tersebut maka setidaknya ada kesadaran

diri atas segala bentuk perkembangan yang ada dalam dirinya.Dari kesadaran

yang sehat itulah yang akhirnya dapat membawa kesadaran pada secara

menyeluruh. Manusia beradab itu dapat diakui karena keberanian dalam berproses

untuk perkembangan dirinya serta dapat bermanfaat terhadap orang lain sebagai

bukti nilai-nilai pendidikan itu dapat di transformasikan untuk menuju peradaban

yang lebih tinggi.

Uraian tersebut, sesuai dalam konsep pendidikan Islam yang terdapat dalam

surah Al- Alaq Ayat 1-8,

نَساَن ِمْن َعلَقٍ ﴾١﴿الَِّذي َخلَقَ اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك  الَِّذي َعلََّم ﴾٣﴿اْقَرْأ َوَربَُّك اْألَْكَرمُ ﴾ ٢﴿َخلََق اْإلِ

نَساَن َما لَْم یَْعلَمْ ﴾٤﴿بِاْلقَلَمِ  نَساَن لَیَْطَغى﴾ ٥﴿َعلََّم اْإلِ آهُ اْستَْغنَى﴾٦﴿َكالَّ إِنَّ اْإلِ إِنَّ إِلَى َربَِّك ﴾ ٧﴿أَن رَّ

ْجَعى ﴾٨﴿الرُّ

Terjemahan:

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah,  Bacalah,  dan
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan
perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinyaKetahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui
batas,karena dia melihat dirinya serba cukup, Sesungguhnya hanya kepada
Tuhanmulah kembali(mu)47

bahwa setiap manusia wajib mencari ilmu dan pengetahuan yang belum

mereka ketahui dan mengajarkannya melalui “ Kalam” yaitu proses baca tulis

47Summary.Konsep- Konsep Pendidikan Agama Islam dan Prespektif Surah Al-Alaq Ayat
1-8.,
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segala sesuatu yang ada di muka bumi baik berupa teori maupun membaca dan

menulis setiap gejala yang ada dihadapan.

Pendidikan Islam pada khususnya yang bersumberkan nilai-nilai agama

Islam disamping menanamkan atau membentuk sikap hidup yang menjiwai nilai-

nilai tersebut kususnya dalam memberikan mahar dalam pernikahan.


