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BAB V

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut:

1. Tinasuka berasal dari bahasa wawonii yang artinya mahar. Mahar yang

dimaksud bukan berupa benda tetapi tumbuhan yaitu tiga puluh pohon

kelapa, tetapi pemberian mahar ini bisa dikonversi menjadi uang dengan

nilai tiga juta karena tumbuhan pohon kelapa didesa batumea bernilai

seratus ribu perpohon sesuai kesepakatan toko adat, Agama, masyarakat

dan kepala desa.

Dan pemberian Tinasuka/mahar pada saat proses ijab qabul. Ketika mahar

mempelai wanita adalah tiga puluh pohon kelapa maka selesai proses

pernikahan penghulu toko adat, Agama, masyarakat yang menyaksikan

akan menujuh kebun untuk menunjukan Tinasukanya/maharnya. Tetapi

kalu Tinasukanya diganti dengan uang maka akan di berikan pada saat

proses ijab kabul.

2. Nilai pendidkan Islam yang terkandung dalam Tinasuka adalah Toleransi,

kerja keras, tanggungjawab, kehormatan wanita dan keindahan. Karena

dalam pemberian mahar tidak ada unsur paksaan dalam menentukan

mahar. Sebab dalam menentukan mahar ada kesepakatan kedua belapihak

yang bertujuan untuk memberikan solusi dalam menetapkan harga

Tinasuka/maharnya.
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Kerja keras merupakan salah satu kegiatan gigih dalam mencari nafkah.

Dalam pemberian mahar/tinasuka kususnya suku Wawonii. Pada zaman

kerjaan suku Wawonii dituntut keras untuk menanam pohon kelapa

sebagai sumber penghidupan sekaligus mahar.

Tanggungjawab adalah menepati suatu amanah yang dipercayakan kepada

seseorang agar dapat memnuhi kebutuhan hidup dalam berumahtangga

sesuai amanah dalam pernikahan yang telah disampaikan oleh pu,u

tobu/pembicara.

Kehormatan wanita yaitu kesucian, dan pihak laki-laki wajib memberikan

mahar sebagi salah satu simbol penghormatan terhadap wanita yang

disyaratkan Allah SWT.

Kerja sama merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam berkolompok

sehingga dalam menetukan tinasuka kerja sama dalam keluarga sangat

erat, dan tolong menolong.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat memberikan

beberapa saran yaitu:

1. Peneliti tujukan kepada pihak masyarakat kususnya orang tua kami dan

pemerintah desa batumea agar kiranya memberikan pemahaman kepada

masyarakat awam kususnya pendatang tentang Tinasuka dengan lebih detail.

Sebab masyarakat desa batumea masi banyak yang kurang mengerti tentang

exitensi Tinasuka
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2. Peneliti Berharap bahwa hasil Penelitian ini dapat menjadi motivasi kepada

semua masyarakat desa batumea dan secara umum masyarakat Konawe

Kepulauan agar dapat  mengembangakan kebudayaan masyarakat Wawonii.


