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kepada anak dan isteri dari hasil kawisoro, kita telah menemukan kesesuaian

yang wajar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, maka peneliti

dapat mengemukakan beberapa hasil penelitian yang diantaranya adalah sebagai

berikut:

1. Kawisoro/nikah-cerai merupakan kegiatan perkawinan tidak normal dalam

adat suku Tolaki dalam status hukumnya dalam Islam adalah perkawinan

yang dilarang karena pada praktiknya terdapat ketentun perceraian dalam

aqadnya. Sehingga jika perkawinan memiliki ketentuan perceraian maka

perkawinan itu dilarang dalam hukum Islam.

2. Argumentasi/latar belakang sehingga dilaksanakannya kawisoro yaitu

akibat hamilnya perempuan yang di gauli di luar perkawinan secara sah

dalam agama dan adat Tolaki serta salah satu pihak tidak siap untuk

menikah secara sahnya perkawinan selain itu kawisoro adalah jalan untuk

menyelamatkan anak dalam kandungan perempuan hamil di luar nikah.

3. Implikasi kawisoro:

a) Hukum

pihak perempuan mendapat pengakuan secara hukum tentang status

pernikahanya, kehamilannya, serta anak yang ada dalam kandungnnya

memiliki ayah sebagaimana laki-laki yang telah mengawini ibunya
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b) Sosial

Kawisoro berdampak pada kredibilitas pribadi atau keluarga dapat terjaga

serta diri pribadi dapat diterima oleh masyarakat sosial budaya

c) Ekonomi

Kawisoro pada sisi ekonomi berdampak pada pembiayaan kehidupan yang

ditanggung penuh oleh pihak laki-laki menghamilinya, pertanggung

jawaban ekonomi ini dilakukan sejak pasca dilaksanakannya kawisoro

sampai si perempuan telah melahirkan dan sudah tidak lagi merasa

terhalangi akibat kehamilan dan anaknya.

d) Pisikologis

Secara psikis tentunya akan mengalami masa drop/penurunan spirit akibat

tidak bertanggung jawabnya pihak laki-laki untuk menikahinya secara

normal jika itu yang diinginkan oleh perempuan tersebut, selain itu ia akan

mengalami keadaan tidak percaya diri untuk bergaul dengan masyarakat

setempat karena merasa tidak lagi suci atau karena hilangnya kehormatan

dan kepercayaan masyarakat seperti pada mulanya sebelum terjadinya

kawisoro.

4. Kawisoro dalam pandangan hukum islam adalah perkawinan yang

dilarang karena secara prosesi terdapat ketentuan yang dilarang dalam

hukum islam yakni ketentuan perceraian dalam aqad nikahnya.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penyusunan kesimpulan diatas, maka penulis dapat

memberikan saran dan pendapat sebagai bahan pertimbangan kepada seluruh

pembaca. Adapun saran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh tokoh adat suku Tolaki ataupun tidak, dalam

penerapan kehidupan bermasyarakat lebih mengedapankan hukum Islam

dari pada hukum adat yang berlaku bagi masyarakat/kelompok.

2. Disarankan dalam adat suku Tolaki semestinya memposisikan hukum

Islam sebagai dasar utama dalam hal pengambilan keputusan mengenai

problematika sosial budaya.


