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ATA PENGANTAR

ا ما بعد.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah swt. atas

limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul

“Perspektif Islam terhadap Budaya Kabuenga di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Kabupaten Wakatobi”, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada tokoh revolusioner

peradaban Nabi Muhammad saw. yang mampu menghancurkan benteng-benteng

kejahiliyaan dan meletakan  mutiara-mutiara Islam di muka bumi ini yang penuh

dengan peradaban serta para sahabat dan tabi’in yang setia sampai akhir hayatnya,

dan mudah-mudahan kita termasuk umat-Nya yang setia sampai akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Maka berangkat dari sebuah kekurangan dan kelemahan penulis memohon hidayah

dari Allah swt. serta bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa kritik maupun saran

yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak

khususnya kedua orang tuaku ayahku (Syahrir. A) dan Ibuku (Alm. Wa Ode Sahari)

yang telah mendukungku baik dari segi materiil maupun moril, yang tidak akan bisa

terbayar dan terbalaskan oleh apapun. Yang rela berkerja keras tanpa mengenal lelah
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atau letih dan siang atau malam. Mereka terus berusaha untuk kebahagiaan sibuah

hati, untuk itu penulis mempersembahkan sujud nan penuh bakti kepada  insan nan

berhati mulia ini semoga menjadi amal  jariah untuk kedepannya dan saudara-

saudaraku (Samsiar, Muh. Kahar, Hasnawati dan Muh. Sadar) dan ipar-iparku

(Fudiono, Muliyono, Ninin Ernia dan Sita) serta seluruh keluarga besarku yang selalu

memberikan do’a dan dukungannya kepadaku selama menjalani pendidikan di IAIN

Kendari Aamiin....

Pada kesempatan ini, penulis menghantarkan pula ucapan yang setulus-

tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Alim, M.Pd. selaku Rektor IAIN Kendari.

2. Bapak Drs. Amri, M.Th.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Pd selaku ketua Jurusan Dakwah.

4. Ibu Dr. Asliah Zainal, S. Ag., S.Pd, MA selaku pembimbing I dan Bapak

Aminudin, S.Ag.,MA selaku pembimbing II serta Dr. Nurdin, S.Ag.,M.Pd selaku

penguji, karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus tulusnya

dimana telah membimbing dan menguji penulis menjadi insan akademisi, serta

berbagai motivasi yang penulis peroleh dari mereka yang akan menjadi pelita di

waktu gelap serta menjadi petunjuk di waktu tersesat.

5. Segenap Dosen serta seluruh staf dakwah khususnya dalam lingkungan IAIN

Kendari secara umum.
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ABSTRAK

WA ODE ROSLIYA NIM 12030102015 “Perspektif Islam terhadap Budaya
Kabuenga di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi”.
Dibimbing oleh Dr. Asliah Zainal, S.Ag., S.Pd, MA. sebagai Pembimbing I dan
Aminudin,S.Ag.,MA sebagai Pembimbing II.

Skripsi ini merupakan salah satu analisis ilmiah yang membahas tentang
Perspektif Islam terhadap Budaya Kabuenga di Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab.
Wakatobi. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktek
Kabuenga dalam masyarakat Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi dan apa
nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam budaya kabuenga di Kec. Wangi-
Wangi Selatan Kab. Wakatobi yang bertujuan untuk mengetahui praktek budaya
kabuenga dalam masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten
Wakatobi dan untuk mengetahui nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung dalam
budaya kabuenga di Kecamatan  Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif
kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik
Field research (penelitian lapangan).

Praktek kabuenga dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang belum memiliki
ikatan perkawinan. Bagi muda mudi yang tidak memiliki pasangan untuk duduk
maka mereka akan menjual sambil mengelilingi lapangan atau tempat didirikan
kabuenga tersebut. Dimana para muda-mudi yang menjual akan mengikuti tokoh
adat, tokoh agama dan masyarakat atau ibu-ibu yang ditunjuk untuk mengelilingi
kabuenga dan diiringi dengan nyanyian-nyanyian adat. Selain itu, keluarga dari pihak
laki-laki akan memberikan barang-barang atau sombuii kepihak perempuan. Adapun
nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam budaya kabuenga adalah gotong
royong, saling kenal mengenal, mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan
persatuan dan kebersamaan dalam masyarakat kehidupan sosial yang sesuai dengan
ajaran Islam. Dimana kabuenga adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh
masyarakat Wangi-Wangi Selatan untuk memperkenalkan anak-anak mereka.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang luas dan fleksibel yang mengkaji banyak hal.

Kajian ilmu dalam Islam tidak hanya pada inti ajaran Islam itu sendiri, melainkan

juga pada ilmu lain yang relevan terhadap ajaran Islam. Semua aspek dan hal dalam

kehidupan manusia diatur oleh Islam. Cakupan kajian Islam sangatlah luas karena

tidak ada satupun hal yang tidak diatur dan dibahas dalam Islam, salah satunya

budaya. Islam agama yang mencintai keindahan sehingga dalam Islam terdapat aspek

hubungan Islam dengan budaya. Islam merupakan agama yang berkembang, fleksibel

dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Namun hal ini, perlu

dipikirkan secara lebih mendasar, logis dan menyeluruh sehingga perkembangan

yang terjadi tidak bertentangan dengan inti ajaran Islam. Islam adalah agama yang

sangat menghargai seni atau kebudayaan. 1

Islam sebagai sebuah agama yang mempunyai arti penting dalam kehidpan

bermasyarakat, karena agama adalah suatu jenis sistem sosial yang disebut oleh

penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan nonempiris yang

dipercayai dan didayagunakannya untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan

masyarakat luas umumnya.2 Islam juga menganjurkan hablun minannas yaitu tali

hubungan antara manusia dengan manusia. Yakni dengan adanya sebuah budaya baik

1D. Hendropuspito,Oc, Sosiologi Agama (Yogyakarta: 1984), h. 34.
2Husain Bahri, SJ. Pedoman Fiqih Islam, Kitab Hukum Islam dan Tafsirnya (Surabaya: al-

Ikhlas. 1981), h. 63.


