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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muna (Wuna) adalah sebuah kerajaan di Sulawesi Tenggara yang

wilayahnya meliputi Pulau Muna Bagian Utara, Pulau Buton Bagian Utara dan

Pulau-pulau kecil di sekitarnya. Raja Pertama Muna bernama La Eli yang bergelar

Bheteno ne Tombula (yang muncul dari batang tulang bambu) dengan

permaisurinya bernama Wa Tandi Abe, sedangkan Raja Muna yang terakhir

bernama La Ode Rere, setelah La Ode Rere,Muna sebagai suatu kabupaten

dengan bupati pertamanya adalah La Ode Abdul Kudus. Dengan datangnya Islam

baik di Muna (maupun di Buton), maka sistem pemerintahannya berubah1.

Perubahan yang terjadi di Muna adalah berdirinya kerajaan-kerajan Islam

yang mempengaruhi pembentukan konsepsi dasar tradisi budayanya, yang nilai-

nilai dan norma-normanya masih tetap diwarisi hingga saat ini. Adapun

pembentukan konsep-konsep dasar tradisi budaya Muna, yang tampak dalam

bentuk-bentuk adatnya, diantaranya:

1. Konsep dasar tradisi budaya Muna yang dibentuk oleh pengaruh paham

agama dan sistem pemerintahan kerajaan Muna pra-Islam antara tahun

(1417-1625). Yang dalam bentuk-bentuk tradisi budaya ini, dapat diamati

dalam tata cara pelaksanaan katingka dan kaago-ago serta paham-paham

1Asal Kata Muna, Menelusuri Asal Muasal Kata “Muna”(Online)
(https://sejarahwuna.wordpress.com), diakses tanggal 11 Mei 2016.
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animisme lainnya, yang masih mempengaruhi sistem kehidupan sosial

masyarakat Muna hingga saat ini.

2. Konsep dasar tradisi budaya Muna yang dibentuk oleh hasil perpaduan antara

pengaruh agama pra-Islam dan ajaran Islam antara tahun 1926-1956. Seperti

adat kaghombo (karia), kagaa (perkawinan) dan adat kasambu (suapan), serta

konsep stratifikasi sosial masyarakatnya.

3. Konsep dasar tradisi budaya Muna yang dibentuk oleh pengaruh ajaran Islam

antara tahun 1712-1750, seperti adat katoba (peng-Islaman) dan upacara

peringatan terhadap bulan-bulan tertentu, menurut perhitungan tahun hijriah.

Misalnya peringatan maulid nabi Muhammad pada bulan rabiul awal,

mengirimkan Al-fatihah, Al-Ikhlas, tahlil, dan doa, kepada para roh orang tua

dan anak keluarga kaum muslimin muslimat yang telah meninggal dunia,

pada setiap tahun peringatan nisfu Sa’ban dibulan Sa’ban, yaitu membaca

surat yasin 3 kali dan doa nisfu Sa’ban dalam setiap peringatannya, dengan

niat mohon umur yang panjang, rezeki yang halal dengan iman yang kuat,

untuk bekal ibadah kepada Allah swt. Dan juga peringatan 1 ramadhan, nuzul

qur’an dan lailatul qadr, pada bulan ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha pada

1 syawal 10 dan Zulhijjah2.

Salah satu tradisi budaya Muna yang dibentuk oleh pengaruh ajaran Islam

adalah adat katoba (peng-Islaman) . Istilah katoba (peng-Islaman) bermula dan

popular di Muna tidak terlepas dari ketika Buton dan Muna didatangi oleh ulama

Arab yang bernama Sayid Raba  pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-19 La

2Muh.Luthfi Malik, Islam Dalam Budaya Muna, (Ujung Pandang: PT. Umitoha Ukhuwa
Grafika, 1997), h.104-105.
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Ngkariri yang bergelar Sakiuddin Darul Alam yang memerintah tahun 1712-1750

M dan di Muna pada masa pemerintahan Sangia La Tugho yang memerintah pada

tahun 1671-1716 M. Ia datang untuk meningkatkan keimanan masyarakat

terhadap agama Islam dan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pendidikan

yang telah ada dengan memasukan fiqih Islam dalam materi pendidikan norma

(tata tertib), terutama setiap dia selesai melakukan khitanan (kangkilo) atau

menyucikan diri3.

Kata katoba (peng-Islaman) berasal dari kata toba, dapat dipastikan berasal

dari bahasa Arab yakni taubah yang berarti menyesal. Secara harfiah taubah dapat

berarti menyesali semua perbuatan buruk yang pernah dilakukan dan berjanji

untuk tidak mengulanginya kembali. Dalam bahasa Indonesia, kata taubah diserap

menjadi kata taubat. Orang yang sudah bertaubat artinya akan kembali kepada

ajaran Islam dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala

larangan-Nya. Makna toba dalam bahasa Muna artinya sudah jerah/kapok atas

perbuatan dosa yang pernah dilakukan, tidak akan lagi berbuat dosa 2 kali dan

kembali berbuat baik dengan i’tikad suci. Setelah itu mulai mendekatkan diri

kepada Allah swt., menjalankan perintah-Nya, memperbaiki niat dalam beramal

baik karena cinta dan takut kepada-Nya. Dalam bahasa Arab asal kata toba

adalah:taaba-yatuubu-taubatan, artinya kembali kepada kesucian sebagaimana

sebelum berbuat dosa4.

Kata toba dalam masyarakat muna dapat berarti suci, artinya

mengembalikan sesuatu kepada keadaan suci atau menjadikan sesuatu menjadi

3Septian, Katoba dalam Bahasa Muna, (Online) (http://munabarakati.blogspot.co.id),
Diakses tanggal 11 Mei 2016.

4Ibid, h. 2.



4

suci. Kata katoba (peng-Islaman) sendiri dapat berarti penyucian. Seorang anak

yang di-katoba berarti mengembalikan anak itu kepada keadaan suci, untuk

menjadi Islam sejati. Pada zaman dahulu, anak yang belum di-katoba belum

diperkenankan untuk menyentuh kitab al-Qur’an, masuk ke dalam mesjid ataupun

mendirikan sholat sebab anak tersebut belum suci. Namun saat ini, seiring dengan

perkembangan zaman seorang anak walaupun belum ‘di-katoba’ sudah dapat

belajar membaca al Qur’an, belajar sholat, berpuasa dan lain-lain5. Dari uraian di

atas dapat dikatakan bahwa katoba berarti peng-Islaman sedangkan “di-katoba”

berarti di-Islamkan.

Dalam kamus budaya Sulawesi Teggara katoba (peng-Islaman) merupakan

upacara pertobatan; upacara menginjak kehidupan beragama untuk anak yang

telah disunat dan telah memahami hal yang baik dan buruk (aqil baligh). Katoba

adalah upacara adat yang bersendikan agama Islam yang harus dilakukan bagi

anak yang memasuki aqil baligh atau remaja baik laki-laki maupun perempuan

yang didalamnya berisikan pokok-pokok ajaran dan nasihat-nasihat mengenai hal

yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari

umumnya dirangkaikan dengan sunatan (kangkilo)6.

Masyarakat Muna yang mayoritas penduduknya beragama Islam

mengutamakan Taubat (Toba) dalam kehidupan sehari-hari karena katoba

dianggap sebagai suatu kewajiban dan harus ditempuh oleh setiap warga

masyarakatnya yang akan memasuki usia remaja agar memiliki sifat-sifat

perbuatan terpuji dan melakukan perbuatan dan menyelamatkan. Dalam upacara

5Amir Jaya, Tradisi ‘Katoba’ dalam Masyarakat Muna sebagai Wadah Pengajaran Nilai-
nilai Islam secara Dini, (Online), (http://www.naskah.net), Diakses tanggal 12 Mei 2016.)

6Kantor bahasa Sulawesi Tenggara, Kamus Budaya Sulawesi Tenggara, (Kendari: Kantor
Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 2007), h. 50.
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katoba (peng-Islaman) ini anak laki-laki dan perempuan yang sudah aqil baligh

mengucapkan istighfar atau taubat (mereka bertobat yang dipandu oleh pegawai

sara atau orang yang dipandang tua dan memiliki ilmu tentang taubat serta bisa

diteladani perbuatannya dalam masyarakat; orang yang jadi panutan dalam

masyarakat).

Katoba (peng-Islaman) pada hakikatnya berisi pokok-pokok ajaran Islam

yakni dakwah yang wajib dilaksanakan oleh setiap anak yang memasuki aqil

baligh. Hal ini merupakan salah satu sarana pengendalian diri atau kontrol sosial

bagi setiap warga masyarakat Muna, diantaranya bertobat kepada Allah swt., yang

diawali dengan mengucapkan istighfar dilanjutkan dengan membaca 2 kalimat

syahadat, menghormati kedua orangtua, menghargai kakak dan menyayangi adik,

melarang untuk mengambil barang milik orang lain, harus mencintai sesama

manusia sebagai mana mencintai diri sendiri, dan berlaku adil serta harus berbuat

baik. Salah satu dalilnya dalam al-Quran adalah sebagai berikut:

ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَى َویَْنھَى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَغْ إِ  َ یَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ ُروَن نَّ هللاَّ ِي یَِعظُُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ

Terjemahya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan,
memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar
kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl/16: 90)7.

Katoba (peng-Islaman) Mensyaratkan hal-hal berikut ini agar diterima disisi

Allah swt.:

1. Menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan, artinya bahwa dalam proses

katoba (peng-Islaman) salah satu persyaratan yang harus dilakukan adalah

7 Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya(Bandung: CV Darus Sunnah,
2007),h. 269.
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peserta yang di-toba harus komitmen moral untuk menyesali seluruh perbuatan

dosa yang dilakukan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

2. Menyucikan diri, seseorang yang di-toba melafazkan kalimat istighfar sebagai

isyarat bahwa ia menyucikan diri dari perbuatan dosa baik yang sifatnya syirik

maupun perbuatan maksiat yang pernah dilakukan pada masa kecil.

3. Bertekad bulat tidak akan mengulangi lagi, artinya untuk melakukan 2 hal yang

telah dijelaskan di atas, maka harus diawali dengan niat yang tulus dan ikhlas

untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengantarkan pada perbuatan yang

mengandung dosa8.

Fenomena yang terjadi sekarang pada kalangan generasi muda masyarakat

Muna sering dijumpai sikap dan perilaku yang menyimpang dari dakwah Islam

dan tata aturan masyarakat. Penyimpangan sikap, watak dan perilaku yang terjadi

saat ini diantaranya kaum muda sering tidak menghargai yang tua sehingga yang

tua juga tidak menyayangi yang muda9. Padahal tradisi katoba (peng-Islaman)

yang dilakukan oleh masyarakat Muna sampai saat ini masih terus berlangsung.

Salah satu daerah yang melaksanakan tradisi katoba (peng-Islaman) adalah

masyarakat Muna di Desa Warambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.

Berdasarkan hasil observasi bahwa dakwah yang terkandung didalam

katoba (peng-Islaman) juga sangat rinci dan mudah untuk dipahami, baik dari segi

ajaran maupun syaratnya sehingga akan memudahkan anak-anak untuk

melaksanakan dakwah tersebut, namun pada faktanya masyarakat Muna di Desa

Warambe khususnya anak-anak yang telah di-katoba tidak melaksanakan dakwah

8Kantor bahasa Sulawesi TenggaraOp. cit., h 2.
9Hermin, Nilai-nilai Pendidikan dalam Tuturan Tradisi Katoba pada Masyarakat Etnik

Muna(Tesis, 2015), h. 04.
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yang terkandung di dalamnya, padahal masyarakatnya semua beragama Islam dan

anak-anak yang menjelang usia aqil baligh di-katoba-kan, namun yang terjadi

justru perilaku mereka sangat bertentangan dengan dakwah yang terkandung

dalam katoba (peng-Islaman) itu sendiri, ada yang membantah orang tua,

seringkali mengucapka kata “ah” ketika dipanggil, tidak menghormati kedua

orang tua, saudara-saudaranya, baik adik maupun kakak ataupun teman-teman

sebayanya, ada juga yang mencuri, dan lain-lain.Dengan demikian, penulis

merasa perlu meneliti tentang “Strategi Dakwah dalam Adat Katoba pada

Masyarakat Muna di Desa Warambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna”,

agar masyarakat Muna dapat melaksanakan dakwah dengan baik yang terkandung

alam adat katoba tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi objektif pelaksanaan adat Katoba (peng-Islaman) di desa

Warambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna?

2. Bagaimana strategi dakwah dalam adat Katoba (peng-Islaman) pada

masyarakat Muna di desa Warambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi objektif pelaksanaan adat katoba (peng-Islaman) di

desa Warambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.

2. Untuk mengetahui strategi dakwah dalam adat katoba (peng-Islaman) pada

masyarakat Muna di desa Warambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :
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1. Sebagai salah satu bahan masukan untuk dijadikan sebagai sebuah acuan

khususnya bagi mahasiswa IAIN Kendari yang akan meneliti selanjutnya

secara lebih mendalam dan relevan dari penelitian ini.

2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya yang sifatnya sama

dengan judul penelitian ini.

3. Bagi penulis sendiri dapat menambah dan memperluas khazanah ilmu

pengetahuan dan pengalaman sehingga nantinya dapat menjadi bekal ketika

akan menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

E. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan persepsi bagi pembaca dalam memberikan

makna pada judul proposal ini, maka penulis sedikit menguraikan defenisi yang

berhubungan dengan judul di atas, yaitu:

1. Strategi Dakwah adalah metode siasat, taktik yang dipergunakan dalam

aktivitas dakwah.

2. Upacara adat katoba (peng-Islaman) adalah pertobatan; upacara menginjak

kehidupan beragama untuk anak yang telah disunat dan telah memahami hal

yang baik dan buruk (aqil baligh) yang bersendikan agama Islam yang harus

dilakukan bagi anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan dan di

dalamnya berisi pokok-pokok ajaran Islam.

Berdasarkan pengertian di atas, maka secara operasional judul ini adalah

“Strategi Dakwah yang terkandung dalam Adat Katoba pada Masyarakat Muna

Desa Warambe Kecamatan Parigi.”
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Dakwah

1. Definisi Dakwah

Kata dakwah berasal dari bahasa Arab dengan asal kata ( یدعو-ادع ) yang

dalam bentuk mashdarnya دعوة mempunyai arti ajakan, seruan, panggilan, atau

undangan1. Sedangkan menurut Istilah, dakwah ialah segala usaha dan kegiatan

yang sengaja berencana dalam bentuk sikap, ucapan dan perbuatan yang

mengandung ajakan dan seruan baik langsung atau tidak langsung, ditujukan

kepada orang perorangan, masyarakat atau kelompok masyarakat agar tergugah

jiwanya, terketuk hatinya ketika mendengarkan perintah dan peringatan ajaran

Islam yang kemudian menghayati, menelaah dan mempelajari untuk diamalkan

dalam kehidupan sehari-hari.

H.M. Arifin memberikan definisi bahwa:

“Dakwah adalah sesuatu kegiatan ajakan baik dalam bentuk lisan,
tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan
berencana dalam usaha mampengaruhi orang lain baik secara individu
maupun secara kelompok, agar supaya timbul dalam dirinya suatu
pengertian, kesadaran, sikap penghayatan serta pengalaman terhadap
ajaran agama sebagai massage yang disampaiakan kepadanya dengan
tanpa adanya unsur-unsur paksa2.

Imam Al-Gazali dalam bukunya memberikan definisi bahwa dakwah adalah

program pelengkap yang meliputi semua pengetahuan yang dibutuhkan manusia

untuk memberi penjelasan tentang tujuan hidup serta mampu membedakan mana

1Zulkifli Mustan, Ilmu Dakwah, (Makassar: Pustaka Al-Zikra, 2005). h. 2.
2M. Arifin, Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar Studi,(Cet. 6; Jakarta: PT Bumi Aksara,

2004), h. 6.
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