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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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yang haq dan mana yang bathil3. Isyarat-isyarat yang dimaksudkan dalam definisi

dakwah mengarah pada keseriusan menjalankan tugas suci, dimana kegiatan yang

dilakukan harus sistematis, karena segala pekerjaan dalam aktivitas dakwah selalu

dilihat dari siapa pelakunya, sehingga aktivitas dakwah itu benar-benar muncul

dari sebuah pemahaman4.

Oleh karenanya, dakwah merupakan kegiatan mengajak manusia kejalan

yang telah di gariskan oleh Allah baik secara perorangan maupun secara kolektif,

dengan penuh kesadaran yang di rencanakan secara sistematis demi mencapai

tujuan hidup manusia yang lebih baik, dunia dan akhirat.

2. Subjek, Objek dan Tujuan Dakwah

a. Subjek Dakwah

Subjek dakwah adalah pelaksana dakwah yang beragama Islam, baik laki-

laki maupun perempuan bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk mengajak

dan memberikan materi dakwah kepada orang lain. Kewajiban ini seperti yang

telah di gariskan oleh Allah swt., dalam QS. Ali-Imran (3): 110:

                       
                    

Terjemahnya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada
Allah. sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di

3Asep Muhiddin, Dakwah dalam Perspektif Al-Qur’an, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia,
2002), h. 7.

4Asep Muhiddin, Metode Pengembangan Dakwah,(Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2002),
h. 27.
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antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-
orang yang fasik”5.

Subjek dakwah seperti yang diisyaratkan dalam surat Ali Imran di atas

paling tidak memiliki; sikap simpatik dan berperilaku keteladanan serta memiliki

kepribadian yang mengesankan. Hamzah Yakub dalam bukunya Publistik Islam,

Teknik Dakwah dan Lidership; menjelaskan bahwa seorang subjek dakwah paling

tidak memiliki:

1) “Pemahaman Al-Qur’an dan Sunnah Rasul sebagai pedoman dakwah;
2) Memiliki pengetahuan tentang pendidikan ajaran Islam, (Tafsir, Hadits

dan Sejarah Kebudayaan Islam);
3) Memiliki pengetahuan yang menjadi alat kelengkapan dakwah (metode,

psikologi, antropologi, sosiologi);
4) Memahami bahasa objek dakwah (disamping retorika dan kemampuan

menjelaskan materi),
5) Penyantun dan lapangdada;
6) Berani kepada siapapun dalam menyatakan dan mempertahankan

kebenaran;
7) Memberi contoh dalam setiap kebajikan sehingga dapat singkron antara

perkataan dan perbuatan;
8) Berakhlak mulia (tidak sombong, jujur, tawađđu, rendah hati, murah

senyum);
9) Memiliki ketahanan mental yang kuat disamping optimis keberhasilan

yang akan tercapai;
10) Berdakwah karena Allah tanpa mengharapkan imbalan dan upah

sedikitpun,
11) Mencintai tugas kewajiban dan tidak gampang meninggalkan tugas

sebagai penyeruh dakwah”6.

Oleh karena itu, seorang pelaku dakwah (da’i) yang menjadi simbol moral

harus memiliki kompetensi seperti di atas agar memudahkan efektifitas

komunikasi dakwah.

5Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Bandung: CV Al-Jumanatul ‘Ali,
2005), h. 65

6Hamzah Yakub, Publisistik Islam, Teknik Dakwah dan Lidership, (Cet. II; Bandung: CV.
Diponegoro, 1981), h. 37-39.
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b. Objek Dakwah

Objek dakwah adalah setiap orang yang dapat dijadikan sasaran pesan

dakwah. Dakwah tidak hanya dilakukan pada masyarakat awam, namun kegiatan

dakwah disampaikan kepada seluruh manusia dan umat Islam pada khususnya

yang diawali dari diri sendiri (‘ibda’ū bi nafsiy) sebagai langkah awal selanjutnya

keluarga dan siapa saja yang menjadi sasaran komunikasi dapat dikatakan sebagai

objek dakwah dengan kapasitas dan tipologi yang berbeda-beda.

Imam Al-Gazali membagi umat manusia yang menjadi objek dakwah ke

dalam 3 golongan:

1) Kaum awam, dengan daya akalnya yang sederhana memiliki cara berfikir
yang sederhana sekali, sehingga mereka memiliki cara berfikir yang
sederhana pula. Mereka memiliki sifat yang lekas percaya dan penurut,
sehingga golongan ini harus dihadapi dengan sikap memberi nasehat dan
petunjuk (al-maw ‘izah);

2) Kaum pilihan (Ial-khawwas), yakni kaum yang memiliki daya akal yang kuat
dan mendalam. Kemampuan nalar dan keilmuan mereka cukup memadai
bahkan sudah mengerti ajaran Islam, sehingga mereka harus didekati dengan
sikap menjelaskan hikmah-hikmah, dan

3) Kaum yang suka melawan dan bahkan menjadi musuh dan penengkar (ahl al-
jadal), sehingga pendekatan yang digunakan pada golongan ini adalah dengan
cara Al-Mujādala7.

Sedangkan M. Arifin membagi masyarakat yang menjadi objek (sasaran)

dakwah, yaitu dilihat dari berbagai segi:

1) Sosiologis, berupa masyarakat terasing, pedesaan, kota besar dan kecil serta
masyarakat dari daerah marginal di kota besar,

2) Struktur kelembagaan, berupa masyarakat, pemerintah dan keluarga,
3) Sosia cultural berupa golonga priyayi, abangan dalam masyarakat di Jawa,
4) Tingkat usia, berupa golongan anak-anak, remaja dan orang tua,
5) Okupasional (profesi atau pekerjaan), berupa golongan petani, pedagang,

seniman, buruh, pegawai negeri (administrator),
6) Tingkat hidup sosial ekonomi, berupa golongan orang kaya, menengah dan

miskin,

7Harun Nasution, Filsafat dan Mistisme dalam Islam,(Cet. IX; Jakarta: Bulan Bintang,
1995), h. 45-46.
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7) Jenis kelamin (sex), berupa golongan wanita dan pria,
8) Khusus berupa golongan mayarakat tuna susila, tuna wisma, tuna rungu, tuna

karya, nara pidana dan sebagainya”8.

Secara singkat, yang menjadi objek (sasaran) dakwah adalah seluruh

manusia yang memiliki akal sehat serta berada dalam kehidupan bermasyarakat

dengan tipologi dan strata yang berbeda-beda, sehingga metode pendekatan

disesuaikan dengan kadar objek dan tujuan dakwah.

c. Tujuan Dakwah

Kegiatan manusia yang berhasil adalah kegiatan yang mempunyai planning

(perencanan) yang matang dan kegiatan yang mempunyai tujuan, dengan cara dan

metode tersendiri dalam pencapaiannya. Dakwah adalah merupakan salah satu

bentuk kegiatan manusia, harus direncanakan sebelumya serta menentukan

sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga kegiatan yang dilakukan dapat

terorganisir dengan baik dan mencapai sasaran. Seluruh rangkaian dan acuan yang

telah diorganisir secara baik dalam pelaksanaan dakwah tersebut haruslah

dipenuhi demi mendapatkan hasil yang maksimum dan memuaskan. Di antara

unsur yang terpenting dalam dakwah adalah menentukan tujuan sasaran dakwah.

Tujuan dakwah terbagi dalam dua bagian yaitu:

a) Tujuan dakwah secara umum (major objective) yaitu sesuatu yang hendak

dicapai dalam suatu aktivitas dakwah. Tujuan umum dakwah sebagaimana

yang telah disinggung pada definisi dakwah di atas yaitu:“Mangajak umat

manusia (meliputi orang mukmin maupun orang kafir atau musyrik) kepada

8M.Arifin, op. cit.,h. 3-4.
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jalan yang benar dan di ridhoi Allah SWT., sehingga dapat mencapai

kebahagiaan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat”9.

b) Tujuan dakwah secara khusus (minor objective) yaitu perumusan tujuan

sebagai perincian dari pada tujuan umum dakwah yakni sebagai berikut:

1) Mangajak umat manusia yang sudah memeluk Islam untuk selalu

meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah SWT.,

2) Membina mantal agama Islam bagi kaum yang masih muallaf dan

3) Mendidik dan mengajarkan kepada anak-anak agar tidak menyimpang

dari fitrahnya10.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan dakwah adalah

mengajak umat manusia baik yang muslim maupun yang non muslim (manusia

secara kaffah) kejalan benar yang di ridhoi Allah swt., dalam mengarungi

kehidupannya, dalam arti menyelamatkan manusia dari kesesatan, kebodohan,

kemiskinan dan keterbelakangan sehingga tujuan dakwah diarahkan pada usaha

mempertemukan fitrah manusia dengan Islam atau mengingatkan manusia untuk

berbuat baik. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan dakwah tersebut, pelaku

dakwah harus memiliki strategi dan penguasaan dalam menggunakan media.

d. Strategi Dakwah

Strategi dakwah adalah metode siasat, taktik yang dipergunakan dalam

aktivitas dakwah11. Asmuni menambahkan srategi dakwah yang dikutib oleh

Ahmad Anas dalam bukunya yang berjudul Paradigma Dakwah Kontemporer,

9Asmuni Syukir, Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h.
51.

10Gafi Ashari, Pemahaman dan Pengalaman Dakwah, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h. 87.
11Asmuni Syukir, op. cit., h. 32-33.
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Aplikasi dan Praktisi Dakwah sebagai Solusi Problematikan Kekinian, usaha

dakwah harus memperhatikan beberapa hal, antara lain:

1) Asas filosofi, yaitu asas yang membicarakan tentang hal-hal yang erat
hubungannya dengan tujuan yang hendak dicapai dalam proses dakwah;

2) Asas psikologi, yaitu asas yang membahas tentang masalah yang erat
hubungannya dengan kejiwaan manusia. Seorang da’i adalah manusia,
begitu juga sasaran dakwah yang memiliki karakter kejiwaan yang unik,
sehingga ketika terdapat hal-hal yang masih asing pada diri mad’u tidak
diasumsikan sebagai pemberontakan atau distorsi terhadap ajakan;

3) Asas sosiologi, yaitu asas yang membahas masalah-masalah yang
berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah, misalnya politik
masyarakat setempat, mayoritas agama di daerah setempat, filosofi sasaran
dakwah dan sosio-kultur, yang sepenuhnya diarahkan pada persaudaraan
yang kokoh, sehingga tidak ada sekat diantara elemen dakwah, baik
kepada objek (mad’u) maupun kepada sesama subjek (pelaku
dakwah).Dalam mencoba memahami keberagamaan masyarakat, antara
konsepsi psikologi, sosiologi dan religiusitas hendaknya tidak dipisahkan
secara ketat, sebab jika terjadi akan menghasilkan kesimpulan yang fatal.

4) Asas kemampuan dan keahlian (achievement and profesional), yaitu azas
yang lebih menekankan pada kemampuan dan profesionalisme subjek
dakwah dalam menjalankan misinya. Latar belakang subjek dakwah akan
dijadikan ukuran kepercayaan mad’u;

5) Asas efektifitas dan efisiensi, yaitu asas yang menekankan usaha
melaksanakan kegiatan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan
planning yang telah ditetapkan sebelumnya12.

Seluruh asas yang dijelaskan di atas termuat dalam metode dakwah yang

harus dipahami oleh pelaku dakwah. Dimana Istilah metode atau methodos

(Yunani) diartikan sebagai rangkaian, sistematisasi dan rujukan tata cara yang

sudah dibina berdasarkan rencana yang matang, pasti dan logis13.

3. Pentingnya Strategi Dakwah

Pentingnya strategi dakwah adalah untuk mencapai tujuan, sedangkan

pentingnya suatu tujuan adalah untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Fokus

12Ahmad Anas, Paradigma Dakwah Kontemporer, Aplikasi dan Praktisi Dakwah sebagai
Solusi Problematikan Kekinian,(Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), h. 184.

13Onong Uchjana Efendi, Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi,(Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2003), h. 56.
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perhatian dari ahli dakwah memang penting untuk ditujukan kepada strategi

dakwah, karena berhasil tidaknya kegiatan dakwah secara efektif banyak

ditentukan oleh strategi dakwah itu sendiri. Dengan demikian strategi dakwah,

baik secara makro maupun mikro mempunyai funsi ganda, yaitu:

a) Menyebarluaskan pesan-pesan dakwah yang bersifat informatif, persuasif dan

instruktif secara sistematik kepada sasaran dakwah untuk memperoleh hasil

yang optimal.

b) Menjembatani "Cultur Gap" akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan

dioperasionalkannya media yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan

merusak nilaii-nilai dan norma-norma agama maupun budaya.Bahasan ini

sifatnya sederhana saja, meskipun demikian diharapkan dapat menggugah

perhatian para ahli dakwah dan para calon pendakwah yang sedang atau akan

bergerak dalam kegiatan dakwah secara makro, untuk memperdalaminya.Jika

kita sudah tau dan memahami sifat-sifat mad'u, dan tahu pula efek apa yang

kita kehendaki dari mereka, memilih cara mana yang kita ambil untuk

berdakwah sangatlah penting, karena ini ada kitannya dengan media yang

harus kita gunakan. Cara bagaimana kita menyampaikan pesan dakwah

tersebut, kita biasa mengambil salah satu dari dua tatanan di bawah ini :

1) Dakwah secara tatap muka (face to face)

a) Dipergunakan apabila kita mengharapkan efek perubahan tingkah

laku (behavior change) dari mad'u.

b) Sewaktu menyampaikan memerlukan umpan balik langsung

(immediate feedback).
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c) Dapat saling melihat secara langsung dan bisa mengetahui apakah

mad'u memperhatikan kita dan mengerti apa yang kita sampaikan,

sehingga umpan balik tetap menyenangkan kita.

d) Kelemahannya mad'u yang dapat diubah tingkah lakunya relative,

sejauh bisa berdialog dengannya.

2) Dakwah melalui media.

a) Pada umumnya banyak digunakan untuk dakwah informatife.

b) Tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah laku.

c) Kelemhannya tidak persuasive.

d) Kelebihannya dapat mencapai mad'u dalam jumlah yang besar14.

4. Metode Dakwah

Ada beberapa metode dakwah yang biasa digunakan oleh subjek dakwah:

a. Metode Dakwah Qur’an

Dalam kegiatan dakwah, subjek dakwah harus mampu mencari metode yang

sesuai untuk digunakan, sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Metode umum

dari dakwah qur’ani adalah memahami dan menguasai tafsir secara etimologi,

sehingga dengan metode kajian pelaku dakwah dapat mengetahui keistimewaan

dari ayat-ayat Al-Qur’an yang menjadi pedoman dakwah15. Seperti yang

digambarkan dalam Q.S.Al-Nahl (16) : 125:

14Asbaniyah, Pengertian Strategi Dakwah, (online) (http://md2011-
asbaniyah.blogspot.co.id), diakses tanggal 03 Juli 2016.

15Muhammad Husain Fatahullah, Metodologi Dakwah dalam Al-Qur’an,(Cet. I; Jakarta:
Lentera, 1997), h. 39.
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Terjemahnya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran
yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya
Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan
Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”16.

Pada ayat di atas, terdapat tiga thariq (metode) dakwah yang secara tegas

yang diberikan oleh Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. dan  pelaku

dakwah lainnya, yaitu: bi al-hikmah, maw‘izah al hasanah dan mujādalah17.

1) Bi al-Hikmah

Dakwah bi al-hikmah adalah pendapat atau uraian yang benar dan memuat

alasan-alasan atau dalil-dalil yang dapat menampakan kebenaran dan

menghilangkan keraguan. Konseptualisasi hikmah merupakan perpaduan antara

ilmu dan amal yang melahirkan pola kebijakan dalam menyikapi orang lain

dengan menghilangkan segala bentuk yang mengganggu. Sedang sifat al-hikmah

itu hadir dari keterpaduan Al-Kibrah (Pengetahuan), Al-Mirā’ (Latihan) dan At-

Tajribāh (Pengalaman). Jika ketiganya bersemayam dalam diri maka akan

terbentuk jiwa yang bijaksana.Menurut Ibnu Rusyd, dakwah bilhikmah adalah

dakwah dengan pendekatan substansi yang mengarah pada falsafah dengan

nasehat yang baik, retorika yang efektif dan populer18.

16Departemen Agama RI, op. cit., h. 282.
17Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004), h. 157.
18Nurcholish Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, (Jakarta: Paramadina,

1999), h. 100.
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Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah dengan

hikmah pada intinya merupakan penyeruan atau pengajakan dengan cara bijak,

filosofis, argumentatif, adil, penuh kesabaran dan ketabahan. Hal ini dimaksudkan

agar pelaku dakwah memperhatikan situasi dengan menggunakan pola relevan

dan realistis sesuai tantangan dan kebutuhan.

2) Maw’izah al-Hasanah

Dakwah maw’izah al-hasanah adalah metode dialog atau pidato yang

digunakan oleh komunikator, dimana objek dakwah dapat memahami dan

menganggap bahwa pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang bermanfaat

dalam kehidupannya. Konsep maw’izat sering diartikan sebagai tutur-kata yang

dan nasihat yang baik, sehingga dakwah yang ditempuh dengan menggunakan

metode ini orientasinya lebih pada menjawab kebutuhan objek dakwah yang

mendesak. Dengan demikian dakwah al-maw’izat al-hasanah jauh dari sikap

egois, agitasi emosional atau apologi. Cara dakwah ini lebih spesifik ditujukan

kepada kelompok mad’u yang kurang mampu menganalisa maksud materi19.

3) Mujādalah

Dakwah mujādalah adalah cara berdiskusi dan berdebat dengan lemah

lembut dan halus serta menggunakan berbagai upaya yang mudah, sehingga dapat

membendung hal-hal yang negatif dari objek dakwah. Konsep tersebut merupakan

kerangka upaya kreatif dan adaptif dari pelaku dakwah dalam menjalankan misi

dakwahnya. Metode inilah yang di isyaratkan oleh Allah dalam QS. Al-Nahl ayat

125, akan tantangan zaman yang kelak dihadapi oleh para pelaku dakwah, dimana

19Muhammad Husain Fatahullah, op. cit., h. 4-42.
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bukan hanya dengan orang kafir atau orang yang tidak mau mendengarkan seruan

ajaran Islam sebagai bentuk ketidak pahaman dan reaksioner dari mad’u, namun

tantangan ini juga datang dari sesama pelaku dakwah, sehingga Al-Qur’an

mengajak kepada umat manusia terutama pelaku dakwah untuk selalu berdiskusi

dengan baik dalam memecahkan masalah.

Adalah hal yang wajar jika manusia menginginkan kemenangan dalam

pertunjukan demi mempertahankan kebesaran dan kehormatan, lebih lagi ketika

sampai pada kebenaran. Kadang-kadang metode tersebut dalam Al-Qur’an

diisyaratkan sebagai perintah berjihad demi agama Allah, karena misi dakwah

bukan karena beban namun merupakan kewajiban yang harus terwujudkan20.

Dalam metode ini ada watak dan suasana yang khas, yakni bersifat terbuka

dan transparan, konfrontatif dan reaksionis, namun pelaku dakwah harus tetap

berpegang teguh pada karakteristik dakwah itu sendiri. Berdebat dan berdiskusi,

bukan mempertahankan kesalahan karena menjaga reputasi dan integritas namun

berdebat mencari solusi terbaik.

b. Metode Dakwah Rasulullah

Ada beberapa fase yang dilalui oleh Rasulullah dalam menjalankan

risalahnya. Dilihat dari langkah-langkah dan sudut pandang pengembangan dan

pembangunan masyarakat, terdapat 3 posisi penting peran Rasulullah saw.,:

1) Rasulullah sebagai peneliti masyarakat. Posisi dan peran tersebut dilakukan

ketika menjadi seorang pedagang sehingga beliau dapat mengetahui karakter

masyarakat dari berbagai bangsa-bangsa.

20Muhammad Ali Hasyim, Kepribadian dan Dakwah Rasulullah dalam Kesaksian Al-
Qur’an,(Cet. I; Yogyakarta, Mutiara Pustaka, 2004), h. 75.
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2) Rasul sebagai pendidik umat yang sistem pembinaan dan pendidikannya

adalah sistem kaderisasi, yakni pembinaan mental sahabat dan keluarganya

dengan penanaman aqidah yang benar.

3) Rasulullah sebagai negarawan dan pembangun masyarakat, hal ini tercermin

dengan keberhasilan Rasul membangun Madinah. Pada masa awal

perkembangan Islam, masyarakat Islam menampilkan diri sebagai masyarakat

alternatif, karakter paling terpenting yang ditampilkan oleh umat Islam saat

itu adalah kedamaian dan kasih sayang21.

c. Strategi Dakwah Kontemporer

Dewasa ini pelaku dakwah semakin dituntut agar ikut terlibat secara aktif

dalam memecahkan berbagai macam problem yang dihadapi umat. Banyaknya

model dan lembaga dakwah yang ikut andil dalam perjuangan menyebarkan

ajaran Islam, menambah keyakinan umat Islam akan keberhasilan dakwah.

Keberagaman seseorang diharapkan tidak hanya sekedar lambang keshalehan atau

Islam berhenti sekedar disampaikan dalam khutbah saja, melainkan secara strategi

konsepsional menunjukan cara-cara yang efektif dalam memecahkan masalah.

As-Syaikh Sayyid Sabiq salah seorang tokoh dakwah yang dikenal dekat

dengan Imam Hasan Al-Banna, melontarkan beberapa prinsip dan ketentuan yang

dipandang urgen dalam kepentingan dakwah masa kini. Dalam pandangannya,

kebangkitan yang menjanjikan kebaikan dalam aktivitas dakwah akan tercapai

dengan hanya membutuhkan 3 hal:

21Abdul Rani Usman, Metode Dakwah Kontemporer, (online) (http://dakwah-
arraniry.com), diakses tanggal 03 Agustus 2016.
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1) Membutuhkan kesadaran yang sempurna;
2) Pengorganisasian, dan
3) Pemimpin (qiyadah) yang amanah22.

Dewasa ini dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kenyataan

sosio-kultur, strategi dakwah kontemporer yang merupakan langkah operasional

untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki, pelaksanaannya perlu

dimodifikasi dengan pola sebagai berikut:

a) Fact Finding

Fact finding adalah pencarian fakta, artinya suatu kegiatan mencari data

faktual yang pada gilirannya akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Oleh karena itu, sebelum diadakan penaburan yang sesuai dengan kadar untuk

mendapatkan kualitas yang memuaskan, maka terlebih dahulu berupaya untuk

mendapatkan informasi menyangkut masalah-masalah yang terjadi pada objek

dakwah. Informasi yang didapatkan adalah informasi yang bersifat faktual dan

logis berkaitan dengan kondisi masyarakat. Dengan adanya informasi tersebut,

akan mudah menyusun sistematika dakwah, memulai dan mengarahkan objek

sesuai dengan tujuan dakwah.

b) Perencanaan Dakwah (Pleanning Peaching)

Perencanaan pada umumnya dipandang sebagai suatu metode untuk

menggariskan tujuan dan cara-cara untuk mencapainya.Rosyad Sahaleh dalam

bukunya “Manajemen Dakwah Islam” yang dikutib oleh Muhammad Munir,

megatakan bahwa:

22Syaik Abdurrahman Abdul Khaliq, Metode dan Stategi Dakwah Islam, (Cet. I; Jakarta:
Pustaka Al-Kausar, 1996), h. 253.
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“Perencanaan dakwah adalah proses pemikiran dalam pengambilan
keputusan yang matang dan sistem mengenai tindakan yang akan dilakukan
pada masa yang akan datang dalam rangka penyelenggaraan dakwah"23.

Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa penyusunan rencana

pelaksanaan dakwah tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai berdasarkan

strategi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan mulai

dari pengumpulan informasi sampai pada penyusunan, norma-norma yang hidup

di masyarakat tidak dapat terabaikan.

c) Aktualisasi (Pelaksanaan Dakwah)

Pelaksanaan dakwah yang dimaksudkan di sini adalah keseluruhan usaha,

cara pendekatan (approach) yang dilakukan oleh subjek terhadap objek dakwah

dengan menggunakan media yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam

pelaksanaan dakwah pada suatu lokasi atau wilayah, harus memperhatikan set

timing atau penetapan waktu yang telah ditentukan. Adanya ketepatan

pelaksanaan sesuai dengan planning (perencanaan) yang telah ditetapkan, dapat

memberikan signal akan keberhasilan dakwah24.

d) Controlling and Evaluating (Pengawasan dan Evaluasi)

1) Controlling (pengawasan)

Controlling adalah merupakan salah satu fungsi organik managerial. Dalam

pelaksanaan dakwah, controlling terdiri atas tindakan meneliti, apakah segala

sesuatu tercapai dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,

ataukah ada kelengahan dalam pelaksanaannya. Controlling pada kegiatan

23M. Munir, Manajemen Dakwah,(Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 97.
24Sutikno Strategi Dakwah, (online) (http://sutiknotaliabo.blogspot.co.id), diakses tanggal

03 Agustus 2016.
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dakwah beroperasi pada da’i, materi dakwah, media dan metode dakwah, serta

respon mad’u sebagai penerima pesan.

2) Evaluasi

Evaluasi dakwah yang digunakan di sini adalah pengukuran dan

perbandingan antara hasil-hasil yang nyatanya dicapai (das sein) dengan hasil-

hasil yang seharusnya dicapai (das selon). Antara keduanya harus sesuai sehingga

tidak menimbulkan masalah. Karena dakwah merupakan suatu proses maka

kegiatan evaluasi harus disesuaikan dengan planning yang dijadikan rujukan

kegiatan dakwah sehingga dalam implementasi strategi dakwah benar-benar

sesuai harapan bersama.Dr. Sayyid Muhammad Nuh dalam bukunya Strategi

Dakwah dan Pendidikan Ummat memberikan beberapa bentuk strategi dakwah

untuk transformasi umat di antaranya:

a) Memperhatikan prioritas;
b) memulai dakwah dengan meluruskan pemahaman dan memperdalam

kesadaran umat terhadap realitas;
c) menyampaikan dakwah melalui pemahaman dan praktek yang menyeluruh,

sinergis dan seimbang;
d) menjadikan ridho Allah sebagai tujuan;
e) memahami dan menggunakan hukum sosial;
f) sabar, teguh, dan tenang25.

B. Terma-terma Dakwah dalam Al-Qur’an

1. Tabligh

Tabligh secara harfiyah berasal dari kata balagho yang berarti sampai dan

dalam bentuk mashdarnya tablighyang diartikan sebagai menyampaikan atau

menginformasikan ajaran Ilahi kepada manusia agar diimani dan dipahami serta

25Sayyid Muhammad Nuh, Stategi Dakwah dan Pendidikan Umat,(Cet. I; Yogyakarta:
Himam Prisma Media, 2004), h. 91-150.
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dijadikan pedoman hidupnya.Dewasa ini tabligh dikenal dengan istilah

komunikasi penyiaran Islam yang dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur

yang mesti ada yaitu muballigh (komunikator) sebagai penyampai pesan,

muballigh fiih sebagai pesan yang disampaikan, muballagh ‘alaih sebagai

penerima pesan.Pada dasarnya, setiap muslim adalah mubalighyakni memikul

amanat risalah Allah sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang harus

disampaikan kepada semua lapisan manusia sebagai yang menerima tabligh26.

Posisi dan fungsi Rasulullah saw.,serta para mubaligh,dalam konteks ini

hanya berperan dan bertugas sebagai penyampai amanah risalah secara optimal

sesuai kemampuannya masing-masing. Diterima tidaknya risalah itu diserahkan

sepenuhnya pada sikap mubaligh‘alaih dan hidayah Allah swt.,semata. Dalam hal

ini Allah berfirman dalam Q.S. Yasin (36): 17:

َاٛلبَٰلُغلل اٛلُمبِینُ آ نَٓ یْ لَ عَ وَمَا  اِؐالَ

“Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah

dengan jelas".

2. Tarbiyah dan Ta’lim

Tarbiyah dan ta’lim, kedua istilah ini biasa diartikan secara berpadanan

yang bermakna pendidikan dan pengajaran. Dalam prosess empiriknya, kedua

kegiatan itu tamapaknya lebih mendahulukan proses pengajaran karena yang

dimaksud dengan pengajaran di sini adalah mengajar atau member pelajaran

berdasarkan pengetahuan dan penyelidikan. Adapun pendidikan adalah mendidik

manusia agar dengan pengetahuan dan penyelididkan yang telah dipelajarinya itu,

26Asep Muhidin, op. cit., h. 60-63.
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ia benar-benar menjadi sadar akan hakikat keberadaan dirinya sebagai makhluk

ciptaan Tuhan yang pada akhirnya mampu memahami aqidah dan syariah sebagai

jalan kehidupan yang harus ditempuh. Yang dimaksud dengan aqidah atau iman

tersebut ialah keyakinan akan eksistensi Tuhan Yang Maha Esa dan mengesanka-

Nya dalam segala tindakan dan kegiatanya.

3. Tadzkir dan Tanbih

Tema tadzkir dan tanbih ini kadang-kadang diartikan “peringatan”. Al-

Qur’an banyak sekali menggunakan istilah tadzkirah, yang dalam terjemahan tim

depan diartikan “peringatan”, diungkapkan sebanyak 9 kali, antara lain dapat

dilihat dalam Q.S. Thaha (20): 2-3:

اِّالَ تَْذِكَرةًلَِمْنیَّْخشٰۙ لَْیَك اْلقُْرٰاَن لِتَْشٰقى۞َمؐا اٛنَزْلنَاَعلَ 

Terjemahnya:

“Kami tidak menurunkan al-Qur’an ini kepadamu agar kamu menjadi susah,

tetapi sebagai peringatan bagi orang yang taat (kepada Allah).”

Adapun kata tanbih secara khusus tidak terdapat secara tekstual dalamal-

Qura’an. Digunakannya dalam terma dakwah ini adalah untuk memperkuat dan

mempertegas makna tadzkirah. Istilah tadzkir dan tanbih merupakan kalimat

mutaradif (padanan yang hampir mirip) yang diartikan “pengingatan”, “dan

penyadaran”. Adapun fungsi dan wilayah tugas tadzkir dan tanbih adalah

penyegaran dan pengingatan kembali, menggiring kesadaran terhadap apa yang

sudah diketahui itu mereplesikan amal shaleh. Upaya hal itu semua menjadi tugas

para rasul dan ulama atau para da’i sebagai para pewarisnya27.

27Asep Muhidin, op. cit., h. 72-73.
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Dalam urusan dakwah, tugas bagi rasul dan para juru dakwah hanya

menyampaikan, mengingatkan dan menegaskan kembali berita mengenai pesan-

pesan ilahi. Hal ini mengandung beberapa rahasia hikmah dan faedah berikut:

1. Meringankan beban psikologis bagi para juru dakwah, agar setelah berupaya

melaksanakan tugas dakwah secara optimal, ia tidak memikul beban berat

karena urusan hasil dan respon positif itu semata-mata wewenang Allah swt.

2. Agar para da’i terhindar dari kepentingan dan kehendak serta ambisi pribadi

atau fanantisme kelompok sehingga ia menjalankan tugas dengan tenang,

lurus, dan apa adanya dengan keikhlasan.

3. Terhindar dari unsur pemaksaan kehendak, dan mad’u terhindar pula dari

keterpaksaan serta kemunafikan atau ketaatan semu.

4. Menunjukan batasan yang tegas antara hak dan kewajiban serta wewenang

manusia sebagai hamba dengan hak dan kewajiban serta wewenang ilahi

sebagai Khalik, Pemilik hakiki, dan Pengatur alam jagat raya ini.

4. Tabsyir dan Tandzir

Tabsyir dan tandzir, keduanya dalam kenteks dakwah diartikan sebagai

salah satu cara untuk memberikan semangat atau dorongan arah yang positif

dalam hal ini meruapakan motivasi dan stimulus. Hal itu dapat dilakukan melalui

penyampaian kabar gembira, janji, dan ancaman atau penghargaan atas segala

usaha dan amal shaleh dan pahala.Allah swt., dalam Q.S. Saba (34): 28:

َكآفَّۃًلِلنَّاِسبَِشْیًروَّ  ٰلِكنَّاَْكثََرالنَّاِسَالیَْعلُمْونَ َوَمآاَْرَسْلناَكاِالَّ نَذْیًراوَّ

Terjemahnya:
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“Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia
seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa
peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”28.

Tabsyir dan tandzir merupakan salah satu dari beberapa pendekatan dakwah

yang dikenalkan al-Qur’an karena hakikat mad’uadalah manusia sendiri, yang

mempunyai sifat dan karakter manusiawi, yaitu sosok makhluk yang mencintai

kesenangan material, ingin mempunyai masa depan yang bahagia, senang

terhadap penghargaan, ingin terhindar dari malapetaka dan bencana, uslubdakwah

yang diintrodusir Al-Qura’an, ditemukan nada atau pendekatannya, memang

sesuai dengan sifat dan karakter manusiawi, yakni tabsyir dan tanzir.

C. Hakikat Adat Katoba

1. Defenisi Adat

Adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa:

a. Aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala.

b. Cara(kelakuan dan lain sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.

c. Wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas niali-nilai budaya, norma, hukum

dan aturan yang saling berkaitan menjadi suatu sistem29.

Diatara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dan kata urf. Adat

dalam bahasa Arab: ‘aadata, akar katanya ‘aada, ya’uudu yang berarti

perulangan, sedangkan kata urf dilihat dari perbuatan tersebut sudah sama-sama

dikenal dan diakui oleh orang banyak30. Adat merupakan sebuah kebiasaan yang

dilakukan masyarakat dahulu yang masih dilakukan hingga saat ini. Adat yang

28Departemen Agama RI, op. cit., h. 431.
29Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 1990), h. 6.
30Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 363.
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berkembang di masyarakat merupakan norma yang bersumber dari bahagian

dalam diri masyarakat yaitu keadilan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan

yang mengilhami kehidupan mereka. Adat yang berlaku dalam masyarakat pada

dasarnya merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis tetapi selalu dilakukan dan

ditaati oleh masyarakat sebagai sebuah keharusan yang tidak boleh dilanggar.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

adat adalah norma yang berlaku dalam masyarakat yang tidak tertulis, tetapi

menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakatdasar kebiasaan dan

menjadi sebuah keharusan untuk dipatuhi sebagai wujud ketaatan mereka akan

adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

2. Defenisi Katoba

Katoba (peng-Islaman) berasal dari Kata toba yang diserap dari bahasa

Arab yakni dari kata Taubah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),

taubat adalah sadar dan menyesal akan dosa dan berniat akan memperbaiki

tingkah laku dan perbuatan. Kata katoba (peng-Islaman) sendiri dapat berarti

penyucian. Secara harfiah taubah dapat berarti menyesali semua perbuatan buruk

yang pernah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali31. 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.

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

upacara pertobatan; upacara menginjak kehidupan beragama untuk anak yang

31Fakultas Ilmu Komputer,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Universitas Indonesia,
2008), h. 122.
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telah disunat dan telah memahami hal yang baik dan buruk (aqil baligh). Katoba

(peng-Islaman) adalah upacara adat yang bersendikan agama Islam yang harus

dilakukan bagi anak yang memasuki aqil balighatau remaja baik laki-laki maupun

perempuan yang di dalamnya 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)32. Dalam hal ini

katoba berisi pokok-pokok ajaran Islam yakni dakwah Islam yang wajib

dilaksanakan oleh setiap anak yang memasuki aqil baligh.

Makna toba dalam bahasa Muna artinya sudah jerah atas perbuatan dosa

yang pernah dilakukan, tidak akan berbuat dosa 2 kali (dosa hati, tingkah laku

atau perbuatan yang jelek) dan kembali berbuat baik dengan itikad suci. Setelah

itu mulai mendekatkan diri kepada Allah swt.,menjalankan perintah-Nya,

memperbaiki niat dalam beramal baik karena cinta dan takut kepada Allah swt.

Sedangkan kata toba dalam masyarakat Muna dapat berarti suci, artinya

mengembalikan sesuatu kepada keadaan suci atau menjadikan sesuatu menjadi

suci. Seorang anak yang ‘di-katoba’ berarti mengembalikan anak itu ke keadaan

suci, untuk menjadi Islam sejati33. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa

Katoba (peng-Islaman) dapat berarti peng-Islaman.Sedangkan “di-katoba” berarti

di-Islamkan.

3. Syarat-Syarat Taubat (Toba)

Syarat-syarat  taubat atau (Toba) agar diterima Allah swt.,adalah :

32Kantor bahasa Sulawesi Tenggara, Kamus Budaya Sulawesi Tenggara, (Kendari:
Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 2007), h. 50.

33Amir Jaya, Tradisi ‘Katoba’ dalam Masyarakat Muna sebagai Wadah Pengajaran
Nilai-nilai Islam secara Dini, (http://www.naskah.net), Diakses tanggal 12 Mei 2016.
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1. Menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan, artinya bahwa salah satu

persyaratan yang harus dilakukan dalam proses katoba (peng-Islaman) adalah

peserta yang di-toba harus komitmen moral untuk menyesali dari seluruh

perbuatan dosa yang dilakukan baik yang disengaja maupun yang tidak

disengaja. Hal ini karena secara kebahasaan kata katoba (peng-Islaman)

mengandung pengertian:

a. Penobatan artinya seseorang yang di-toba adalah merupakan penobatan

diri seseorang untuk memasuki Islam secara kaffah. Oleh karena itu

seseorang yang di-toba harus menyesali perbuatan yang telah lampau.

b. Katoba (peng-Islaman) berarti proses penyumpahan seseorang untuk

mengingat kembali perbuatan yang dianggap salah pada masa lalu,

sehingga wajib disesali untuk tidak dilakukan lagi.

2. Menyucikan diri, bahwa seseorang yang di-toba melafazkan kalimat istigfar

sebagai isyarat bahwa ia menyucikan diri dari perbuatan dosa baik yang

sifatnya syirik maupun perbuatan maksiat yang pada masa kecil dia lakukan.

Ikrar ini dilafazkan oleh seseorang yang di-toba dengan harapan bahwa ketika

telah melewati proses katoba (peng-Islaman), maka kembali pada status

kefitraan.

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 mengakibatkan perbuatan

mengandung dosa34.

34Ibid, h.2.
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Dalam konteks penyesalan dan penyucian diri bahwa untuk mencapai ke-3

hal tersebut,kuncinya adalah tekad dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah

swt. Dalam bahasaMuna dikatakan bahwa “nobhala neati bhe podium

rampahano podiu nomaigho welo neati artinya lebihbesar manfaat niat daripada

tingkahlaku, karena tingkahlaku berawal dari niat”. Syarat-syarat tersebut di atas

tidak hanya mengiringi setiap taubat dari kejahatan yang berhubungan antara

manusia dengan Tuhannya saja, akan tetapi jika pebuatan itu dihubungkan dengan

manusia, maka selain 3 syarat tersebut diwajibkan pula memenuhi  syarat ke-4

yaitu tindakan penyesalan dengan orang yang bersangkutan.

4. Proses Katoba (Peng-Islaman)

Proses katoba (peng-Islaman) didahului dengan tahap penyunatan atau

penghitanan. Menurut pandagan adat Muna,  penyunatan yang dirangkaikan

dengan katoba (peng-Islaman) adalah wajib bagi setiap anak yang menjelang

dewasa. Setelah melalui prosesi ini barulah anak dinyatakan sah memeluk agama

Islam terutama belajar membaca kitab suci al-Quran dan belajar melaksanakan

sholat wajib serta belajar adat yang diawali dengan mendengarkan nasehat atau

ajaran dari ke-2 orang tua.Seorang anak yang berumur antara 6-12 tahun harus

dikhitan dahulu baik laki-laki maupun perempuan, kemudian di-Islamkan (di-

katoba). Proses khitanan ini dapat dilakukan pada waktu yang sama artinya

setelah anak dikhitan, selanjutnya langsung ‘di-katoba’ atau dapat juga dikhitan
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saja dahulu sedangkan acara ‘katoba’ (peng-Islaman) dapat dilakukan lain

waktu35.

Proses katoba (peng-Islaman) mulai diingatkan bahwa peserta katoba

(peng-Islaman) tersebut telah dewasa dan harus menghindari perbuatan tercela,

menjalankan syariat agama dan mengetahui cara-cara bersuci dan air suci. Contoh

perbuatan tercela yang disampaikan adalah tidak boleh mengambil hak/barang

orang lain. Beberapa syariat yang harus dijalankan misalnya

menghormati/menghargai Ayah atau seumur dengan Ayah sebagai pengganti

Allah swt., menghormati/menghargai Ibu atau seumur dengan Ibu sebagai

pengganti Rasul saw., menghormati/menghargai kakak atau seumur dengan kakak

sebagai pengganti malaikat Jibril, sebagai pengantar Wahyu dan

mencintai/menghargai adik atau seumur dengan adik sebagaimana menyayangi

kaum mukminin seluruhnya.

Selain itu juga diajarkan beberapa kategori air yang dapat dipakai untuk

bersuci. Setelah itu dilanjutkan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai

tanda bahwa seseorang telah menjadi Islam dan sudah siap menjalankan perintah

Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Pelaksanaan katoba (peng-Islaman) bisa

saja berbeda-beda disetiap kampung atau kelompok masyarakat tetapi sama-sama

bertujuan memberi tahu mereka yang ditoba tentang makna tobat. Dalam proses

pelaksanaan katoba (peng-Islaman) ada tahapan-tahapan tertentu yang harus

dilaksanakan secara berurutan yaitu sebagai berikut :

35Supriyanto, dkk, Sejarah Kebudayaan Islam Sulawesi Tenggara, (Kendari: 2009), h.
167.
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1. Persiapan pelaksanaan katoba(peng-Islaman), misalnya dimandikan dengan

tujuan membersihkan daki secara lahiriah dan batiniah agar memudahkan

pemahaman nilai-nilai katoba (peng-Islaman).

2. Dirias dengan pakain khas Muna yaitu pakaian remaja baik laki-laki maupun

perempuan  dengan tujuan dalam proses penyumpahan disambut dengan

pakaian kebesaran atau pakaian adat khas Muna36.

3. Proses pelaksanaan acara inti katoba (peng-Islaman):

a. Peserta yang ditoba duduk bersila di depan imam atau lebe dengan

memegang sehelai kain putih secara bersama-sama jika pesertanya lebih

dari satu dengan tujuan bahwa kain putih sebagai isyarat kesucian bagi

umat Islam dan menjadi semangat kebersamaan  dari semua peserta

untuk mencapai tujuan penyumpahan.

b. Pengucapan istighfar, syarat tobat dan tingkah laku yan baik. Setelah itu

lalu mengikrarkan tobat kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat

mengikuti imam sebagai berikut: ” astaghfirullahaahal adzim” (3x)

c. Lalu dilanjutkan: “allazii laa illaha illallah huwal hayyul qayuumu wa

tuubu illahi “.

d. Setelah itu mengucapakan 2 kalimat syahadat:“asyhadu an laa illaha

illallah wa asyhadu annaa muhammadar rasulullah”.

e. Pemberian pengajaran/nasihat.

Katangarino toba/nasehat tobat dalam bahasa Muna diantaranya :

36Amir Jaya, Tradisi dan Ritual Islami dalam Masyarakat Muna,
(http://www.munaraya.com), Diakses tanggal 12 Mei 2016.
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1. Amanto lansaringino ompu Allah taala, toasiane, tootehie, tohurumatie,

toangkataane. Artinya ayah diibaratkan laksana Allah yang harus disayangi

atau dicintai, ditakuti/disegani dan dihargai disanjung hormati.

2. Inanto lansaringano nabii toasiane, tootehie, tohurumatie, toangkataane,

artinya ibu diibaratkan laksana nabi Muhammad saw yang harus disayangi

atau dicintai, ditakuti/disegani dan dihargai.

3. Isanto lansaringano malaikati toasiane, tootehie, tohurumatie, toangkataane,

artinya kakak diibaratkan laksana malaikat yang harus disayangi atau

dicintai, ditakuti/disegani dan dihargai.

4. Ainto lansaringano mominini toasiane, tootehie, tohurumatie, toangkataane,

artinya adik diibaratkan laksana kaum muslimin yang harus disayangi atau

dicintai, ditakuti/disegani dan dihargai37.

Pernyataan dalam bahasa Toba yang mengumpamakan ayah laksana Allah

bukan berarti mensyarikatkan Allah swt, tetapi dimaksudkan ingin mendekatkan

wujud Allah dengan ciptaan-Nya sehingga memudahkan bagi anak untuk paham

akan nasihat itu karena tidak mungkin dapat mewujudkan wujud Allah pada saat

itu, demikian pula wujud nabi Muhammad saw. Perumpamaan (lansaringi)

bermaksud menghubungkan anak yang melaksanakan taubat dengan rumah

tangga serta alam atau dunia luar termasuk masyarakat sehingga anak yang telah

mengikrarkan taubat akan mencintai dan menghormati orang tua yang sebaya

dengan orang tuanya, demikian pula orangtua yang sebaya dengan kakaknya dan

adiknya sehingga diharapkan tidak akanada kekerasan dalam jiwanya.

37Septian, Katoba Dalam Bahasa Muna, (online) (http://munabarakati.blogspot.co.id),
diakses tanggal 12 Mei 2016.
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Pemakaian kata wakilino yang berarti wakil karena anak dilahirkan oleh

orang tua sesungguhnya adalah milik Allah yang diamanahkan kepada orangtua

yang bersangkutan untuk membesarkan dan membinanya agar menjadi manusia

berilmu beriman dan bertaqwa kepada Allah swt., sesuai petunjuk al-Quran dan

al-Hadist. Upacara katoba (peng-Islaman) dapat dilaksanakan secara perorangan

maupun kolektif, tergantung hasil kesepakatan dan kemampuan ekonomi orang

tua keluarga tersebut. Upacara ini dapat dilaksanakan semeriah mungkin, namun

dapat pula dilaksanakan sesederhana mungkin. Yang penting adalah hadirnya 4

unsur pokok: tokoh agama merangkap tokoh adat(penutur katoba), anak yang di-

toba(objek tuturan), kerabat terdekat yang memangku sang anak pada waktu di-

toba, dan keluarga terdekat yang bertindak sebagai saksi pelaksanaan prosesi

katoba (peng-Islaman) 38.

5. Hal-hal yang diajarkan dalam Katoba (Peng-Islaman)

Yang diajarkan kepada anak dalam katoba (peng-Islaman) adalah sebagai

berikut:

a) Mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagaimana orang yang baru masuk

memeluk agama Islam.

b) Seorang anak harus menghormati dan menghargai orang tua laki-laki karena

orang tua laki-laki itu sebagai pengganti Allah SWT. Orang tua laki-laki

disini bukan hanya yang menjadi ayahnya tetapi semua orang tua yang

hampir seumur atau lebih tua dari ayahnya harus dihormati dan dihargai.

38Supriyanto,dkk, Op. Cit., h. 167.
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c) Seorang anak harus menghormati dan menghargai orang tua perempuan

karena dia sebagai pengganti Nabi Muhammad saw. Orang tua perempuan

disini bukan hanya yang menjadi ibunya tetapi semua orang tua yang hampir

seumur atau lebih tua dari ibunya harus dihormati dan dihargai.

d) Seorang anak harus menghormati dan menghargai kakak karena kakak

sebagai pengganti Malaikat Jibril. Kakak disini bukan hanya yang menjadi

kakaknya tetapi semua orang yang lebih tua darinya harus dihormati dan

dihargai.

e) Anak harus menghargai dan menyayangi adik karena adik sebagai pengganti

semua kaum mukminin. Adik disini bukan hanya yang menjadi adiknya tetapi

semua orang yang lebih muda darinya harus dihargai dan disayangi39.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam katoba (peng-Islaman)

diajarkan tentang kebaikan yang pada hakikatnya adalah berisi pokok-pokok

ajaran Islam/dakwah.

Seorang anak juga diperkenalkan jenis-jenis air yang dapat menyucikan.

Air-air tersebut di antaranya adalah oeno ghuse (air hujan), oeno kamparigi (air

sumur), oeno tehi (air laut), oeno aloma (air embun), oeno saliji (air salju/es),

oeno laa (air telaga/sungai) dan oeno lede (air ledeng). Selanjutnya anak diajarkan

bahwa ia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya.

Dalam tahap ini anak sangat ditekankan harus menjauhi larangan Allah

misalnya tidak boleh mencuri, tidak boleh berjudi, tidak boleh meminum

minuman beralkohol dan lain-lain. Selain itu anak juga diajarkan agar peduli

39Supriyanto, dkk,Op.Cit, h. 168.
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terhadap lingkungan misalnya tidak boleh merusak tanaman/pepohonan, kalau

melihat batu di jalan raya anak harus menyingkirkannya agar orang lain yang

melewati jalan itu tidak tersandung batu tersebut, dan lain-lain. Ditekankan pula

bahwa apabila telah di-Islamkan maka anak tidak boleh lagi memperlihatkan

auratnya kepada yang bukan muhrimnya40.

6. Masyarakat dan Kebudayaan

Masyarakat dan kebudayaan sangat erat hubungannya karena kebudayaan

tidak mungkin timbul tanpa adanya masyarakat dan eksistensi masyarakat itu

hanya dapat dimungkinkan oleh adanya kebudayaan. Taylor merumuskan

kebudayaan sebagai kompleks yang mengatur pengetahuan, kepercayaan,

kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemapuan-kemapuan serta kebiasaan-

kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat41.

Kebudayaan juga bersifat universal karena masyarakat dan kebudayaan

tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan sendiri berarti hasil karya manusia untuk

melangsungkan ataupun melengkapi kebutuhan hidupnya yang kemudian menjadi

sesuatu yang melekat dan menjadi ciri khas bagi manusia (masyarakat) tersebut42.

D. Penelitian Yang Relevan

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian sebelumnya yaitu:

a) Penelitian yang berjudul “Nilai-nilai Dakwah dalam Adat Istiadat Katoba

pada Masyarakat Muna Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota

Kendari” oleh Hardania 10030108003. Adapun hasil dari penelitian ini adalah

40Amir Jaya,Op. Cit, h 2.
41M. Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: CV Pustaka Jaya, 1999), h. 9.
42Ryan Agus, Hubungan antara Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, (Online)

(http://rags-shark-river.blogspot.com), Diakses tanggal 1 April 2014.
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nilai-nilai dakwah yang terkandung dalam adat Istiadat Katoba (peng-

Islaman) pada Masyarakat Muna Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia

Kota Kendari adalah tentang pertobatan, akhlak kepada kedua orangtua dan

sesama manusia, larangan mengambil barang milik orang lain, ajaran yang

dapat digunakan untuk bersuci dan ajaran tentang aqidah.

b) Penelitian tentang“Nilai Pendidikan Karakter yang ada pada Tuturan Ritual

Katoba (peng-Islaman) di Muna”yang ditulis oleh Asriani dengan hasil

penelitian bahwa nilai pendidikan karakter yang ada pada tuturan ritual

Katoba (peng-Islaman) di Muna adalah ajaran religius kejujuran dan

kedisiplinan yang diperoleh melalui penyampaian nasehat pada upacara peng-

Islaman anak43.

Adapun keterkaitan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan

diteliti adalah di dalamnya terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian di atas adalah ke-2 penelitian di atas sama-sama

meneliti tentang adat katoba (peng-Islaman) pada Masyarakat Muna, sedangkan

perbedaannya adalah peneliti pertama meneliti tentang nilai-nilai dakwah yang

terkandung dalam adat Istiadat Katoba (peng-Islaman) pada Masyarakat Muna

Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari yaitu tentang pertobatan,

akhlak kepada kedua orangtua dan sesama manusia, larangan mengambil barang

milik orang lain, ajaran yang dapat digunakan untuk bersuci dan ajaran tentang

aqidah dan masyarakatnya sudah ada campuran dari suku lain. Sedangkan peneliti

ke-2 meneliti tentang nilai pendidikan karakter yang ada pada tuturan ritual

43Asriani, Nilai Pendidikan Karakter yang ada pada Tuturan Ritual Katoba,(Skripsi)
(http://skripsi,sang,ac.id), diakses 22 April 2014.
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Katoba (peng-Islaman) di Muna yaitu tentang ajaran religius kejujuran dan

kedisiplinan yang diperoleh melalui penyampaian nasehat pada upacara peng-

Islaman anak.

Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang strategi dakwah yang

terkandung dalam adat katoba (peng-Islaman) pada masyarakat Muna di desa

Warambe kecamatan Parigi kabupaten Muna dan Masyarakat Desa Warambe 100

% asli suku Muna dan beragama Islam.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada objek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala,

fakta-fakta secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah

tertentu1. Penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan

cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu sedangkan tujuannya

adalah untuk menemukan pengetahuan baru yang belum diketahui sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis mencari data faktual dan akurat secara

sistematis dari suatu aktivitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu

menggambarkan objek penelitian dalam lingkungan hidupnya sesuai hasil

pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan dimunculkan bukan hanya

dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan2.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat Muna yang bertempat di Desa

Warambe Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. Penelitian ini dilakukan sejak

bulan Agustus sampai bulan Oktober 2016.

C. Sumber Data

Data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara

terhadap beberapa informan. Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat

1 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, (Jakarta: PT Bani Aksara),
h. 47.

2Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakata, 2000), h. 15.
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