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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan beberapa informan dalam penelitian ini, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut:

1. Kondisi objektif pelaksanaan adat katoba (peng-Islaman) di desa Warambe

Kecamatan Parigi Kabupaten Muna didahului dengan pelaksanaan khitan atau

kangkilo, kemudian melaksanakan katoba (peng-Islaman). Pelaksanaan adat

katoba (peng-Islaman) ada 2 jalan tergantung kesanggupan dari ke-2 orang tua

anak yang di-katoba yaitu:

a. Melaksanakan khitan atau kangkilo dahulu sedangkan katoba-nya akan

dilaksanakan ketika anak-anak sudah baligh yakni telah dapat membedakan

mana yang baik dan mana yang buruk

b. Melaksanakan kangkilo dirangkaikan dengan katoba (peng-Islaman). Dalam

hal ini kondisi anak-anak masih kecil dan cenderung belum mampu

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Anak-anak yang di-katoba belum melaksanakan dakwah yang terkandung dalam

adat katoba (peng-Islaman) melainkan hanya sedikit disebabkan oleh anak-anak

masih kecil, belum mampu membedakan yang baik dan yang buruk, pengaruh

lingkungan dan keluarga. Demikian pula dengan pelaksanaan katoba (peng-
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Islaman) yang dilakukan ketika anak sudah baligh sebenarnya sudah

melaksanakan isi katoba (peng-Islaman) namun belum sepenuhnya, hal ini juga

disebabkan oleh pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan dan kurangnya

pemahaman agama.

2. Strategi dakwah dalam adat katoba (peng-Islaman) pada masyarakat Muna di

desa Warambe kecamatan Parigi diperlukan kerja sama yang baik dari beberapa

pihak yaitu kontrol dari para orang tua anak-anak yang di-katoba serta

keluarganya, masyarakat Muna setempat dan juga sekolah. Dalam hal ini orang

tua harus mengontrol dan membimbing anak-anaknya dalam melaksanakan isi

katoba (peng-Islaman), memberikan contoh yang baik sebagai teladan serta

membuatkan atau mengatur jadwal dari setiap aktivitas anak-anaknya agar semua

aktivitasnya berjalan lancar. Tanggungjawab masyarakat juga sangat diperlukan

dalam membantu anak-anak yang di-katoba untuk melaksanakan dakwah yang

terkandung dalam adat katoba (peng-Islaman). Adapun tanggungjawab sekolah

juga sangat diperlukan karena sekolah sebagai tempat pendidikan kedua setelah

orang tua baik sekolah umum yang bertujuan untuk melatih cara berfikir anak-

anak maupun keagamaan seperti pesantren-pesantren yang bertujuan mendalami

ilmu agama bagi anak-anak.

B. Saran

Peneliti sadar bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena

itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari dosen pembimbing dan

penguji serta pembaca dari hasil penelitian ini agar lebih bagus kedepannya.



70

Adapun saran dalam penelitian ini adalah diharapkan kepada masyarakat Muna

desa Warambe kecamatan Parigi agar saling kerja sama yang baik dalam hal ini

kontrol dari para orang tua anak-anak yang di-katoba serta keluarganya, masyarakat

Muna setempat dan juga sekolah dalam mendidik anak-anaknya agar melaksanakan

dakwah yang terkandung dalam isi adat katoba (peng-Islaman), yang dilandaskan atas

kesadarannya dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah swt., dan

meninggalkan segala apa yang dilarang-Nya.

Orang tua harus mengontrol dan membimbing anak-anaknya dalam

melaksanakan isi katoba (peng-Islaman) , memberikan contoh yang baik sebagai

teladan serta membuatkan atau mengatur jadwal dari setiap aktivitas anak-anaknya

agar semua berjalan lancar. Adapun tanggungjawab masyarakat juga sangat

diperlukan dalam membantu anak-anak yang di-katoba untuk melaksanakan dakwah

yang terkandung dalam adat katoba (peng-Islaman). Selain itu, tanggungjawab

sekolah juga sangat diperlukan karena sekolah sebagai tempat pendidikan kedua

setelah orang tua baik sekolah umum yang bertujuan untuk melatih cara berfikir

anak-anak maupun keagamaan seperti pesantren-pesantren yang bertujuan mendalami

ilmu agama bagi anak-anak.
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