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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang K.H. Abdul Syukur Dan Perubahan Sosial 

Keagamaan Masyarakat Muslim Gu-Lakudo Buton Tengah, 1945-2000. Masuknya 

Islam di Buton pada abad ke-16 belum begitu menyentuh terlalu dalam pada masyarakat 

Gu-Lakudo. Pada masa Haji Abdul Syukur sebagai kyai pembaharu, masyarakat mulai 

mengenal Islam sebagai sebuah keyakinan. Bagaimana kondisi sosial masyarakat Gu-

Lakudo dan mengapa gerakan sosial keagamaan berperan terhadap perubahan sosial 

masyarakat muslim. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian sejarah lokal dengan menggunakan 

pendekatan sosiologis, untuk memahami penggambaran tentang masa lalu maka di 

dalamnya akan mengungkap segi-segi sosial dari latar belakang peristiwa yang dikaji 

yakni gerakan NU dan proses perubahan masyarakat Gu-Lakudo. Pembahasannya 

dianalisis melalui konsep dan teori: Gerakan sosial-keagamaan dan perubahan sosial. 

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahapan yang ditempuh, 

yaitu: heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.  

Hasil penelitian ini menyimpulkan: Kondisi masyarakat Gu-Lakudo yang masih 

mempraktekkan keyakinan budaya animisme dan dinamisme.  Haji Abdul Syukur 

sebagai representasi dari pemikiran tokoh NU yang diajarkan di Gu-Lakudo memiliki 

pola sebagaimana kyai NU dalam menyebarkan ajarannya. Sinkretisme agama dan 

budaya menjadi model awal perkembangan ajaran Haji Abdul Syukur di Gu-Lakudo. 

Budaya tradisional masih tetap dilaksanakan seperti haroa dimana haroa itu 

dilaksanakan pada hari ke-: 3,7,40,100 orang meninggal. Begitu pula budaya lokal 

seperti kamomose dijadikan sebagai budaya yang dimasukan nilai-nilai keislaman 

bahwa pentingnya silaturahmi antar masyarakat dalam momen tersebut. Keterlibatan 

Haji Abdul Syukur memberikan pengaruh yang lebih besar kepada masyarakat Gu-

Lakudo, antara lain: menghidupkan model pendidikan agama yang tradisional, 

mengembangankan sistem perdagangan, dan model ajaran yang toleran, santun dan anti 

kekerasan menjadi landasan gerakan Haji Abdul Syukur sehingga dapat diterima dan 

berkembang di masyarakat Gu-Lakudo. 

 Kata Kunci: Penyebaran Islam, Sosial-keagamaan, Perubahan sosial. 
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ABSTRACT 

This research discusses about KH Abdul Syukur and Religious Social Changes in the 

Gu-Lakudo Muslim Community of Central Buton, 1945-2000. The entry of Islam in 

Buton in the 16th century had not yet touched too deeply the Gu-Lakudo community. 

During the time of Haji Abdul Syukur as a reforming kyai, people began to recognize 

Islam as a belief. How is the social condition of the Gu-Lakudo community and why 

socio-religious movements play a role in social change in Muslim society. 

This research is included in local historical research using a sociological approach, to 

understand the depiction of the past, it will reveal the social aspects of the background 

of the events studied, namely the NU movement and the process of change in the Gu-

Lakudo community. The discussion is analyzed through concepts and theories: Socio-

religious movements and social change. This study uses the historical method with four 

steps taken, namely: heuristics, criticism, interpretation and historiography.  

The results of this study conclude: The condition of the Gu-Lakudo people who still 

practice animistic cultural beliefs and dynamism. Haji Abdul Syukur as a 

representation of the thoughts of NU figures taught at Gu-Lakudo has a pattern as NU 

kyai in spreading his teachings. Religious and cultural syncretism became the initial 

model for the development of Haji Abdul Syukur's teachings in Gu-Lakudo. Traditional 

culture is still carried out such as haroa where the haroa is carried out on the 3rd day: 

3,7,40,100 people died. Likewise, local culture such as kamomose is used as a culture 

that is incorporated with Islamic values that the importance of friendship between 

communities in that moment. The involvement of Haji Abdul Syukur has had a greater 

influence on the Gu-Lakudo community, including: reviving the traditional religious 

education model, developing a trading system, and a model of teaching that is tolerant, 

polite and non-violent to form the basis of the Haji Abdul Syukur movement so that it 

can be accepted and developed. in the Gu-Lakudo community. 

Keywords: Spread of Islam, Socio-religious, Social change. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 158/1987 Dan 0543b/U/1987, Tanggal 10 September 1987 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 ta’ T Te ت

 ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) ٽ

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa’ ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

  Wawu W Wa و

  ha’ H Ha ه

 Hamzah - Apostrof ء

  ya’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

 Ditulis muta'aqidain متعقدين

 Ditulis ‘iddah عدة

 

C. Ta Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Hibah هبة

 Ditulis Jizyah جزية

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang  “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 

 ’Ditulis karāmah al-auliyā األولياءكرامة 
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3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

 Ditulis zakātul fiṭri الفطرزكاة 

 

D. Vokal Pendek 

 Kasrah Ditulis I ِـ

 Fathah Ditulis A َـ

Damma ُـ

h 

Ditulis U 

 

E. Vokal Panjang  

fathah + alif Ditulis Ā 

 Ditulis Jāhiliyyah جاهلية

fathah + ya’ mati Ditulis Ā 

 Ditulis yas’ā يسعى

kasrah + ya’ mati Ditulis Ī 

 Ditulis Karīm كريم

dammah + wawu mati Ditulis Ū 

 Ditulis Furūd فروض

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya’ mati Ditulis Ai 

 Ditulis Bainakum بينكم

fathah + wawu mati Ditulis Au 
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 Ditulis Qaulum قول

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 Ditulis Aantum أأنتم

 Ditulis u'iddat أعدت

 Ditulis la'in syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 Ditulis al-Qur’ān القرآن

 Ditulis al-Qiyās القياس

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ’Ditulis as-Samā السماء

 Ditulis asy-Syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis ẓawī al-furūḍ ذوي الفروض

 Ditulis ahlus-sunnah السنة أهل
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejarah gerakan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia, ditujukan dalam 

peranan serta kepeloporan para ulama, yang berkaitan erat dengan perkembangan 

pemikiran, keagamaan dan pergolakan politik dunia Islam kala itu. aktor-aktor 

pemikiran dari kalangan ulama merupakan landasan perkembangan keagamaan di 

Indonesia. Gerakan Ulama dalam mendirikan organisasi pusat pendidikan, menjadi 

titik perubahan dan perkembangan Islam di Nusantara. Dalam hal ini, setiap 

fenomena gerakan sosial keagamaan, sangat mempengaruhi perubahan sosial 

masyarakat.  

Sosial keagamaan yang merupakan suatu konsep, dimana agama berperan 

dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa ritual secara teologis maupun hal-hal 

yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara sosiologis, yang dalam artian 

bahwa agama menjadi sebuah sistem yang mengatur kehidupan individu dalam 

bermasyarakat. Olehnya itu, kehadiran gerakan sosial merupakan bentuk dalam 

menjawab suatu persoalan pada masyarakat. Namun, dibutuhkan suatu agen 

perubahan agar dapat membangkitkan kesadaran masyarakat perihal suatu ajaran 

yang bersifat keislaman. Dalam hal ini, kita dapat melihat gerakan K.H. Abdul 

Syukur sebagai representasi dari gerakan pemikiran Nahdlatul Ulama yang 

mempengaruhi masyarakat Gu-Lakudo, Buton tengah, Sulawesi Tenggara. 

 Perkembangan Nahdlatul Ulama di Gu-lakudo tidak terlepas dari peranan 

K.H. Abdul Syukur yang memiliki paham serta tradisi keagamaan yang 
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dipengaruhi oleh kyai Haji Hasyim Asyari. Berdasarkan paham yang beliau 

pelajari yaitu paham asy’ariyah, yang menjadikan haji Abdul Syukur memilih 

bergabung dengan organisasi Nahdlatul Ulama.1 Bergabungnya tersebut menjadi 

bukti relevansi yang paling dekat dengan pemikiran beliau adalah Nahdlatul Ulama 

yang dijadikan sebagai landasan gerakan Islamnya. 

Adapun pendirian pokok kajian ini, yakni berdasarkan pada pemahaman 

K.H. Abdul Syukur dalam perubahan sosial masyarakat Islam Gu-Lakudo, yang 

berorientasi pada perubahan masyarakat yang semula adalah masyarakat subsisten 

perlahan menuju semi-modern. Dengan pola gerakan yang dilakukan oleh kyai 

tokoh NU dalam masyarakat yang menyesuaikan dengan, tradisi dan budaya yang 

ada dalam masyarakat Gu-Lakudo. Dengan demikian, corak penyebaran paham 

keislaman pada masyarakat Gu-Lakudo yang diajarkan oleh tokoh NU yaitu K.H. 

Abdul Syukur tidak terpaku pada sistem kehidupan masyarakat yang telah lama 

ada, dengan kondisi wilayah tandus dan termarginal dari kesultanan. Tetapi juga 

disebarkan dengan corak pemahaman yang lebih progresif, yakni perombakan 

dalam sistem kehidupan subsistem (bertahan hidup) ke perekonomian 

perdagangan. Menurut M. Lutfi Malik2 bahwa Ulama NU yang bernama H. Abdul 

Syukur sendiri melakukan konvergensi antara sikap moderat keulamaan NU dan 

Gerakan Tajdid Muhammadiyah. Karena itulah penulis mencoba menelusuri 

perubahan sosial yang dilakukan Tokoh NU pada masyarakat muslim Gu-Lakudo, 

                                                             
1 Muhammad. Lutfi Malik, Etos Kerja, Pasar dan Masjid: Transformasi sosial Keagamaan 

dalam Mobilitas Ekonomi Kemasyarakatan (Jakarta: LP3ES, 2013), hlm. 103 
2 Ibid., hlm. 104. 
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yang ternyata memiliki metode dan cara yang berbeda dalam menyebarkan ajaran 

NU yang dipahaminya dalam konteks masyarakat Gu-Lakudo Buton Tengah. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian ini, dilakukan di desa Gu-Lakudo yang secara geografis, letak 

pemukiman masyarakat muslim Gu-Lakudo—baik pada wilayah yang posisinya di 

perbukitan, maupun yang berada di pesisir pantai masuk dalam bagian wilayah 

selatan Pulau Muna. Secara administrasi sejak masa kesultanan Buton hingga 

terbentuknya beberapa daerah otonom di Sulawesi Tenggara, perkampungan yang 

ada di Muna Selatan (termasuk masyarakat Gu-Lakudo)  tidak masuk dalam 

wilayah pemerintahan Kabupaten Muna. Daerah Muna Selatan masuk dalam 

pemerintahan Buton sejak terbentuknya Kesultanan Buton dan penerapan sistem 

distrik (kecamatan) oleh pemerintah kolonial Belanda, hingga pasca-kemerdekaan. 

Ketika daerah otonom Provinsi Sulawesi Tenggara terbentuk pada 1963—

berdasarkan UU No. 29 tahun 1959—terdiri atas empat kabupaten (Buton, Muna, 

Kendari dan Kolaka) daerah Gu-Lakudo tetap berada di wilayah pemerintahan 

Buton. 

Pada pertengahan tahun 2014 Gu-Lakudo menjadi kecamatan dari 

Kabupaten Buton Tengah yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Buton 

yang disahkan bersama Kabupaten Buton Selatan dan Kabupaten Muna Barat. 

Ketiga daerah otonomi baru tersebut disahkan menjelang akhir kepengurusan DPR 

RI periode 2009-2014.3  Daerah yang dijadikan unit penelitian dalam memahami 

                                                             
3 “DPR sahkan RUU Pembentukan Kabupaten Baru”, 

https://web.archive.org/web/20140812212539/http://sapa.kemendagri.go.id/berita/detil/261#.U-qGW 

CP3 IV. 
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dan menganalisis peranan tokoh NU dalam perubahan sosial masyarakat muslim 

Gu-Lakudo, yakni di desa Gu-Lakudo Kabupaten Buton Tengah.  

Pembahasan mengenai gerakan NU dan perubahan sosial masyarakat 

Muslim Gu-Lakudo, patut digali lebih dalam lagi dengan menganalisis gerakan 

yang dilakukan oleh tokoh NU di Gu-Lakudo. Maka topik dalam pembahasan ini, 

dikategorikan sesuai dengan perubahan dan pengembangan doktrin serta 

pengaruhnya bagi masyarakat muslim Gu-Lakudo, yakni perkembangan gerakan 

NU dan perubahan sosial masyarakat muslim yang dikembangkan dalam lingkup 

pembahasan tentang pola pikir dan kepemimpinan seorang kyai tokoh NU yang 

berbasis pada kekuatan Sosial-Budaya dan Keagamaan.  

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan dalam pembahasan di atas, 

yakni mengenai gerakan yang dilakukan tokoh NU dan perubahan sosial yang 

terjadi pada masyarakat muslim Gu-Lakudo. Maka, judul penelitian ini yaitu: K.H. 

Abdul Syukur Dan Perkembangan NU di Gu-Lakudo Buton Tengah, 1945-2000. 

Untuk memahami perkembangan gerakan NU dan proses perubahan yang terjadi 

pada masyarakat Gu-Lakudo, maka disusunlah beberapa pokok permasalahan yang 

menjadi fokus utama dalam kajian ini yakni, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah situasi sosial dan keagamaan masyarakat Muslim Gu-Lakudo? 

2.  Bagaimanakah perkembangan Ajaran Keagamaan K.H. Abdul Syukur di Gu-

Lakudo? 

3. Mengapa gerakan Sosial Keagamaan berdampak perubahan sosial pada 

Masyarakat Muslim Gu-Lakudo? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu; Pertama, menjelaskan situasi dan 

kondisi sosial keagamaan masyarakat muslim di Gu-Lakudo pada awal 

Kemerdekaan Indonesia, apa dan bagaimana situasi dan juga kondisi saat itu. 

Kedua, menjelaskan secara naratif peranan tokoh K.H. Abdul Syukur dalam keber-

peranannya terhadap perubahan sosial masyarakat muslim Gu-Lakudo, baik  dalam 

kepemimpinan, pengembangan ajaran Islam maupun sosial-keagamaan. Ketiga, 

menjelaskan proses-proses perkembangan pemikiran dan gerakan sosial 

keagamaan yang dilakukan oleh K.H. Abdul Syukur pada masyarakat Muslim Gu-

Lakudo. Khususnya dengan kekuatan sosial-budaya, pendidikan, dan etos kerja 

masyarakat berdasarkan perubahan sosial,  budaya-keagamaan dan ekonomi pada 

masyarakat Gu-Lakudo. 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan dapat berkontribusi akademik 

sebagai tambahan khazanah atas sejarah lokal dan Islam Nusantara  pada wilayah 

Sulawesi Tenggara. Dapat dijadikan perspektif baru dalam menganalisa sebuah 

peristiwa perjalanan peradaban dan keagamaan bagi sejarawan yang concern 

terhadap kajian Islamisasi di Buton.  

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai perkembangan gerakan NU di Indonesia, dan khususnya 

di wilayah Sulawesi telah banyak dilakukan oleh para Sarjana Indonesia maupun 

luar negeri. Beberapa karya terdahulu dapat dijelaskan di bawah ini, sebagai 

berikut: 
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Pertama, karya Muhammad Luthfil Hakim berjudul “PCNU Kota Malang, 

tahun 2010-2015”, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.3, No. 1. 2018. 

Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan mengacu pada 

teori gerakan sosial Mc Adam, Mc Charty dan Zald. Hasil penelitian menunjukkan 

gerakan sosial Nahdlatul Ulama (NU) pada masa reformasi memiliki pola yang 

berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa reformasi, strategi gerakan NU 

mengedepankan tiga cara yakni melalui program struktural, dakwah, dan mediasi. 

Dengan melakukan studi kasus di PCNU Kota Malang, penelitian ini menemukan 

bahwa gerakan NU di era reformasi muncul dan dapat eksis akibat adanya 

keterbukaan struktur sosial dan ketidakseimbangan politik di Kota Malang. Proses 

tersebut kemudian juga dikuatkan oleh kekuatan aktor penggerak perubahan PCNU 

Kota Malang yang meliputi: ulama (kyai), aktivis, politisi dan akademisi. Mengacu 

pada objek penelitian Muhammad Luthfil Hakim, tesis ini menunjukkan relevansi 

pembahasannya. Tetapi tesis ini berbeda dengan penelitian Muhammad Luthfil 

Hakim. Sebab, yang menjadi pendorong dalam gerakan perubahan sosial-budaya 

dan keagamaan pada masyarakat Gu-Lakudo tidak berdasarkan pada program kerja  

secara struktural. Kyai yang menjadi aktor pembaharu dalam perubahan sosial 

masyarakat berbaur secara alami (kultural), mengikuti pola kehidupan masyarakat 

dan tentu melalui diskusi antara kyai dan tokoh masyarakat untuk kehidupan 

masyarakat Gu-Lakudo yang lebih baik. 

Kedua, artikel Mahrudin, “Tradisi Haroa Masyarakat Islam Buton Sebagai 

Media Resolusi Konflik Dalam Menciptakan Perdamaian Umat Sekaligus Media 

Integrasi Antara Suku Bangsa” 2012, (digilib.uinsby.ac.id.). Tradisi haroa 
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merupakan peninggalan budaya masyarakat Buton pra-Islam. Dengan adanya 

Islamisasi di kerajaan Buton, tradisi haroa tetap dilestarikan dengan 

mengakulturasikan nilai-nilai keislaman pada budaya haroa. Budaya haroa sendiri, 

adalah budaya yang mencakup kegiatan orang banyak. Dalam budaya haroa, 

terdapat gotong royong antar sesama masyarakat. Acara haroa, adalah kegiatan 

yang dilakukan saat-saat ada peringatan, misalnya orang meninggal, hajat yang 

ingin ditunaikan, orang menikah atau orang yang akan keluar kampung. Pada saat 

pra Islam. Dan setelah terjadinya akulturasi antara nilai-nilai Islam ke dalam budaya 

haroa, maka acara haroa dimasukkan pada hari-hari besar keislaman seperti, 

menyambut sya'ban, maulid nabi, ramadhan, lebaran dan syawalan. Hal ini dapat 

dimaklumi, mengapa umat Islam sangat akomodatif dengan budaya pra Islam. 

Disamping karena nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, akan tetapi 

juga karena masyarakat Islam Buton hidup dalam kultur Islam yang kooperatif. Di 

antaranya karena orang Islam Buton mengikuti paham keagamaan NU yakni 

ahlussunnah waljamaah.  

Berdasarkan tulisan Mahrudin, dapat dilihat corak Islam di Buton adalah 

ajaran ahlussunnah wal jamaah. Namun, peneliti mencoba melihatnya lebih jauh 

terkait perkembangan ajaran keagamaan pada wilayah Buton pinggiran, dalam hal 

ini masyarakat Gu-Lakudo. Karena terdapat perkembangan yang berbeda pada 

Islam di Buton pada umumnya yang disebarkan oleh syekh Abdul wahid, 

sedangkan pada masyarakat Gu-Lakudo sebagai masyarakat pinggiran Buton hanya 

dinamakan penganut Islam tapi tidak terdapat praktik Islam yang lebih mendalam. 
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Nanti setelah masuknya haji Abdul Syukur di Gu-Lakudo sehingga masyarakat 

mendapatkan ajaran Islam yang lebih mendalam. 

Ketiga, Artikel yang ditulis oleh M. Ardini Khaerun Rijal, “Jejak Islam Di 

Tanah Kesultanan Buton”. Diterbitkan oleh Jurnal Dakwah: Media Komunikasi 

dan Dakwah, 2020-ejournal.uin-suka.ac.id. Artikel ini merupakan penelitian jenis 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi historis dalam melacak jejak 

Islam di tanah kesultanan Buton, sehingga bisa diketahui tentang masuknya ajaran 

Islam di tanah Buton yang mampu merubah sistem pemerintahan dari kerajaan 

menjadi sebuah kesultanan dan juga jejak Islam yang ditinggalkan dapat terus 

berlanjut melalui lembaga pendidikan. Hal ini dipengaruhi oleh salah satu tokoh 

yang sangat berpengaruh dalam proses Islamisasi di tanah kesultanan Buton yaitu 

Syaikh Abdul Wahid sebagai tokoh yang pertama kali menyebarkan ajaran Islam di 

tanah Buton. Beliau adalah ulama sufi atau seorang pengemban ajaran agama Islam 

di Buton. strategi penyebaran ajaran Islam yang dilakukan oleh Syeikh Abdul 

Wahid bisa dikatakan sukses. Hal ini dibuktikan oleh proses penyebaran Islam 

dengan damai, tidak terjadi perpecahan antara sufi dengan masyarakat Buton. 

Penetrasi damai merupakan salah satu strategi utama dalam mengubah keyakinan 

lama ke ajaran akidah Islam. 

Dalam penelitian Ardini Khaerun Rijal tersebut di atas, jejak-jejak Islam di 

tanah Kesultanan Buton menjadi rujukan yang penting sebagai langkah awal 

penulis dalam melakukan penelitian pada masyarakat Muslim Gu-Lakudo untuk 

mengetahui cikal bakal dari tersebarnya Islam sebagai agama pada masyarakat Gu-

Lakudo. Akan tetapi, dalam penelitian penulis terdapat perbedaan baik dari segi 
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tempat maupun objek penelitian. Dimana Objeknya dispesifikasikan pada 

masyarakat Gu-Lakudo yang mengalami perubahan sosial-keagamaan, dengan  

tokoh pembaharu yaitu K.H. Abdul Syukur.  

Keempat, buku yang ditulis Dr. La Ode Muhammad Syahartijan, S.Sos., 

M.Pd. Jaringan Pendidikan Islam di Kesultanan Buton (Kendari:  Literacy Institute, 

2020). Dalam penelitiannya, beliau menulis peranan Muhammad Idrus Kaimuddin 

yang merupakan seorang sultan pertama di Kerajaan Buton dalam menyebarkan 

ajaran Islam di Kesultanan Buton. Sebagai sebuah sistem yang mengatur kehidupan 

masyarakat, maka sultan Kaimuddin membuatkan sistem pendidikan yang menurut 

Syahartijan dibagi dalam tiga pola yakni secara formal, informal maupun non-

formal.  Pendidikan formal, berlangsung di lingkungan istana Kesultanan. pada 

kemajuan pendidikan formal ini dilihat dari segi tujuannya, yaitu tiga sasaran 

utama, pertama, mencetak calon-calon ulama atau ahli agama. Kedua, mencetak 

calon-calon pemimpin yang memiliki kemampuan yang memadai sebagai calon 

kepala negara atau sultan. Ketiga mencetak calon-calon pejabat tinggi lainnya 

seperti sapati, kenepulu, kapita lao/ kapita raja. Sedang untuk informal dan non 

formal hampir dikatakan memiliki metode yang sama namun yang membedakan 

adalah tempat belajar keduanya. Pendidikan informal, bertempat dalam rumah 

tangga (keluarga) dan tujuannya adalah untuk menanamkan nilai-nilai akhlak dalam 

keluarga. Pendidikan non-formal, materi yang diajarkan yaitu tentang keagamaan 

dan memperdalam ilmu ketauhidan. Tempat belajarnya, di masjid. Penelitian ini 

dilakukan dalam lingkup kesultanan. Buku  Dr. La Ode Muhammad Syahartian, 

jika dicermati sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Namun 



 

10 
 
 

 

yang menjadi pembeda dalam penelitian ini yaitu, tempat dan peranan seorang kyai 

yang mengubah pemahaman keagamaan pada masyarakat Gu-Lakudo setelah masa 

kesultanan, yang menjadi prioritas dalam tulisan penelitian ini. 

Kelima, Penelitian lain yang  mendekati kajian ini yaitu, buku yang ditulis 

oleh La Ode Ida4; NU Muda Kaum Progresif dan Sekularisme Baru. Tahun 2004 

diterbitkan oleh Erlangga. Hasil analisis ditemukan bahwa kelompok NU yang 

progresif melakukan perubahan dikategorikan menjadi tiga kelompok—yaitu 

kelompok transformis, kelompok radikal dan kelompok moderat. Kelompok 

transformis mencoba menekankan pada perubahan secara internal dalam organisasi 

NU dengan memberikan pencerahan dan pemberdayaan di tingkat komunitas. 

Kelompok radikal memberikan prioritas pada perubahan sistem kenegaraan dengan 

membangun pemikiran kritis dan mengembangkan ideologi egaliter. Dan yang 

terakhir Kelompok Moderat memfokuskan gerakannya dengan mengembangkan 

perubahan sosial yang tidak didasari dengan pemaksaan ideologi. 

Berdasarkan tulisan Laode Ida kita dapat melihat corak perkembangan islam 

yang progresif. Yang dilandasi oleh gerakan kaum muda melalui gerakan pesantren. 

Terdapat corak pesantren tradisional yang mengedepankan pembelajaran kitab 

kuning, bahasa arab. Kondisi tersebut berbeda dengan perkembangan Islam di Gu-

Lakudo yang tampak dimulai dari pembelajaran dasar dan tidak mengedepankan 

pelajaran bahasa Arab apalagi menggunakan kitab kuning.  

                                                             
4https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=c055Lr8lzy0C&oi=fnd&pg=PA1&dq=nu+m             

uda&ots=BW0m2ZjZJa&sig=v3Wh5WZddRuPO2pTwVJjBAwlA6s  
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E. Kerangka Teoritis   

Objek kajian ini tentang sejarah sosial yang berfokus pada gerakan sosial 

keagamaan.  Penelitian sejarah lokal ini menggunakan pendekatan sosiologis,  

untuk memahami gambaran tentang masa lalu dan bisa terungkap segi-segi sosial 

dari peristiwa yang dikaji. Secara metodologis, penggunaan sosiologi dalam kajian 

sejarah sebagaimana menurut  Weber, bertujuan untuk memahami arti subyektif 

dari kelakuan sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti obyektifnya. Fungsi 

sosiologi mengarahkan pengkaji sejarah kepada pencarian arti yang dituju oleh 

tindakan individual berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kolektif sehingga 

pengetahuan teoritislah yang akan mampu membimbing sejarawan dalam 

menemukan motif-motif dari suatu tindakan atau dari faktor-faktor dari suatu 

peristiwa.5  Berdasarkan pendekatan sosiologis tersebut, penelitian sejarah ini 

dipandu oleh konsep-konsep serta teorinya sebagai berikut: 

Pertama, konsep gerakan sosial keagamaan yang merupakan salah satu 

pokok bahasan dalam studi ilmu-ilmu sosial. Menurut Max Weber gerakan sosial 

itu mengacu pada manusia super yang dapat menggerakkan sumber daya lokal 

untuk melakukan gerakan-gerakan perubahan yang diinginkan. Selain itu, muncul 

pula gerakan-gerakan yang lebih terorganisir yang mengadopsi organisasi modern 

dengan tujuan dan kepentingan masing-masing baik perubahan yang bersifat 

sebagian maupun secara keseluruhan.6  

                                                             
5 Dudung Abdurahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 

2019), hlm. 12.  
6 Bryan S. Turner, Sosiologi Islam: Suatu Telaah Analitis Atas Tesa Sosiologi Weber, 

(Jakarta:Rajawali press, 1984).  
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Dikutip oleh Arifin7 dalam teori Neil. J Smelser bahwa penyebab 

munculnya gerakan sosial adalah sebagai berikut;  

a. Structural conduciveness, bahwa bermula dari adanya struktur yang mendukung 

maka krisis multidimensi yang dihadapi masyarakat menjadi struktur kondusif 

bagi munculnya gerakan sosial, termasuk gerakan sosio-religi. 

b. Structural strain menjelaskan bahwa gerakan sosial semakin tidak terbendung 

apabila struktur kondusif menimbulkan masalah ketegangan struktural.  

c. The growth of a generalized belief. Ketegangan struktural menurut Smelser 

belum begitu mencukupi dalam menghasilkan tindakan kolektif. Agar gerakan 

sosial bisa diwujudkan, maka diperlukan penjelasan mengenai permasalahan 

dan solusinya.  Olehnya itu dalam the growth of a generalized belief, interaksi 

sosial sangat diperlukan untuk saling bertukar pikiran dalam merespon 

persoalan yang dihadapi bersama.  

d. Participating factors, dari segi waktu gerakan sosial seringkali membutuhkan 

waktu yang lama. Akan tetapi gerakan sosial bisa dipercepat jika memiliki 

faktor pendukung, misalnya seperti peristiwa kehadiran tokoh kharismatik dan 

memiliki pengetahuan mendalam. 

e. The mobilization of participant for action, gerakan sosial sangat tergantung juga 

terhadap kelompok yang bisa diorganisir dan digerakkan dalam melakukan 

gerakan-gerakan tertentu. Sehingga pemimpin dan komunikasi sangat 

dibutuhkan dalam eksistensi gerakan sosial.  

                                                             
7 Syamsul Arifin, Ideologi Dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis (UMM: 2005), 

hlm. 75-76. 
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Dalam gerakan sosial berefek pada perubahan yang terjadi di masyarakat. 

Perubahan sosial merupakan perubahan yang berlaku dalam hubungan interaksi 

antar individu, komunitas ataupun organisasi yang bertalian dengan struktur sosial 

atau pola nilai dan norma. Dengan demikian perubahan yang dimaksud adalah 

perubahan sosial-budaya, karena memang manusia adalah makhluk sosial yang 

tidak terlepas dari kebudayaan.  

Kedua, konsep perubahan sosial.  Konsep ini secara umum dimaknai 

sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan/struktur dalam 

masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap keagamaan serta kehidupan sosialnya 

untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh 

sosiolog klasik August Comte bahwa fenomena perubahan sosial yang terjadi 

sebagai suatu proses evolusi yang bersumber pada proses perubahan secara 

bertahap dari daya pemikiran masyarakat itu sendiri atau disebut juga dengan 

evolusi intelektual. Menurut Comte, dalam kehidupan suatu masyarakat banyak 

unsur-unsur kehidupan yang mengalami perubahan secara evolusi. Namun di 

antara unsur-unsur tersebut harus ada salah satunya yang mempunyai pengaruh 

yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat, sehingga dapat mendorong 

terjadinya perubahan sosial.8 

Perubahan sosial, yang disebut evolusi intelektual oleh Auguste Comte 

memiliki tiga tahap dalam pembagiannya yaitu hukum tiga tahap Comte; 

                                                             
8 Kasnawi, M. Tahir, and Sulaiman Asang. "Konsep dan Pendekatan Perubahan Sosial." Teori 

Perubahan Sosial: Vol. IPEM4439/M (2014), hlm. 15. 
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a. Tahap teologis primitif, Comte menjelaskan dalam tahap ini pemikiran 

manusia tradisional selalu dikaitkan dengan hal-hal yang supranatural. 

Dalam hal ini misalnya banjir yang menyerang manusia selalu dikaitkan 

dengan kemarahan dewa atau tuhan. 

b. Tahap metafisik, merupakan perkembangan dari tahap sebelumnya yakni 

teologis primitif. Dalam hal ini, pemikiran manusia atau yang disebut 

August Comte akal budi manusia tidak lagi mengaitkan segala fenomena 

yang terjadi kepada hal-hal yang bersifat gaib akan tetapi masyarakat mulai 

melihat segala fenomena dan mencari tahu sebab akibat yang terjadi.  

c.  Tahap positif. Dalam hukum ketiga yang ditetapkan oleh Comte, yaitu 

tahap positif sebagai perkembangan yang lebih maju terhadap segala 

fenomena empiris menjadi awal dari dasar pengembangan ilmu 

pengetahuan.9 

Selain itu Emile Durkheim juga mengatakan bahwa perubahan sosial 

terjadi karena proses pergeseran masyarakat dari ikatan solidaritas mekanistik 

kedalam ikatan solidaritas organistik. Menurut Durkheim, setiap masyarakat 

terikat oleh suatu nilai kebersamaan yang kemudian dikenal dengan konsep 

solidaritas. Dalam masyarakat yang tahap perkembangannya masih sederhana 

maka ikatan solidaritas antar masyarakat masih didominasi oleh faktor-faktor 

emosional kekeluargaan yang masih tinggi dalam masyarakat. Namun seiring 

bertambahnya penduduk, maka beragam pula pekerjaan yang akan dilakukan 

oleh masyarakat. Dalam bukunya The Division of Labour, Durkheim 

                                                             
9 Ibid., hlm. 18. 
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mengatakan bahwa semakin berkembang pembagian kerja (diferensiasi dan 

spesialisasi) pada masyarakat maka semakin berkembang pula semangat 

individualismenya.  

Orang-orang  yang pekerjaannya lebih terspesialisasi merasa dirinya 

berbeda dengan masyarakat lainnya dalam berbagai aspek misalnya 

kepercayaan, pendapat dan juga gaya hidup. Namun kata Durkheim, keragaman 

yang makin bertambah itu tidaklah menghancurkan solidaritas masyarakat yang 

telah lama terbangun. Masyarakat tetap memerlukan nilai pengikat di antara 

mereka. Hanya saja nilai pengikat itu telah berubah menjadi nilai solidaritas 

organistik. Solidaritas organistik tumbuh karena adanya saling ketergantungan 

antar warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.10 

F. Metode Penelitian 

Untuk memenuhi kerangka analisis di atas, studi ini berusaha menelusuri 

faktor-faktor yang melatarbelakangi dan yang mempengaruhi gerakan sosial pada 

masyarakat Muslim Gu-Lakudo, serta menjelaskan peristiwa-peristiwa masa 

lampau dan perubahan sosial yang terjadi pada babakan waktu 1945-2000. Jenis 

penelitian ini, yaitu penelitian sejarah dengan menggunakan metode kualitatif 

deskriptif dalam menjalankan riset. Secara mendasar metode penelitian kualitatif 

memiliki dua tujuan yaitu; pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (to 

describe and explore). Kedua, menggambarkan dan menjelaskan (to describe and 

explain).  Menurut Nasution, bahwa penggunaan pendekatan kualitatif adalah untuk 

                                                             
10 Kasnawi, M. Tahir, and Sulaiman Asang. "Konsep dan Pendekatan Perubahan 

Sosial." Teori Perubahan Sosial: Vol. IPEM4439/M (2014), hlm 19.  
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menghasilkan grounded theory, grounded theory adalah pendekatan kualitatif yang 

awalnya dikembangkan oleh Glaser dan Strauss pada tahun 1960-an dengan tujuan 

untuk mengembangkan teori pada minat terhadap fenomena yang terjadi.11 

Moleong menyebutkan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

menggunakan latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.12 

Erickson juga menyatakan penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan 

menggambarkan secara naratif kegiatan yang dikerjakan dan dampak dari tindakan 

yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.13 

Adapun penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian 

sejarah ini berarti memberikan arahan mengenai cara, prosedur atau teknik 

pelaksanaan penelitian sejarah secara kualitatif dalam empat langkah penelitian 

sejarah, yaitu: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi.14 Adapun 

penjelasan dalam empat langkah tersebut sebagai berikut: 

1. Heuristik (Pengumpulan data) 

Heuristik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber 

yang berkaitan dengan objek permasalahan penelitian. Sumber data yang peneliti 

temukan ada dua yaitu, sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis yang 

peneliti temukan berupa laporan tahunan Dinas Kearsipan, buku, jurnal, tesis dan 

                                                             
11 Ibid., hlm. 14. 
12 Moleong, Lexy J. “Metodologi penelitian kualitatif.” (2002).  
13 Albi Anggito & Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Sukabumi: CV 

JejakSajak, 2018), hlm. 7.  
14 Ibid., hlm. 51. 
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disertasi. Sumber tertulis tersebut didapatkan di Buton, Perpustakaan UIN Sunan 

Kalijaga, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Baubau.  

Minim sumber tertulis mengenai objek penelitian mengharuskan penelitian 

ini dilakukan wawancara kepada saksi sejarah generasi kedua juga beberapa 

informan yang mengetahui fakta lisan yang diturun dari keluarga mereka. Oleh 

karena itu, untuk melengkapi data tertulis dan menambah informasi dilakukan 

wawancara yang mendalam (indepth interview), dengan beberapa narasumber, di 

antaranya: tokoh agama, budayawan dan beberapa masyarakat yang menjadi saksi 

perjalanan kyai haji Abdul Syukur. Sejumlah narasumber peneliti temui di lokasi 

penelitian, kantor Pemerintah Kecamatan, dan di rumah pribadi narasumber. 

Wawancara bersama sejumlah narasumber tersebut membantu peneliti untuk 

memperdalam data hasil pengamatan, menelaah dokumen, dan menguatkan sumber-

sumber tulisan. 

2. Verifikasi (Kritik Sumber) 

Setelah berhasil mendapatkan informasi dari sumber terpercaya, maka 

dilakukan pengujian terhadap sumber tersebut melalui dua cara, yaitu dengan cara 

menelaah teks maupun fakta yang berupa lisan serta melakukan kritik. Baik yang 

bersifat eksternal maupun internal. Kritik eksternal yang dilakukan, yaitu dengan 

cara melihat dan memperhatikan identitas sumber penelitian mulai dari bahasa yang 

digunakan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sumber yang bersifat otentik, 

sehingga data sejarah yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, 

kritik internal dilakukan dengan cara membaca, memahami, menelaah, dan 
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membandingkan sumber penelitian yang satu dengan yang lainnya. Hal ini peneliti 

lakukan untuk mendapatkan keabsahan sumber penelitian, sehingga data sejarah 

yang ada di dalamnya dapat menjadi fakta sejarah.  

3. Interpretasi (analisis fakta sejarah) 

Interpretasi sebagai langkah ketiga dalam metode penelitian sejarah. 

Interpretasi sering disebut dengan analisis sejarah.15 Interpretasi bertujuan untuk 

melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah 

yang bersama-sama dengan teori maka disusunlah fakta tersebut kedalam suatu 

interpretasi yang utuh dan menyeluruh. Interpretasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara mengkolaborasikan dan merangkai fakta-fakta dari sumber-sumber 

sejarah, baik yang lisan maupun secara tertulis. Juga diintegrasikan bersama dengan 

teori serta pendekatan, maka fakta-fakta yang ada disusun menjadi satu peristiwa 

yang dirunut secara kronologis dan sistematis.  

4. Historiografi (Penulisan Sejarah) 

Historiografi menjadi langkah keempat dalam metode penelitian sejarah. 

Historiografi juga disebut sebagai sebuah penulisan, pemaparan, dan atau pelaporan 

hasil penelitian sejarah.16 Sebagaimana laporan penelitian ilmiah, penulisan hasil 

penelitian sejarah sebaiknya mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai 

proses penelitian sejak awal perencanaan hingga akhir penarikan kesimpulan. 

                                                             
15 Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam. (Yogyakarta: Ombak, 2019), 

hlm. 114.  
16Ibid., hlm. 67.  
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Sehingganya  dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan berbagai fakta 

sejarah menjadi kesatuan bahasan yang sesuai dengan kronologis suatu peristiwa. 

G.  Sistematika Pembahasan 

Supaya pembahasan ini mudah dipahami, penyajian hasil penelitian ini 

disusun secara sistematis yang terdiri atas lima bab. Bab satu dengan bab lainnya 

memiliki keterkaitan. Untuk lebih rinci, kelima bab tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

Bab I adalah bab pendahuluan. Bab pertama ini berisi tentang gambaran umum 

penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, batasan 

dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Selain itu, bab ini juga berisi 

alasan pemilihan topik penelitian dilengkapi dengan langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian. Bab ini juga akan menjadi dasar pijakan untuk 

pembahasan selanjutnya. 

Bab II membahas tentang sejarah singkat suasana atau kondisi wilayah Gu-

Lakudo sebagai tempat penelitian penulis. Pembahasan dalam bab kedua ini dimulai 

dengan penjelasan mengenai latar belakang munculnya penamaan ‘Gu’ dan 

mengapa diberi nama ‘Gu’ oleh masyarakat kampung lama yakni Lakudo.  Setelah 

itu, dijelaskan juga mengenai kondisi geografis wilayah Gu-Lakudo, sosial-budaya 

masyarakat Gu-Lakudo dan sosial-ekonomi masyarakat Gu-Lakudo. Pembahasan 

dalam bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi awal 

Masyarakat Gu-Lakudo, sehingga terlihat tahapan-tahapan masyarakat Gu-Lakudo 

memperbaiki kesenjangan yang ada dalam tubuh masyarakat Gu-Lakudo.  
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Bab III menguraikan tentang perubahan sosial-budaya masyarakat Gu-Lakudo 

setelah masuknya pahaman atau ajaran baru dalam masyarakat. Pembahasan dalam 

bab ketiga ini dimulai dengan penjelasan mengenai kehadiran seorang kyai sebagai 

di tengah masyarakat Gu-Lakudo. Dalam uraian tersebut dilengkapi dengan 

penjelasan mengenai perkembangan pemikiran masyarakat terhadap sosio-

keagamaan juga perekonomian masyarakat dan apa saja kegiatan yang dilakukan 

untuk mengembangkan dan memakmurkan masyarakat Gu-Lakudo. Pembahasan 

dalam bab ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan bentuk perubahan 

budaya-keagamaan dalam masyarakat Gu-Lakudo.  

Bab IV menguraikan tentang analisis perubahan budaya dalam masyarakat 

Gu-Lakudo. Pembahasan dalam bab keempat ini dimulai dengan penjelasan bentuk 

perubahan yang terjadi pada masyarakat, perubahan tipologi pemikiran Islam, dan 

perubahan sistem mata pencaharian. Kemudian, dijelaskan juga mengenai faktor 

penyebab perubahan budaya yang meliputi faktor agama, sosial budaya, ekonomi 

dan pendidikan. Selain itu, dijelaskan dampak adanya perubahan budaya-keagamaan 

dalam masyarakat Gu-Lakudo. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk 

mengungkapkan bentuk-bentuk perubahan budaya-keagamaan dan faktor-faktor 

yang menyebabkan perubahan tersebut pada masyarakat Gu-Lakudo.  

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, kritik dan saran. 

Dalam bab kelima ini, kesimpulan yang berisi tentang hasil-hasil penemuan dari 

penelitian yang penulis lakukan di Gu-Lakudo. Terakhir, disampaikan saran-saran 

untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kedatangan K.H. Abdul Syukur di Gu-Lakudo pada tahun 1942 merupakan 

harapan masyarakat yang telah beragama Islam tapi belum mengenal Islam lebih 

dalam. Kondisi masyarakat Gu-Lakudo yang masih mempraktekkan keyakinan 

nenek moyang mereka yang bersifat animisme dan dinamisme.  K.H. Abdul 

Syukur sebagai representasi dari pemikiran NU yang diajarkan di Gu-Lakudo 

memiliki pola sebagaimana kyai NU dalam menyebarkan ajarannya. Sinkretisme 

agama dan budaya menjadi model awal perkembangan ajaran K.H Abdul Syukur 

di Gu-Lakudo. 

Budaya tradisional masih tetap dilaksanakan seperti haroa dimana haroa itu 

dilaksanakan pada hari ke 3,7,40,100 orang meninggal. Begitu pula budaya lokal 

seperti kamomose dijadikan sebagai budaya yang dimasukan nilai-nilai keislaman 

bahwa pentingnya silaturahmi antar masyarakat dalam momen tersebut.  

Keterlibatan K.H. Abdul Syukur memberikan pengaruh yang lebih besar 

kepada masyarakat Gu-Lakudo dari berbagai bidang, menghidupkan model 

pendidikan agama yang tradisional, mengembangakn sistem perdagangan, dan 

model ajaran yang toleran, santun dan anti kekerasan menjadi landasan gerakan 

K.H. Abdul Syukur sehingga dapat diterima dan berkembang. 

B. SARAN 

Sehubungan dengan hasil penelitian tesis ini selanjutnya terdapat beberapa 

poin saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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1. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai pemahaman keagamaan  

masyarakat Gu-Lakudo dan sekitarnya setelah berpindahnya kiai Abdul Syukur 

ke kota Baubau. Hal ini penting dilakukan guna mengetahui dampak 

pelaksanaan ajaran Islam yang ditinggalkan kiai Abdul Syukur pada 

masyarakat. Hal tersebut juga penting dilakukan untuk mengetahui 

kompleksitas kehidupan keagamaan masyarakat Gu-Lakudo  

2. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai keadaan perekonomian 

masyarakat Gu-Lakudo setelah masyarakatnya sebagian melakukan migrasi ke 

kota-kota besar. Hal ini penting dilakukan guna mengetahui dampak 

kompleksitas kehidupan perekonomian masyarakat Gu-Lakudo, dalam 

semangat mendorong pengembangan kemajuan perekonomian. Hal ini juga 

penting untuk melihat kondisi perekonomian yang masih berada dalam lingkup 

pedesaan. 

3. Perubahan sosial-budaya dalam masyarakat Gu-Lakudo salah satu fenomena 

sejarah sosial-budaya lokal yang penting untuk dikaji guna melihat proses 

pergumulan budaya Islam dan tradisi masyarakat Buton serta perubahan-

perubahan yang terjadi di dalamnya. Kajian ini penting ditingkatkan guna 

mengembangkan studi keislaman yang integratif dan interkonektif. 

Diharapkan bahwa kajian-kajian yang berkaitan dengan perubahan sosial-

budaya selanjutnya dapat dan mudah diterima dalam masyarakat dan menjadi 

konsumsi publik. 
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