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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengurus  BKMR  Masjid  An-Nur  Provinsi Riau Pekanbaru mengunakan 

tiga metode dalam membina muallaf, yaitu Metode Personal Approach, 

Metode Ceramah dan Metode Konsultasi. 

2. Metode personal approach dilakukan secara individual , satu pembina dan 

satu muallaf binaan. Personal approach wajib dilakukan sebanyak 5 kali 

pertemuan  setelah  seseorang  bershyahadat. Waktu dan tempat 

pelaksanaan kegiatan ini menyesuaikan kesepakatan antara pembina dan 

muallaf  binaanya, namun  biasanya  kegiatan ini dilakukan  di lingkungan  

Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru dengan durasi satu jam per 

pertemuan. Kegiatan ini membahas agama Islam dasar, seperti dasar 

pelaksanaan shalat fardu, cara bersuci, rukun shalat dan bacaan shalat. 

Pembina memastikan bahwa muallaf untuk mengulang kembali materi 

yang disampaikan, salah satunya dengan meminta muallaf untuk 

mengulang kembali materi pada pertemuan berikutnya serta 

memperaktekannya lansung tata cara sholat. 

3. Metode ceramah dilakukan layaknya sebuah kegiatan majelis 

taklim,dimana pembina menjelaskan materi kepada banyak muallaf. 

Pembina dalam  kegiatan ini adalah ustad yang ditunjuk oleh pengurus 

BKMR An-Nur Provinsi Riau atau ustad undangan yang berjumlah dua 

orang. Kegiatan ini dilakukan di sebuah ruangan kantor BKMR Masjid 
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An- Nur Provinsi Riau Pekanbaru atau di ruangan masjid, yang  luas 

sehingga dapat menampung jumlah muallaf  yang hadir. Kegiatan ini 

dilakukan setiap hari Minggu mulai pukul 10.00-12.00 WIB. Pada pukul 

10.00-11.00 kegiatan yang dilakukan adalah pemberian materi oleh 

seorang ustad, materi dapat berupa dasar agama Islam, sedangkan pada 

pukul 11.00-12.00 kegiatan berupa membimbing muallaf untuk membaca 

Al-Qur’an. Setelah itu, pembina dan muallaf melakukan  shalat  zuhur  

berjamaah. Apabila ada diantara muallaf yang masih bingung dengan 

materi yang disampaikan, muallaf dapat mendiskusikan  dengan  ustad  

setelah istirahat makan siang. Kegiatan ini tidak  wajib diikuti semua 

muallaf  yang  hadir, karena sifatnya hanya diskusi bagi yang 

membutuhkan, sehingga setelah shalat zuhur, muallaf dapat melanjutkan 

kegiatannya yang lain atau pulang ke rumah. 

4. Metode konsultasi merupakan pembinaan tidak wajib, artinya lebih 

bersifat pelayanan yang dilakukan oleh BKMR An-Nur Provinsi Riau 

Pekanbaru kepada muallaf  yang  membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan 

antara satu orang dengan pembina dengan satu orang muallaf, layaknya 

diskusi, tetapi hal yang diskusikan adalah permasalahan pribadi yang 

biasanya dialami seseorang setelah menjadi muallaf, seperti dijauhkan oleh 

keluarga, dijauhi oleh teman sepergaulan dan bagaimana menghadapi 

masyarakat  dengan status agama yang baru, yaitu  agama  Islam. Untuk 

waktu dan tempat kegiatan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, 

sesuai dengan kesepakatan antara pembina dan muallaf yang 

bersangkutan. 
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B. Saran  

1. Metode pembinaan muallaf yang telah dilakukan oleh pengurus muallaf 

center BKMR Masjid Raya An-Nur Pekanbaru sudah maksimal, walaupun 

banyak rencana-rencana yang belum bisa terealisasi saat ini. Diharapkan 

kepada pengurus muallaf center agar dapat meningkatkan metode 

pembinaan yang dilakukan, karena semakin tahun semakin banyak orang 

yang menjadi muallaf, sehingga muallaf benar-benar dapat mempelajari 

agama Islam secara menyeluruh. 

2. Untuk dapat menghasilkan pembinaan yang bagus, maka diperlukan SDM 

pembina yang bagus pula. Sehingga diharapkan agar semakin banyak 

ustad atau ustadzah, maupun seseorang yang mumpuni dalam bidang 

agama Islam, untuk bergabung dalam kepengurusan muallaf center 

BKMR Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. 

 

 


