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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agama merupakan hal yang menyangkut pada berbagai aspek 

kehidupan manusia. Agama sudah didapatkan oleh seseorang sejak kecil 

melalui asuhan dan didikan orang tua. Ilmu-ilmu dan ajaran yang telah 

diperoleh dari kecil tentunya sudah tertanam dengan sangat kuat pada diri 

seseorang. Ilmu agama ini telah dikembangkan dan diterapkan pada berbagai 

aspek kehidupannya, seperti dalam beribadah, dalam pergaulan, dalam 

berinteraksi dengan orang lain, dan dalam hubungan interpersonalnya. Melalui 

agama seseorang secara langsung telah mengubah perilakunya dan menaati 

norma-norma yang ada dalam kehidupan beragama. Menurut Harun 

Nasution.
1
 Pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu Al-Din, religi 

(relegere, religare) dan agama. Al-Din berarti undang-undang atau hukum.  

Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, 

menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata religi 

(Latin) atau relegere berarti mengumpulkan dan membaca. Kemudian religare 

berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari a= tidak; gam= pergi) 

mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun-temurun. 

Agama itu mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi 

manusia. Ikatan yang dimaksudkan di sini adalah berasal dari kekuatan yang 

lebih tinggi dari manusia. Ikatan ini yang membuat timbulnya rasa takut pada 

diri seseorang yang beragama terhadap keberadaan Tuhan. Ikatan ini yang 
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memotivasi seseorang untuk mematuhi segala aturan agama dan menjauhi apa 

yang tidak disukai oleh Tuhan. Namun, seiring berlalunya waktu, manusia 

juga tumbuh menjadi makhluk sosial yang mempunyai banyak peran dalam 

hidupnya. Selain dia sebagai individu, dia juga memiliki peran dalam interaksi 

dan hubungan kemasyarakatan. Ketika manusia sudah bergabung dalam 

kelompok-kelompok pada lingkungan sosial, banyak pengaruh-pengaruh dari 

lingkungan yang juga diterimanya. Muallaf belajar untuk menerima pendapat 

orang lain, memiliki kesempatan untuk mempelajari tingkah laku orang lain, 

dalam hal ini juga memiliki kesempatan untuk melihat bagimana orang lain 

yang berbeda agama dengannya, menjalankan ritual keagamaannya.  

Manusia sering melakukan perbandingan-perbandingan terhadap 

ajaran agama yang anutnya dengan ajaran agama orang lain. Perbandingan-

perbandingan ini ada yang bersifat sementara, ada pula yang menjadikan 

perbandingan ini sebuah tanda tanya dalam hidupnya. Mereka yang penasaran 

akan terus menggali informasi dan berpikir kritis terhadap masalah ini. 

Mereka akan terus mencari jawaban atas rasa penasarannya sampai mereka 

menemukan kehangatan dan kenyamanan tertinggi, yaitu kenyamanan 

spiritual. Manusia dalam hidupnya selalu mencari perbaikan-perbaikan 

terhadap dirinya. Banyak di antara mereka yang menemukan kebenaran 

melalui perbandingan yang dilakukan dengan agama Islam. Dalam hal ini tak 

jarang terjadilah proses perpindahan agama, dari agama non Islam ke agama 

Islam. Merupakan hak seseorang untuk menentukan agama yang diyakini dan 

berhak untuk merubah pilihan sendiri dengan tidak ada unsur paksaan 
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sehingga fenomena konversi agama merupakan hal yang tidak tabu dan 

banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. 

Perpindahan agama seringkali dirasakan sebagai proses yang sulit bagi 

seorang muallaf. Mereka pastinya telah mengetahui resiko yang akan diterima 

jika mereka melakukan konversi agama. Butuh kemantapan mental dan emosi 

untuk menghadapi dan mengakui hal ini di dalam masyarakat. Menurut 

Paloutzian ketika seseorang melakukan perpindahan agama, maka ia 

diharapkan bisa meninggalkan sebagian atau bahkan seluruh nilai, keyakinan, 

dari sistem nilai dan aturan yang lama. Sehingga dapat dikatakan, melakukan 

perubahan agama juga berarti belajar dan beradaptasi tentang berbagai hal 

yang baru.
2
 

Pengamalan nilai-nilai keagamaan pada muallaf masih kurang 

dilakukan pada kegiatan sehari-hari. Beberapa fakta yang dapat ditemukan 

pada muallaf yaitu: jumlah muallaf yang mengikuti kegiatan pengajian masih 

sangat minim, kurangnya pemahaman tentang Islam sesungguhnya membuat 

muallaf tidak secara rutin melakukan shalat lima waktu ataupun membaca Al-

Quran, nilai-nilai Islam dalam kehidupan belum secara maksimal diterpakan 

karena kurangnya pengetahuan Islam, dan kondisi ekonomi yang masih 

menjadi salah satu faktor pengalaman keagamaan muallaf. 
3
 

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pembinaan terhadap 

muallaf adalah dengan dibentuknya organisasi dakwah. Organisasi dakwah 
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dibentuk dengann tujuan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran islam dalam 

bentuk amar makruf nahi mungkar dan beramal saleh dalam kehidupan sehari-

hari, baik secara pribadi, bekeluarga, atau bermasyarakat, sehingga 

membentuk umat yang berbahagia dunia akhirat.
4
 Pembinaan muallaf 

merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu muallaf 

menyesuaikan diri dengan agama barunya (Islam). Ketika seorang muallaf 

memahami agama Islam dengan baik, maka dapat menghindarkan muallaf dari 

konflik internal dalam memeluk agama barunya. Masjid merupakan tempat 

yang menyediakan pembinaan terhadap muallaf. Pembinaan muallaf yang ada 

di masjid dibentuk dalam sebuah organisasi dakwah yang disebut Badan 

Kesejahteraan Masjid Raya (BKMR). 

Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru merupakan salah satu 

masjid yang terletak di Pekanbaru, dimana masjid ini memiliki muallaf Center 

yang  merupakan bagian dari BKMR Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau  

Pekanbaru, untuk pembinaan terhadap muallaf. Kantor muallaf Center berada 

di lingkungan Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru. Saat ini 

pengurus muallaf Center masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru 

membina sebanyak 189 orang muallaf.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pembina muallaf 

center BKMR Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru, menyatakan 

bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh muallaf binaannya, 

namun yang menjadi masalah utama ialah kurangnya pengeetahuan muallaf 
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terhadap ajaran agama Islam. Upaya muallaf center dalam membantu muallaf 

memahami agama Islam terus dilakukan, walaupun masih terdapat ebebrapa 

kendala dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hasil dari kegiatan pembinaan 

tersebut sampai saat ini cukup memuaskan, yaitu secara bertahap muallaf 

dapat belajar Islam dengan baik, dan mulai diaplikasikan pada kehidupan 

sehari-hari. Pembinaan yang dilakukan secara intensif dan berkesinambungan 

membuat keberhasilan tersendiri bagi Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau 

Pekanbaru dalam membina muallaf sehingga mereka mampu 

mempertahankan aqidah islaminya serta mempelajari Islam secara utuh 

(Kaffah). 

Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik melakukan penelitian 

ilmiah dengan judul ”Metode Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Raya 

(BKMR) An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru dalam Membina Muallaf”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami 

penelitian ini, perlu dijelaskan istilah-istilah berikut ini: 

1. Metode Pembinaan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “metode” adalah cara 

teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai 

sesuai dengan yang dikehendaki. 
5
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “pembinaan” adalah 

suatu proses, cara perbuatan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan 
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kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil 

yang baik. 
6
 

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode pembinaan adalah 

suatu cara yang dilakukan untuk membantu orang lain menjalani dan 

mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan tujuan mencapai tujuan 

hidup yang lebih baik. 

2. Muallaf 

Menurut kamus ilmiah populer, “muallaf‟ adalah orang yang baru 

atau belum lama masuk islam.
7
 Yang dikatakan dengan muallaf adalah 

ketika imanya masih lemah dan masih berhak menerima zakat. Batas 

menjadi seorang muallaf ketika seseorang benar-benar sudah matang 

dalam  menguasai ilmu agama dan tidak lemah dalam ilmu agama. 

Berdasarkan penegasan istilah diatas Metode Pembinaan Muallaf 

adalah suatu kegiatan proses belajar yang dilakukan untuk membantu 

muallaf mengembangkan pengetahuan baru mengenai Agama Islam demi 

tercapainya tujuan hidup secara kaffah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas rumusan masalah penelitian ini adalah „‟Bagaimana 

Metode Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Raya (BKMR) An-Nur 

Provinsi Riau Pekanbaru dalam membina Muallaf? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Metode Pengurus 

Badan Kesejahteraan Masjid Raya (BKMR) An-Nur Provinsi Riau 

Pekanbaru dalam membina Muallaf. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Akademis 

1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi terkait Metode 

Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Raya (BKMR) An-Nur 

Provinsi Riau Pekanbaru dalam membina muallaf, sehingga 

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi kajian tersendiri bagi penulis 

dalam mengembangkan ilmu metodologi yang dimiliki. 

3) Memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait khususnya 

BKMR dan lembaga lainya mengenai Metode Pengurus Badan 

Kesejahteraan Masjid Raya (BKMR) An-Nur Provinsi Riau 

Pekanbaru dalam membina Muallaf. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Hasil penelitian ini hendaknya mampu memberikan kontribusi bagi 

prodi Menajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

2) Penelitian ini dibuat sebagai syarat memproleh gelar sarjana sosial 

(S.Sos) Prodi Menajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi. 



8 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu 

menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil 

penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan 

tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, 

penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

Pada bab ini penulis mengemukakan kajian teori, kajian 

terdahulu dan kerangka pikir. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini penulis mengemukakan jenis dan pendekatan 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi 

penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, validasi data 

dan teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menceritakan gambaran lokasi tempat 

penelitian dilakukan 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan 

pembahasan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan 
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data-data mengenai Metode Pengurus Badan Kesejahteraan 

Masjid Raya (BKMR) An-Nur Provinsi Riau Pekanbaru dalam 

membina Muallaf. 

BAB VI : KESIMPULAN 

Pada bab ini penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


