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SISTEM TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang 

satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan tesis dan disertasi IIQ, trasliterasi 

Arab-Latin mengacu pada berikut ini: 

1. Konsonan 

 th : ط  a : أ

 zh : ظ  b : ة

 „ : ع  t : ث

 gh : غ  ts : ث

 f : ف  j : ج

 q : ق  h : ح

 k : ك  kh : خ

 l : ل  d : د

 m : و  dz : ذ

 n : ن  r : ز

 w : و  z : ش

 h : ي  s : س

 ` : ء  sy : ش

 y : ي  sh : ص

    dh : ض

 

2. Vokal 

Vokal Tunggal Vokal Panjang Vokal Rangkap 

Fathah      : a آ    : â  َْي...  : ai 

Kasrah      : i ي  : î  َْو...   : au 

Dhammah : u و   : û  
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3. Kata Sandang  

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال)ْqamariyah 

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال)ْqamariyah ditransliterasikan 

sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 al-Madînah : انمديىت   al-Baqarah : انبقسة

b. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) syamsiyah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya. 

Contoh: 

 As-Sayyidah :   انسيدة    ar-rajul : انسجم 

 ad-Dârimî : اندزامى   asy-syams :انشمس  

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan lambing (ْ ــ), 

sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan hururf, yaitu 

dengan cara menggandakan huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini 

berlaku secara umum, baik tasydîd yang berada di tengah kata, di 

akhir kata atau pun terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh 

huruf-huruf syamsiyah. Contoh: 

 Âmana as-Sufahâ`u : آمهْانّسفهبء  Âmannâ billâhi : آمىّبْببهلل

ّنْانّريهإ  : inna al-ladzîna  وانّسكع       : wa ar-rukka’i 

d. Ta Marbûthah ( )ةْ  

Ta Marbûthah ( )ةْ apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata 

sifat (na’at), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h”. 

Contoh: 

اإلسالميتْانجبمعت aal-af`idah : األفئدةْ  : al-Jâmi’ah al-Islâmiyyah 
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Sedangkan ta marbûthah ( )ةْ yang diikuti atau disambungkan (di-

washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan menjadi 

huruf “t”. Contoh: 

 al-Âyat al-Kubrâ : اآليتْانكبسى Âmilatun Nâshibah : عبمهتْوبصبت

e. Huruf Kapital 

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf capital, akan tetapi 

apabila telah dialihaksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang 

Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal 

kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. 

Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula pada alih aksara ini, 

seperti cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold) dan ketentuan 

lainnya. Adapun untuk nama diri yang diawali dengan kata sandang, 

maka huruf yang ditulis capital adalah awal nama diri, bukan kata 

sandangnya. Contoh: „Ali Hasan al-„Âridh, al-`Asqllânî, al-Farmawî, 

dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur`an dan nama-

nama surahnya menggunakan huruf capital. Contoh: Al-Qur`an, Al-

Baqarah, Al-Fâtihah, dan seterusnya. 
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ABSTRAK 

Kamal Fanny (215810141), Konsep Pendidikan Aqidah Khusus Muallaf dan 

Aplikasinya (Di Pesantren Pembinaan Muallaf Yayasan An Naba Center 

Indonesia). 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan 

tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk memanusiakan manusia dan 

berlaku sepanjang hayat (way of life). Para muallaf sangat membutuhkan 

pendidikan tentang semua hal, terutama pendidikan aqidah, hal ini merupakan 

dasar atau pondasi bagi kemantapan tentang keyakinan yang baru dianutnya. 

Ajaran ini merupakan persoalan mendasar yang harus diyakini seorang muslim 

sebelum ajaran-ajaran lainnya. Ibarat tali kekang, akidah mengendalikan 

seorang Muslim menuju satu tujuan yang dicita-citakan. Terminal dari aqidah 

adalah kebahagiaan dunia akhirat. Tidak hanya ajaran yang bersifat normatif, 

akidah juga memberikan efek positif dalam kehidupan seorang muslim.  

 

Aqidah merupakan motor penggerak dan otak dalam kehidupan manusia. 

Apabila terjadi sedikit penyimpangan padanya, maka menimbulkan 

penyelewengan dari jalan yang lurus pada gerakan dan langkah yang 

dihasilkan. Aqidah bagaikan pondasi bangunan, aqidah harus dirancang dan 

dibangun terlebih dahulu sebelum merancang dan membangun bagian yang 

lain. Kualitas pondasi yang dibangun akan berpengaruh terhadap kualitas 

Islam yang sempurna (kamil), menyeluruh (syamil) dan benar (shahih). Aqidah 

merupakan misi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah saw yang pertama dan 

terakhir. Aqidah tidak akan berubah karena pergantian zaman dan tempat atau 

karena perbedaan golongan atau masyarakat. 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, didalamnya meliputi observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan semua kegiatan yang 

berlangsung di Pesantren Pembinaan Muallaf Yayasan An Naba Center 

Indonesia Ciputat Tangerang. Dengan melakukan penelitian ilmiah tentang 

muallaf ini, diharapkan masyarakat muslim lebih perduli lagi terhadap para 

saudara muslim muallaf yang masih membutuhkan pembinaan dari berbagai 

aspek sehingga mereka merasa nyaman dengan agama barunya yaitu Islam 

rahmatan lil alamiin. 

 

Kata kunci: pendidikan aqidah muallaf 
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ABSTRACT 

 

Kamal Fanny (215810141), The concept of education of faith and how to apply 

it (a Case Study at the Institute of Education Center of The Converting Person 

in Indonesia). 

 

Education is an important aspect of human life. The basic goal of education 

itself is to be full of human values and the same kind of education must be 

valid for the length and extent of life. The converting person to Islam needs 

Islamic education in all of its aspects, especially the doctrine of belief. This is 

based on the fact that the doctrine of belief is the basis or origin that gives the 

rightness to the faith that was embraced. Faith is the fundamental problem that 

a Muslim must embrace before learning other Islamic teachings. Just as the 

node was used to contract, it is the faith that dominates the Muslim to obtain 

one goal for which every true Muslim must be loyal. The ultimate goal of faith 

is happiness in this world and in the Hereafter. In addition to the teachings that 

are characterized by standard qualities, it is the doctrine of belief that gives 

positive effects in the life of a Muslim. 

 

Faith is the fundamental driving force in human life and all of its aspects. And 

if there are deviations, they will deviate from the straight path in the movement 

and the step that was in the first order. The doctrine is also basically in 

construction and it must also be first classified and adopted before any other 

Islamic teaching. The quality of the foundations in which they are built must 

raise the quality of Islam in its full, comprehensive and correct aspect. The 

doctrine of belief is the message sent by the Messenger of Allah peace be upon 

him either in the first or in the last. 

 

This research uses the qualitative approach and includes review, dialogue and 

documentation, which are all related to all ongoing programs in the Institute of 

Education Center of Converting Person, which is located in Jakarta. In trying 

this type of scientific research for converting persons, it is hoped that the 

Muslim community must be interested in giving their Muslim brothers the 

education who need to build the true faith and religious establishment and 

Islamic education in all of its aspects, so that they remain sure and reassuring 

of their new religion, which is the mercy of the worlds. 

 

Key words: education of faith 
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 ملخص

 ( املفهوم الذي يتعلق برتبية العقيدة وتعليمها215810141كمال فين )رقم الطالب
 بأ املركزي بإندونيسيا(ملؤسسة النوكيفية تطبيقها )دراسة واقعية يف معهد تربية املؤلفني 

إن الرتبية هي جانب من اجلوانب املهمة يف حياة اإلنسان. وأما اهلدف األساسي من 
الرتبية نفسها هو أن يكون اإلنسان مملوءا بالقيم اإلنسانية ذاهتا وهذا النوع من الرتبية 

بية إىل الرت ال بد من أن يكون ساريا طول احلياة ومداها. إن املؤلفني حيتاجون 
اإلسالمية بكل جوانبها وخاصة جانب العقيدة. وهذا بناء على أن العقيدة هي 
األساس أو األصل الذي يعطى االستقامة على العقيدة اليت كانت تعتنقها. والعقيدة 
هي املشكلة األساسية اليت ال بد أن يعتنقها املسلم قبل تعلم التعاليم اإلسالمية 

به العقدة للعقد، فإن العقيدة هي اليت هتيمن على املسلم األخرى. وكما كانت تلع
للحصول على هدف واحد يرمى إليها  كل مسلم حقيقي. والغاية القصوى من 
العقيدة هي السعادة يف الدنيا واآلخرة. وجبانب التعاليم اليت تتصف بصفات معيارية، 

 فإن العقيدة هي اليت تعطي آثار إجيابية يف حياة املسلم.

قيدة هي احملركة األساسية يف حياة اإلنسان ومجيع جوانبها. وإذا كانت هناك والع
احنرافات هلا، فإهنا احنرافات من الصراط املستقيم يف احلركة واخلطوة اليت كانت عليها 
يف أول أمرها. والعقيدة كما تكون أساسا يف البناء وهي  أيضا ال بد من أن تصنف 

د من أن اليم اإلسالمية. والنوعية لألسس املبنية فيها ال بأوال وتبىن قبل غريها من التع
تثري إىل نوعية اإلسالم الكامل والشامل والصحيح. والعقيدة هي الرسالة اليت تبعث 

 هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إما يف أوهلا وإما يف أخريها.
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ر والتوثيق اليت اوهذا البحث يستعمل املنهج الكيفي ويشتمل فيه على االختبار واحلو 
ركزية يتعلق كلها جبميع الربامج اجلارية والسارية يف معهد تربية املؤلفني للمؤسسة النبأ امل

واليت هي وقعت جباكرتا. ومن خالل حماولتنا هبذا النوع من البحث العلمي للمؤلفني، 
ملئلفني افريجى أن يكون اجملتمع املسلم أشد ما يعطى اهتماما كبريا إلخواهنم املسلمني 

الذين حيتاجون إىل البناء العقدي والتأسيس الديين والرتبية اإلسالمية وبكل جوانبها 
حىت أن يكونوا ساكنني ومطمئنني لدينهم اجلديد، وهو اإلسالم اليت تكون رمحة 

 للعاملني.

 الكلمة املفتاحية: تربية العقيدة للمؤلفني.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat majemuk 

dilihat dari suku, budaya, dan agama. Beberapa agama dunia bisa hidup 

berdampingan dan berkembang di negara ini. Indonesia merupakan negara 

yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan 

memberikan perlindungan terhadap semua pemeluk agama dalam 

mengamalkan dan menjalankan ajaran agamanya, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.1 

Berkaitan dengan kebebasan beragama, UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) 

menyebutkan : negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu. Agama-agama yang dipeluk oleh 

penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan 

Khonghucu. 

Pancasila menyatakan pentingnya agama dalam sila pertamanya, 

Ketuhanan Yang Maha Esa. Pedoman resmi mengenai pengamalan 

Pancasila menjelaskan bahwa dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa 

berarti masyarakat Indonesia bebas untuk menganut dan menjalankan 

salahsatu dari keenam agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. 

Sila ini menganjurkan para penganut keenam agama untuk saling 

menghargai dan untuk mencapai kerukunan antar agama. Kebebasan 

                                                           
1Zaenal Abidin, “Eksistensi Agama Yahudi di Kota Manado”,Reslawati (Ed) dalam, 

Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaam di Indonesia, (Jakarta : Kementerian Agama 

RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), hlm. 20 
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beragama yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah 

salah satu hak manusia paling dasar yang dimiliki setiap individu.2 

Data sensus penduduk dari BPS pada tahun 2010 berdasarkan agama 

adalah sebagai berikut: Islam : 207 176 162 (87,18%), Kristen : 16 528 

513 (6,96%), Katolik : 6 907 873 (2,91%), Hindu : 4 012 116 (1,69%), 

Budha : 1 703 254(0,72%), dan Konghucu : 117 091 (0,05%).3 

Islam adalah agama mayoritas di Indonesia, yang tumbuh dan 

berkembang di dalam negara yang majemuk. Islam adalah agama yang 

menjadi rahmat bagi semua makhluk.Memilih agama yang benar dan lurus 

di dunia adalah suatu kewajiban bagi manusia, dan dalam hal ini menjadi 

hak asasi setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan 

agama kepada orang lain, baik secara halus maupun dengan kasar.4 

Diantara banyak agama di dunia ini, pengikutnya masing-masing 

mengklaim bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling benar dan 

sah atau diridhai oleh Allah SWT dan menurut para ahli agama, bahwa di 

dunia ini hanya ada tiga agama langit yang berasal dari Ibrahim a.s., yakni 

Yahudi, Nasrani (Kristen) dan Islam.5Sebagai orang yang beriman, maka 

perlu ditanamkan dengan penuh keyakinan, bahwa Islam adalah agama 

yang benar dan murni mengamalkan ajaran Tauhid (mengesakan 

Tuhan).Islam adalah agama yang sarat dengan nilai, maka orang yang 

menerima Islam adalah orang yang melakukan dan menjadikan nilai-nilai 

itu sebagai pengikat pada Islam.Diantara nilai-nilai itu adalah nilai 

                                                           
2Tarmizi Taher, Menuju Ummatan Wasthan, Kerukunan Beragama Di 

Indonesia,(Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN, 1998) hlm, 18 
3http://sp2010.bps.go.id/index.php/navigation/datafinder. Diakses 20 Maret 2017 

pukul 09.05 
4Dyayadi, Islam is My Choice, ( Kisah Nyata Pastor, Pendeta, dan Biarawati yang 

Masuk Islam), ( Jakarta: Amzah, 2012), hlm. prakata 
5Zaenal Abidin, “Eksistensi Agama Yahudi di Kota Manado”,Reslawati (Ed) dalam, 

Kasus-Kasus Aktual Kehidupan Keagamaam di Indonesia,(Jakarta : Kementerian Agama RI, 

Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015), hlm. 20 

  

http://sp2010.bps.go.id/index.php/navigation/datafinder
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keimanan, setiap yang mengaku Islam ia terikat untuk mengimani agama 

ini sebagai satu-satunya agama yang benar. Kebenaran itu bersifat 

universal dan eternal. Sifat universal itu berlaku untuk seluruh manusia, 

dan sifat eternal itu berlaku sampai hari kiamat.6 

Nilai yang lain adalah nilai perbuatan. Berislam bukan hanya 

beriman, tetapi juga beramal. Dalam hal ini, setiap muslim dituntut untuk 

mengamalkan apa yang diimaninya.7Islam adalah mempunyai makna 

kedamaian, kepatuhan, penyerahan (diri), ketaatan, dan 

kepatuhan.8Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mahmud Yunus, bahwa 

diantara tujuan pendidikan agama adalah “memberi pengajaran supaya 

mengetahui macam-macam ibadahdan cara melakukannya agar mencapai 

kebahagiaan di dunia dan akhirat, memberi petunjuk untuk hidup di dunia 

dan menuju akhirat, memberi contoh dan teladan yang baik serta 

pengajaran dan nasihat-nasihat.”9 

Hal itu juga berlaku bagi mereka yang mengalami perpindahan 

agama dari agama non Islam kepada agama Islam (muallaf). Mereka 

belum bisa mengamalkan ajaran agama Islam, untuk itu mereka perlu 

dibina dan dididik dengan mengenalkan Islam dengan melalui pendidikan 

agama Islam. Pendidikan Islam yang merupakan pendidikan aqidah pada 

hakekatnya adalah proses perubahan menuju ke arah yang positif.10 Dalam 

konteks sejarah, perubahan yang positif ini adalah jalan Tuhan yang telah 

dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad saw. Pendidikan Islam dalam 

                                                           
6Kurdi Mustofa, Dakwah Dibalik Kekuasaan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), 

hlm.120 
7Kurdi Mustofa, Dakwah Dibalik Kekuasaan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), 

hlm.121 
8Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2011), 

hlm. 49 
9Mahmud Yunus, Metodik Khusus Pendidikan Agama,(Jakarta: Hidakarya Agung, 

1980), hlm.13 
10Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet. ke-1, h.23 
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konteks perubahan ke arah yang positif ini identik dengan kegiatan 

dakwah yang biasanya dipahami sebagai upaya untuk menyampaikan 

ajaran Islam kepada masyarakat.11 

Lembaga pendidikan juga dapat berarti sebuah institusi yang 

memang sengaja dibentuk untuk keperluan khusus kependidikan dan ada 

pula lembaga yang memang tanpa disadari telah berfungsi sebagai sarana 

pendidikan dan pembelajaran. Pengertian ini berimplikasi pada 

pemahaman yang luas tentang lembaga pendidikan sehingga bisa 

memasukkan segala hal yang bisa mendatangkan nilai positifdalam proses 

kependidikan dan penyelenggaranya dikategorikan sebagai lembaga 

pendidikan, jamaah pengajian, termasuk didalamnya.12 

Manusia diciptakan oleh Allah selain menjadi hamba-Nya, juga 

sebagai penguasa (khalifah) di bumi, sebagaimana firman Allah SWT. 

yang berbunyi:  

   

  

   

   

    

  

  

  

    

    

   

   

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 

                                                           
11Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam, ( Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 19 
12Kurdi Mustofa, Dakwah Dibalik Kekuasaan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 

2012), hlm.122 
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itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan 

darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 

mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al Baqarah [2]: 30)13 

 

Sebagai hamba dan khalifah, manusia diberi kelengkapan 

kemampuan jasmani dan rohani yang dapat ditumbuhkembangkan 

seoptimal mungkin sehingga menjadi alat yang berdaya guna dalam 

ikhtiar kemanusiaannya untuk melaksanakan tugas pokok kehidupan di 

muka bumi, yaitu untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dan mampu 

menebarkan rahmat bagi seluruh alam.14 Kemampuan jasmani dan rohani 

yang diberikan Allah merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan yang merupakan syarat untuk melakukan amal shaleh dan 

membangun dunia. Karena itu, dengan potensi yang dimilikinya manusia 

dapat menjadi makhluk yang aktif, kreaktif, kaya akan kebijaksanaan, 

berpengetahuan luas, berpikir bebas, berpandangan lapang dada dan 

terbuka serta bersedia mengikuti kebenaran dari manapun datangnya.15 

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses bimbingan secara sadar 

oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani manusia menuju 

terbentuknya kepribadian yang utama.16 Oleh karena itu, pendidikan 

dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam 

membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama.17 

Karena pendidikan menduduki posisi penting dalam kehidupan 

manusia, maka wajarlah jika pendidikan Islam membicarakan tentang 

                                                           
13 Depag RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Mizan Press,2002), h. 7 
14Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi 

Konsep dan Implementasi Kurikulum Tahun 2004, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), h. 68 
15Al-Ghazali dikutip oleh Muhammad Ereska, Ihya’ ‘Ulumuddin “Pensucian 

Jiwa”.(Jakarta: Iqra Kurnia Gemilang, 2005), hlm. 20 
16Sumardi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), h. 34 
17Zuhairini, Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam(Malang: UIN dan UM Press, 2004), hlm. 1  
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pendidikan, kiranya tidak akan lepas dari pembahasan mengenai upaya 

memberdayakan seluruh potensi (fitrah) manusia. Tumpuan dari 

pendidikan Islam adalah fitrah manusia yang harus dikembangkan sesuai 

dengan ajaran agama Islam.18 

Pendidikan Islam yang mengandung nilai-nilai kebenaran dari 

konsep Illahi, mendorong, mengfungsikan dan mengaktualisasikan 

segenap pengembangan fitrah manusia yang ditunjang dengan 

kemampuan naluriah dan jasmaniah.19 Membicarakan tentang pendidikan, 

menurut D. Marimba berpendapat pendidikan adalah “suatu bimbingan 

atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan 

jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama.20 

Dengan demikian, dapat dikatakan pendidikan Islam suatu kegiatan 

yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan manusia sesuai atau 

sejalan dengan nilai-nilai Islam. Maka sosok pendidikan Islam dapat 

digambarkan sebagai suatu sistem yang membawa manusia kearah 

kebahagian duniadan akhirat melalui ilmu dan ibadah, karena pendidikan 

Islam membawa manusia untuk kebahagian dunia dan akhirat, maka yang 

harus diperhatikan adalah “nilai-nilai” Islam tentang manusia, hakikat dan 

sifat-sifatnya, misi dan tujuan hidupnya di dunia ini dan akhirat nanti, 

hakdan kewajibannya sebagai individu dan anggota masyarakat, semua ini 

dapat kita jumpai dalam al-Qur'an dan Hadits.21 

                                                           
18Al-Ghazali, Ihya’ ‘Ulum Ad-Din,(Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2004), hlm. 

7 
19 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, ( Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, cet. ke-9, h. 52 
20Triyo Supriyatno, Paradigma Pendidikan Islam Berbasis Teo-Antropo-Sosiose 

ntris, (Malang: P3M dan UIN Malang, 2004), hlm. 7  
21Anwar Jasin, Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam (Jakarta: Conference 

Book, London, 1985), hlm. 2  
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Dalam pendekatan filsafat pendidikan Islam, manusia merupakan 

kajian yang paling menarik, karena pribadinya yang unik dan hakikat 

manusia sulit dimengerti oleh manusia itu sendiri.22 Manusia merupakan 

karya Allah SWT terbesar, dia satu-satunya makhluk yang perbuatannya 

mampu mewujudkan bagian tertinggi dari kehendak Tuhan dan menjadi 

sejarah dan ia makhluk kosmis yang sangat penting, karena dilengkapi 

dengan semua pembawaan dan syarat-syarat yang diperlukan.23 

Allah SWT. menciptakan manusia dimuka bumi ini tidaklah untuk 

di sia-siakan begitu saja. Dalam arti manusia diciptakan dengan tujuan 

yang pasti oleh penciptaanya. Dia memberikan petunjuk kepada manusia 

berupa kitab suci melalui para nabi dan utusan-Nya kepada manusia, 

supaya menjadi petunjuk dan pedoman bagi jalan hidupnya.24 

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:  

     

        

Artinya: Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertaqwa. (QS. Al-Baqarah: 2)  

 

Demikian juga Allah menganugerahkan kepada manusia akal pikiran 

sebagai potensi dasarnya alat untuk memperoleh petunjuk dari-Nya dan 

mengajarkannya ilmu pengetahuan, melalui proses pengajaran 

sebagaimana pengajaran terhadap Adam as.25 sebagaimana firman Allah 

yang berbunyi: 

  

   

  

  

  

   

    

                                                           
22Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2005 
23Muhaimin, Pemikiran Pendidikan Islam (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hlm. 9-

10  
24 M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah, Vol.7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 127 

 
25Triyo Suppriyatno, Paradigma Pendidikan Islam Berbasis Teo-Antropo-Sosiosentris 

(Malang: P3M dan UIN Malang, 2004), hlm. 74  
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Artinya: dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat 

lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!". (QS. Al-Baqarah: 31)26 

 

Manusia diciptakan sebagai khalifah dimuka bumi, untuk dapat 

melaksanakan fungsi kekhalifahannya, manusia dibekali Tuhan dengan 

berbagai potensi (fitrah). Potensi-potensi ini diberikan Tuhan sebagai 

anugerah yang tidak diberikan Tuhan kepada makhluk lain.27 Potensi-

potensi ini dalam bahasa agama disebut fitrah. Setiap manusia dilahirkan 

dalam keadaan fitrah,28 sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang 

berbunyi: 

،َعْنأَبِيَسَلَمَةبِْنَعْبِدالرَّْحَمِن،َعنْْ ثَ َناابْ ُنأَبِيِذْئٍب،َعِنالزُّْهِريِّ ثَ َناآَدُم،َحدَّ :ْأَبِيُهَريْ َرَةَرِضَياللَُّهَعْنُه،قَالََْحدَّ
:ْقَاََللنَِّبيَُّصلَّىاللُهَعَلْيِهَوَسلَّمَْ

َسانِِه،َكَمَثِِللَبِهيَمِةتُ ْنتَْ» َدانِِه،َأْويُ َنصَِّرانِِه،َأْويَُمجِّ ََُْكلَُّمْوُلوٍديُوَلُدَعَلىالِفْطَرِة،فَأَبَ َواُهيُ َهوِّ ُجالَبِهيَمَةَهْلتَ َرفِفيَها
 )رواهْالشيخان(29  «ْدَعاءَْ

Artinya: Menceritkan Adam kepada kami (dengan berkata) Abdullah 

memberitahukan kepada kami (yang berasal) dari al-Zukhri (yang 

menyatakan) Abu salamah bin Abd al-Rahman memberitahukan kepadaku 

bahwa Abu Hurairah, ra. Berkata : Rasulullah SAW bersabda “setiap 

anak lahir (dalam keadaan) Fitrah, kedua orang tuanya (memiliki andil 

dalam) menjadikan anak beragama Yahudi, Nasrani, atau bahkan 

beragama Majusi. sebagimana binatang ternak memperanakkan seekor 

binatang (yang sempurnah Anggota tubuhnya). (HR. Asy- Syaikhoni)30 

 

Hadis ini mengisyaratkan bahwa sejak lahir, manusia sudah dibekali 

berbagai potensi yang disebut fitrah. Fitrah adalah suatu istilah bahasa 

                                                           
26Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung; Mizan Press 2002), h.7 
27 Zakiyah Derajat, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1996), cet. ke-3, h.84 
28Muhammad Nashirudin Al-Albani, Shahih Muslim (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 

1068  
29Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahîh al-Bukhârî, Juz 1, (Beirut: 

Daarul Ma’rifah, 1379 H), Kitâb al-Janâ`iz, h. 100 
30Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, Shahîh al-Bukhârî, Juz 1, (Beirut: 

Daarul Ma’rifah, 1379 H), Kitâb al-Janâ`iz, h. 100 
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Arab yang berarti tabiat yang suci atau baik yang khusus diciptakan Tuhan 

bagi manusia. Fitrah kiranya merupakan modal dasar bagi manusia agar 

dapat memakmurkan bumi ini. Fitrah juga merupakan potensi kodrati yang 

dimiliki manusia agar berkembang menuju kesempurnaan hidup. 

Keberhasilan manusia dalam hal ini dapat dilihat dari kemampuannya 

untuk mengembangkan fitrah ini.31 

Pendidikan Islam memandang setiap manusia dilahirkan ke dunia 

sudah dibekali potensi (fitrah) yang baik dan suci, maka pandangan 

pendidikan Islam ini merupakan pandangan optimistik. Pandangan ini 

kiranya bertentangan dengan pandangan pesimistik yang memandang 

adanya unsur jahat dalam potensi manusia.32 Pandangan pesimistik pada 

hakikatnya merupakan implikasi dari suatu pemikiran yang menganggap 

manusia terlahir dengan membawa dosa warisan.33 

Pandangan pendidikan Islam di atas kiranya memiliki implikasi 

bahwa seandainya seorang manusia dibiarkan saja tidak menerima 

pendidikan, maka dengan sendirinya ia akan menjadi baik, sebab manusia 

diciptakan Allah dengan dibekali potensi kebaikan.34 Pemasalahannya, 

setiap manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari faktor lingkungan. 

Lingkungan pendidikan, apakah itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat, senantiasa mempengaruhi potensi baik manusia. Di sinilah 

letak pentingnya pendidikan bagi pengembangan potensi (fitrah) manusia. 

Potensi baik manusia tidak akan berguna kalau tidak digunakan dan 

dikembangkan melalui pendidikan. Menurut Al-Ghazali bahwa seorang 

anak mempunyai fitrah kecenderungan kearah baik dan buruk. Oleh 

                                                           
31Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), hlm. 91-92  
32Harun Nasution, Islam ditinjau dari Berbagai Aspek, (Jakarta: UI-Press, 1985), cet. 

ke-5, h. 9 
33Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), hlm. 93 
34Azyumardi Azra, Esel-Esel Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, (Jakarta: PT 

Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. ke-2, h.20 
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karena itu, peran pendidik dalam hal ini orang tua dan guru sangat 

diperlukan untuk mengarahkannya pada perilaku baik. Selain itu dapat 

diketahui bahwa Islam tidak hanya mengakui faktor hereditas (keterunan) 

sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan tetapi juga faktor 

lingkungan.35 

Pada dasarnya, tugas utama pendidikan, khususnya pendidikan Islam 

adalah mengubah potensi-potensi manusia menjadi kemampuan-

kemampuan atau keterampilan-keterampilan yang dapat dimanfaatkan 

oleh manusia.36 Pendidikan Islam sesungguhnya merupakan solusi bagi 

penyakit yang menimpa manusia modern. Pendidikan Islam adalah 

pendidikan yang dibangun atas dasar fitrah manusia. Pendidikan Islam 

senantiasa bertujuan menimbulkan pertumbuhan yang seimbang dari 

kepribadian total manusia melalui latihan spiritual, intelek, rasional diri, 

perasaan, dan kepekaan tubuh manusia. Oleh karenanya, pendidikan Islam 

selalu berusaha menyediakan jalan bagi pertumbuhan manusia dalam 

segala aspeknya (spiritual, intelektual, imajinasi, fisik, ilmiah, dan 

linguistik) baik secara individu maupun secara kolektif, serta memotivasi 

semua aspek ini untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan hidup 

manusia.37 

Filsafat pendidikan Islam memandang manusia sebagai makhluk 

yang memiliki potensi baik (fitrah). Potensi ini harus dikembangkan 

sedemikian rupa, agar manusia tetap berada dalam kebaikannya, atau 

bahasa agama menyebutnya hanif.38 Upaya pengembangan ini merupakan 

tugas utama pendidikan Islam. Jadi, pada intinya, mendidik menurut Islam 

                                                           
35 Al-Ghazali dikutip oleh Toto Suharto, hlm. 96 
36M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 1999), h. 195 
37Al-Ghazali dikutip oleh Toto Suharto, Filsafat Pendidikan Islam (Yogjakarta: Ar-

Ruzz, 2006, h. 97 
38  Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, ( Bandung: Al Ma’arif, 

1989), cet. ke-8, h, 19 
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adalah usaha mempertahankan potensi manusia agar tetap dalam keadaan 

fitrah. 

Untuk mempertahankan potensi manusia agar tetap dalam keadaan 

fitrah, harus bekerjasama dengan lembaga pendidikan. Lembaga 

pendidikan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua: (a) lembaga 

pendidikan formal dan (b) lembaga pendidikan nonformal. Lembaga 

pendidikan formal seringkali dilekatkan dengan lembaga sekolah yang 

memiliki tujuan, sistem, kurikulum, gedung, jenjang, dan jangka waktu 

yang telah tersusun rapi dan lengkap. Sedangkan lembaga pendidikan 

nonformal keberadaannya di luar sekolah atau di masyarakat (umum).39 

Terkait dengan itu, di Tangerang Selatan telah berdiri sebuah 

pondok Pesantren khusus muallaf yang didirikan oleh ustadz Syamsul 

Arifin Nababan yang bernama An- Naba Center, melalui sebuah pondok 

pesantren inilah beliau melakukan dakwah secara kaffah. 

Ustadz Syamsul Arifin Nababan berpendapat bahwa dakwah 

merupakan suatu aktivitas mulia yang menjadi kewajiban bagi muslim, 

memiliki tujuan untuk mengajak seluruh umat manusia ke jalan yang 

benar (Islam) yang dilakukan dengan hikmah, mauidzah hasanah, dan 

mujadalah bil ihsan, dengan tujuan agar manusia keluar dari jalan 

kegelapan (Jahiliyah) menuju jalan yang bercahaya (Islam).Islam adalah 

agama dakwah, baik dalam teori ataupun praktek hal ini telah ada sejak 

ada zaman nabi Muhammad Saw dan nabi-nabi sebelummnya, nabi 

Muhammad sendiri bertindak sebagai pimpinan dakwah Islam dalam 

kurun waktu yang cukup lama dan telah berhasil menarik banyak penganut 

dari kaum kafirin.40 

                                                           
39 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.54  

 
40Arnold Thomas W, The Preaching of Islam, (Jakarta: Widjaja, 1981), h.4 
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Dakwah tidak sekedar menyampaikan pesan agama kepada orang 

lain, melainkan di dalam berdakwah harus mempunyai metode dan 

tatacara tersendiri untuk diketahui dan dimengerti oleh setiap orang (lebih 

khusus da’i), agar dakwah itu sendiri bisa tertata dengan rapi dan apik, 

sehingga apa yang disampaikan oleh da’i dapat dimengerti dan dipahami 

oleh mad’u dan untuk selanjutnya agar dakwah itu dapat berhasil secara 

maksimal.41Dakwah merupakan seruan, panggilan, atau ajakan untuk 

menuntun manusia ke jalan kebaikan dan kebenaran. Sudah menjadi fitrah 

manusia bahwa mereka akan menyambut seruan dan agama Allah Swt 

demi terciptanya perdamaian kehidupan dunia dan akhirat melalui risalah 

nabi Muhammad Saw.42 Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah 

“agama, sehingga manusia disebut sebagai makhluk yang beragama. 

Agama tak lepas dari peran dakwah sebagai petunjuk jalan hidup, Islam 

adalah agama dakwah.”43 

Agama yang di wahyukan Allah Swt dan diyakini sebagai jalan 

keselamatan dan mengajarkan kepentingan akhirat. Dalam proses 

perjalanan kehidupan beragama, hadir masa di mana manusia tidak merasa 

tenang, tidak nyaman, dan tidak puas terhadap agama yang di anutnya 

sehingga menimbulkan konflik, pertentangan batin, kekecewaan, dan 

kegelisahan yang biasanya menyebabkan orang tersebut mudah putus 

asa.Perubahan keyakinan pada diri seseorang bukanlah suatu hal yang 

terjadi secara kebetulan, tetapi suatu kejadian yang didahului oleh 

berbagai proses dan kondisi yang dapat diteliti dan dipelajari. Keputusan 

                                                           
41 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 167 
42 Rif’at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani, (Jakarta: WNI Press, 2009), cet.ke-1, 

h.48 
43Harjani Hefni, M. Munir , dkk, Metode Dakwah,(Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 

4  
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yang diambil oleh para muallaf adalah hal yang paling sulit dalam 

hidupnya, karena menyangkut nasib mereka di dunia dan akhirat. Muallaf 

memilih agama Islam melalui ketekunan dan pengorbanan. Berbagai 

tekanan mereka rasakan baik dari keluarga, karib- kerabat dan kawan-

kawan non muslim yang menentang keputusan mereka untuk menjadi 

seorang muslim. 

Konversi agama adalah hal yang amat sangat dilema, tidak mudah 

bagi seseorang untuk merubah sebuah keyakinan/ aqidah baru dalam 

kehidupannya. Ustadz Syamsul Arifin Nababan adalah seorang muallaf 

dan mantan misionaris gereja yang mendapat hidayah dari Allah Swt 

untuk mengemban misi dakwah. Kredibilitas beliau dibidang kristologi 

amat sangat mumpuni, menjadikan ustadz Syamsul Arifin Nababan 

mempunyai tekad yang kuat untuk menyebarkan agama Islam. 

Dedikasinya cukup besar dalam penyebaran arus informasi tentang 

keislaman di lingkungan para muallaf, calon muallaf dan masyarakat luas. 

Beranjak dari dakwah inilah beliau mendirikan sebuah pesantren 

khusus pembinaan muallaf. Pondok pesantren pembinaan Muallaf An 

Naba Center sebagai lembaga pendidikan Islam non formal yang 

menaungi para muallaf dan orang-orang yang ingin mengetahui jauh lebih 

mendalam tentang agama Islam untuk lebih mengenal makna ketauhidan 

dan aqidah secara menyeluruh. Sejarah lahirnya pondok pesantren muallaf 

ini bermula dari rasa empati ustadz Syamsul Arifin Nababan ketika 

melihat nasib para muallaf yang terlunta-lunta dalam memperjuangkan 

hidupnya. Kebanyakan mereka terusir dan putus hubungan dengan 

keluarganya setelah masuk Islam. Ini konsekuensi yang harus mereka 

terima. Tantangan mereka begitu berat, tidak dianggap bagian dari 

keluarga, sering mengalami teror dan ancaman. Namun mereka yakin 

hanya keimanan dan kebenaran Islam yang akan menyelamatkan mereka 
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dunia dan akhirat. Selain itu kurangnya kepedulian masyarakat terhadap 

mereka masih sangat minim. Muallaf yang berjuang menjadi seorang 

muslim justru terabaikan. Bahkan hak mereka sebagai mustahik jarang 

diberikan. Padahal mereka salah satu dari delapan asnafyang disebutkan 

dalam al-Qur’an. 

Melihat fenomena yang memilukan tersebut, ustadz Syamsul Arifin 

Nababan segera bangkit untuk merangkul dan memperhatikan kehidupan 

para muallaf dengan  harapan keyakinan mereka agar tidak berbalik arah 

pada kemurtadan atau kembali ke agama sebelumnya.Pondok pesantren 

Pembinaan Muallaf Annaba Center didirikan khusus membina, mendidik, 

dan menyantuni muallaf sampai mampu hidup mandiri baik secara 

ekonomi ataupun psikis.  

Dari penjelasan di atas dakwah dalam kegiatan pemberdayaan atau 

pembinaan terhadap muallaf menjadi hal yang amat penting. Karena 

sebagai orang yang menjalani keyakinan baru haruslah memahami prinsip-

prinsip ajarannya, itu merupakan pedoman hidup yang harus diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Suatu hal yang mustahil apabila seseorang 

dapat memetik manfaat dari suatu ajaran sedangkan tidak mempelajari dan 

memahami ajaran tersebut.Penulis memilih penelitian ini karena ustadz 

Syamsul Arifin Nababan adalah pendakwah yang berdedikasi besar 

terhadap penyebaran Islam dalam pembinaan para muallaf dan orang-

orang yang ingin lebih mengetahui tentang agama Islam 

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menelitidan 

mengetahui lebih jauh tentang program pendidikan yang diberikan oleh 

ustadz Syamsul Arifin Nababan sehingga para muallaf tersebut mampu 

menjadi manusia yang beragama secara sempurna, oleh karena itu dalam 

penulisan karya ilmiah/tesis ini penulis mengangkat judul “Konsep 

Pendidikan Aqidah khusus Muallaf dan Aplikasinya di Pesantren 
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Pembinaan Muallaf Yayasan An Naba Center Indonesia Ciputat 

Tangerang Selatan”. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 

dalam mendidik seseorang yang sudah muslim sejak lahir atau yang 

berasal dari keturunan Islam tentu akan sedikit berbeda dengan mereka 

yang baru masuk Islam atau mereka yang sudah lama memeluk Islam 

tetapi belum ada pembinaan secara serius dalam mengenal agama Islam, 

baik dari segi akidah yang harus dikuatkan, pengamalan ibadah yang 

benar, danbagaimana seorang muslim dalam bermuamalah dengan orang 

lain. 

 

A. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama proses 

penyusunan latar belakang masalah ini, maka penulis dapat 

memetakan identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaimana konsep dakwah KH. Syamsul Arifin Nababan di 

Pesantren An-Naba Center Indonesia terhadap para muallaf? 

b. Bagaimana proses pengislaman para santri muallaf di Pesantren 

Pembinaan Muallaf Annaba Center Indonesia?  

c. Bagaimana konsep pendidikan Aqidah yang diberikan di Ponpes 

An- Naba untuk pembentukan jiwa Islami yang mumpuni dalam 

berdakwah? 

 

2. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pada 

penulisan dan penelitian karya ilmiah ini peneliti membatasi kajian 

seputar hal yang berkaitan dengan konsep pendidikan aqidah khusus 

muallaf dan aplikasinya yang diterapkan di pondok pesantren An- Naba 
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Centre-Tangerang Selatan, sehingga pondok pesantren tersebut mampu 

menciptakan kader para Da’i dan Da’iah unggul dari para muallaf, 

sehingga para muallaf tersebut berubah menjadi mukallaf. 

 

3. Perumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka selanjutnya 

perumusan masalah dalam penulisan dan penelitian ini diajukan dengan 

bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses konsep dakwah KH. Syamsul Arifin Nababan 

terhadap para santri muallaf di Pondok pesantren An Naba Annaba 

Center? 

b. Bagaimana proses pengislaman untuk para muallaf? 

c. Bagaimana aplikasi dari konsep pendidikan aqidah yang dilakukan 

Ustadz Syamsul Arifin Nababan terhadap santri muallaf di Pondok 

Pesantren Pembinaan Muallaf An Naba?  

 

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah, sebagaimana 

yang telah penulis kemukakan pada perumusan masalah, yaitu: 

a. Untuk mengetahui konsep pendidikan aqidah yang digunakan di 

Pesantren An-Naba Center Indonesia sehingga para muallaf bisa 

istiqomah mempelajari Aqidah Islam. 

b. Untuk mengetahui proses pengislaman para santri muallaf di 

Pesantren Pembinaan Muallaf Annaba Center Indonesia. 

c. Untuk mengetahui tentang aplikasi pendidikan yang digunakan di 

Pesantren An Naba Center Indonesia dalam memberikan 

pendidikan Aqidah kepada para santrinya. 
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C. Manfaat Penelitian 

Adapun secara umum tujuan akhir dari penulisan tesis ini 

nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan secara 

teoritis dan praktis kepada para pembaca dan kepada para peneliti 

selanjutnya: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi 

pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

pengembangan keterampilan berdakwah dan dunia pendidikan 

mengenai ruang lingkup pendidikan Aqidah khusus muallaf, yang 

selama ini belum diketahui oleh khalayak ramai tentang seluk 

beluk perjuangan para muallaf untuk tetap istiqomah dalam 

memeluk keyakinan Islam. 

Menambah khazanah buku pengetahuan yang dapat dijadikan 

sumber referensi di perpustakaan dalam menunjang ilmu 

pengetahuan, berupa keterampilan dalam dunia tarbiyah dan 

dakwah khusus ruang lingkup yang membahas muallaf. 

b. Manfaat Praktis 

a. Penelitian diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para 

pembaca untuk lebih mengetahui dan memahami tentang 

pendidikan Aqidah yang diberikan kepada para muallaf, 

sehingga memudahkan para pendidik dalam memberikan 

pendidikan kepada para muallaf ketika dijumpai dalam 

masyarakat nanti. 

b. Memberikan pedoman kepada para mahasiswa/i, para guru, 

dosen dan masyarakat luas bahwa ada saudara-saudara dalam 

ikatan agama yang masih membutuhkan perhatian secara 

khusus untuk diberikan pendidikan lebih. 
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c. Sebagai landasan berpijak bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan konsep 

pendidikan Aqidah khusus muallaf.  

 

D. Tinjauan Pustaka Yang Relevan 

1. Ninin Kholida Mulyono, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro 

dalam penelitiannya yang berjudul: “Proses Pencarian Jati Diri 

Remaja Muallaf”, dalam hasil penelitian ini menemukan bahwa peran 

konversi agama dapat mendorong pencapaian identitas diri (identity 

achivement) tetapi juga berpotensi menimbulkan kebingungan identitas 

( identity difusion). Hal ini dipengaruhi oleh faktor : penerimaan diri, 

inisiatif dan motivasi, keterampilan komunikasi, strategi koping, 

kehendak bertanggungjawab, tingkat ancaman dan tekanan eksternal, 

serta dukungan sosial. Peran konstruktif konversi agama dalam 

pencarian identitas diri remaja antaralain : keberanian membuat 

komitmen, kematangan emosi, ketaatan, otonomi, kemantapan dalam 

mengarahkan diri (self direction) dan munculnya motivasi 

keberagamaan intrinsik. Sedangkan peran dekonstruktif berupa 

kebingungan dan ragu-ragu dalam mengambil keputusan, takut 

membuat komitmen, ketergantungan secara emosional terhadap orang 

lain, menghindari tanggungjawab yang besar. Keputusan muallaf untuk 

melakukan konversi agama dilatar belakangi oleh motif intelektual, 

afeksional dan transendental. Sedangkan faktor yang mempengaruhi 

keputusan melakukan konversi agama adalah faktor kognitif, 

psikologis, sosial dan adanya hidayah Tuhan. Persamaan dalam 

penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang muallaf, namun 

yang menjadi titik perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan 

adalah tempat penelitian dan objek penelitian, penelitian ini dilakukan 
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untuk semua umur dan kalangan yang berada di pondok pesantren An 

Naba Centre Tangerang Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Ninin Kholida Mulyono hanya sekitar remaja dalam Proses 

Pencarian Jati Diri Remaja Muallaf44 

2. Ramlan Hakim dengan judul penelitiannya: “Pola pembinaan muallaf 

di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan (The Pattern of Muslim 

Convert Guidance in Sidrap Regency, South Sulawesi Province), Balai 

Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Jl. A.P. Pettarani No. 

72 Makassar, tulisan ini merupakan hasil penelitian dengan genre riset 

kebijakan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memahami pola 

pembinaan muallaf yang ditengarai belum optimal, baik yang 

diselenggarakan pemerintah maupun civil society khususnya lembaga 

keagamaan. Menggunakan metode penelitian kualitatif ditemukan 

bahwa, pola pembinaan muallaf di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, 

sifatnya fluktuatif dan ditandai dengan aktivitas yang sifatnya 

insidentil. Aktivitas pembinaan yang diprakarsai sejumlah elite 

keagamaan melalui berbagai yayasan/ormas keagamaan dan majelis 

taklim menyebabkan keberadaan muallaf diakui sebagai satu komunitas 

muslim yang secara sistematis mendapatkan perhatian umat Islam di 

Kabupaten Sidrap. Beberapa organisasi yang tadinya didirikan untuk 

merespon kepentingan muallaf seperti Nahdatul Ulama (NU), 

Muhammadiyah, pemerintah daerah bersama Kementerian Agama 

namun sifatnya temporer hilang karena politik, sehingga 

mengakibatkan kecenderungan ideologis yang dianut para muallaf 

masih konsisten dengan doktrin Islam yang inklusif-moderat. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang 

                                                           
44 Ninin Kholida Mulyono, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam 

penelitiannya yang berjudul: “Proses Pencarian Jati Diri Remaja Muallaf” 
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muallaf, namun yang menjadi titik perbedaan dalam penelitian yang 

penulis lakukan adalah tempat penelitian dan objek penelitian, 

penelitian ini dilakukan untuk semua umur dan kalangan yang berada 

di pondok pesantren An Naba Centre Tangerang Selatan, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Ramlan Hakim adalah sekitar Pola 

pembinaan muallaf dan aktivitas pembinaan yang diprakarsai sejumlah 

elite keagamaan melalui berbagai yayasan/ormas keagamaan dan 

majelis taklim menyebabkan keberadaan muallaf diakui sebagai satu 

komunitas muslim yang secara sistematis mendapatkan perhatian umat 

Islam di Kabupaten Sidrap45 

3. Siti Yulaikha dalam judul penelitiannya, “Upaya B4 Dalam Bimbingan 

Islami Terhadap Muallaf di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”, 

(Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta), 

Latar belakang penelitian ini adalah ditemukannya banyak muallaf di 

Kecamatan Turi Kabupaten Sleman yang masih membutuhkan 

pendampingan dan perhatian terhadap agama baru yang dianut. Muallaf 

di sini tidak hanya membutuhkan bantuan secara moril tetapi materil 

juga, karena muallaf tingkat keimannya masih rendah maka perlu 

diadakannya bimbingan Islami. Penelitian ini berupaya mengungkap 

tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan Islami terhadap muallaf di 

BP4 Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. Alat pengumpul data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya 

untuk analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan Islami 

yang dilaksanakan setiap sebulan sekali yaitu hari selasa minggu kedua. 

                                                           
45 Ramlan Hakim dengan judul penelitiannya: “Pola pembinaan muallaf di Kabupaten 

Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan (The Pattern of Muslim Convert Guidance in Sidrap 

Regency, South Sulawesi Province), Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar 

Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 
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Adapun unsur-unsur subyek penelitian ini adalah kepala BP4 

Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dan pembimbing. Obyek penelitian 

ini adalah pelaksanaan bimbingan Islami. Selanjutnya untuk materi 

yang diberikan adalah materi aqidah, materi ibadah, dan materi akhlak. 

Kemudian untuk metode yang digunakan yaitu metode ceramah, 

metode tanya jawab, metode diskusi dan sarana yang digunakan adalah 

spiker, meja, kursi, LCD.Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

sama membahas tentang muallaf, namun yang menjadi titik perbedaan 

dalam penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian dan 

objek penelitian, penelitian ini dilakukan untuk semua umur dan 

kalangan yang berada di pondok pesantren An Naba Centre Tangerang 

Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Yulaikhaberupaya mengungkap tentang bagaimana pelaksanaan 

bimbingan Islami terhadap muallaf di BP4 Kecamatan Turi Kabupaten 

Sleman. Alat pengumpul data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi.46 

4. Apriyanto, dalam penelitiannya yang berjudul: Pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam Bagi Muallaf di Banyumas Muallaf Center”, 

(IAIN Purwokerto, fakultas Tarbiyah), Pendidikan Agama Islam adalah 

pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam yaitu berupa 

bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai 

dari pendidikannya ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh 

serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan 

hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia maupun 

di akhirat. Indonesia merupakan negara yang penduduknya sangat 

                                                           
46 Siti Yulaikha dalam judul penelitiannya, “Upaya B4 Dalam Bimbingan Islami 

Terhadap Muallaf di Kecamatan Turi Kabupaten Sleman”, (Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta), 
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majemuk dilihat dari suku, budaya dan agama dan sangat menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan memberikan 

perlindungan terhadap semua pemeluk agama dalam mengamalkan dan 

menjalankan ajaran agamanya. Didalam UUD 1945 negara menjamin 

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 

itu. Tak terkecuali bagi mereka yang mengalami perpindahan 

keyakinan dari non-muslim menjadi muslim (muallaf). Muallaf adalah 

seseorang yang mengalami perpindahan keyakinan dalam hatinya dari 

sebelumnya non-muslim menjadi muslim. Banyumas Muallaf Center 

adalah suatu organisasi nirlaba yang tumbuh dari kepedulian umat 

muslim terhadap muallaf, serta merupakan tempat berkumpulnya 

relawan yang memiliki dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk 

menyediakan media bagi para muallaf untuk bersilaturahmi dan saling 

berbagi, bersama-sama dengan sesam muslim lainnya menuju Islam 

yang kaaffah. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha 

dalam memberikan bimbingan dan pengajarn mengani agama Islam 

baik berupa penguatan akidah serta perbaikan ibadah agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mendeskripsikan Pelaksanaan Pendidikan Agama 

Islam terhadap para muallaf di Banyumas Muallaf Center. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek 

penelitian adalah Ketua dan Pengurus Banyumas Muallaf Center, 

Ustadz/Ustadzah dan muallaf. Metode yang digunakan adalah metode 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 

menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian ini adalah macam 

kegiatan Pendidikan Agama Islam yang diadakan yaitu pengajian iqra 

tiap minggu, pengajian keagamaan tiap akhir bulan, lomba hafalan 
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surat al-Fatihah, anjang kasih, khitan masal, dan pelatihan menjahit 

membuat keset dan tas.Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

sama membahas tentang muallaf, namun yang menjadi titik perbedaan 

dalam penelitian yang penulis lakukan adalah tempat penelitian dan 

objek penelitian, penelitian ini dilakukan untuk semua umur dan 

kalangan yang berada di pondok pesantren An Naba Centre Tangerang 

Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Apriyanto bertujuan 

untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam terhadap 

para muallaf di Banyumas Muallaf Center. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek penelitian adalah 

Ketua dan Pengurus Banyumas Muallaf Center, Ustadz/Ustadzah dan 

muallaf. Metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi.47 

5. Sri Hidayati, Problematika Pembinaan Muallaf di Kota 

Singkawang...Jurnal Dakwah, Vol. XV, No. 1 Tahun 2014 Institut 

Agama Islam Negeri Pontianak. Keputusan seseorang melakukan 

konversi agama, akan menimbulkan sejumlah masalah pada internal 

individu yang bersangkutan. Di Kota Singkawang, jumlah muallaf 

cukup banyak, terutama dari etnis Tionghoa dan Dayak. Sebagian besar 

mereka melakukan konversi ke Islam karena alasan pernikahan. 

Melihat karakteristik mereka baik dari aspek etnismaupun alasan 

berkonversi, pembinaan yang bersifat spesifik dengan penerapan 

manajemen program yang baik menjadi suatu keniscayaan. Penelitian 

ini berupaya mengidentifikasimasalah-masalah yang dihadapi dalam 

pembinaan pada muallaf dan bentuk-bentuk pembinaan yang 

dilakukan. Berdasarkan kajian di lapangan ditemukan bahwa masalah-

                                                           
47 Apriyanto, dalam penelitiannya yang berjudul: Pelaksanaan Pendidikan Agama 

Islam Bagi Muallaf di Banyumas Muallaf Center”, (IAIN Purwokerto, fakultas Tarbiyah), 
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masalah pembinaan pada muallaf dikategorikan ke dalam tiga faktor 

yaitu dari diri muallaf sendiri, dari tubuh organisasi PITI dan masalah 

yang dihadapi Kementerian Agama KotaSingkawang. Selanjutnya, 

untuk mengatasi problematika pembinaan muallaf, peneliti 

menawarkan solusi berupa program konseling komprehensif bagi 

muallaf. Uraian-uraian yang telah dipaparkan pada bagian terdahulu 

mengungkapkan beberapa temuan yang sangat berharga dalamkonteks 

pembinaan muallaf. Hal ini tercermin dalam temuan peneliti-an yang 

menggambarkan dua hal. Pertama, ada banyak masalah yang 

menyebabkan proses pembinaan muallaf di Kota Singkawang, tidak 

berjalan efektif dan efisien. Masalah-masalah tersebut meliputi masalah 

pada diri muallaf, masalah di tubuh PITI dan masalah di Kementerian 

Agama Kota Singkawang. Masalah pada diri muallaf antara lain tidak 

adanya dukungan dari pasangan (suami atau istri), kesibukan dalam 

bekerja dan tempat tinggal yang saling berjauhan. Masalah yang ada di 

tubuh PITI utamanya adalah kekeliruan dalam memahami kondisi 

muallaf sebagai hanya sebatas masalah ekonomi. Masalah di 

Kementerian Agama adalah pembinaan muallaf belum menerapkan 

prinsip manajemen yang baik. Kedua, akibat dari adanya masalah-

masalah sebagaimana diungkap di atas adalah pembinaan yang 

diberikan kepada muallaf belum menyentuh persoalan yang mendasar. 

Pembinaan oleh PITI terkesan seremonial semata. Sedangkan 

pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagian kecil 

telah menyentuh persoalan mendasar, yaitu masalah keimanan atau 

tauhid. Kementerian Agama, khususnya para penyuluh fungsional telah 

melakukan terobosan untuk memaksimalkan pembinaan terhadap 

muallaf dengan membentuk Badan Pembina Muallaf. Namun 

sebagaimana disebut-kan di atas, pengelolaan kegiatan pembinaan 
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belum terencana dengan baik. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama membahas tentang muallaf, namun yang menjadi titik 

perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah tempat 

penelitian dan objek penelitian, penelitian ini dilakukan untuk semua 

umur dan kalangan yang berada di pondok pesantren An Naba Centre 

Tangerang Selatan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sri 

Hidayati menyatakan bahwa di Kota Singkawang, jumlah muallaf 

cukup banyak, terutama dari etnis Tionghoa dan Dayak. Sebagian besar 

mereka melakukan konversi ke Islam karena alasan pernikahan. 

Melihat karakteristik mereka baik dari aspek etnismaupun alasan 

berkonversi, pembinaan yang bersifat spesifik dengan penerapan 

manajemen program yang baik menjadi suatu keniscayaan. Penelitian 

ini berupaya mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam 

pembinaan pada muallaf dan bentuk-bentuk pembinaan yang 

dilakukan. Berdasarkan kajian di lapangan ditemukan bahwa masalah-

masalah pembinaan pada muallaf dikategorikan ke dalam tiga faktor 

yaitu dari diri muallaf sendiri, dari tubuh organisasi PITI dan masalah 

yang dihadapi Kementerian Agama Kota Singkawang. Selanjutnya, 

untuk mengatasi problematika pembinaan muallaf, peneliti 

menawarkan solusi berupa program konseling komprehensif bagi 

muallaf.48 

6. Dalam sebuah penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Syahrul Faizaz 

Binti Abdullah dan  Suna Salim, Australian Journal of Basic and 

Applied Sciences, The Role and Challenges of Selangor Islamic 

Affairs Council (MAIS) in Managing Issues Related to Newly 

Converted Muslims. (Pusat Pengajian Umum Kolej Sastra dan Sains 

                                                           
48 Sri Hidayati, Problematika Pembinaan Muallaf di Kota Singkawang...Jurnal 

Dakwah, Vol. XV, No. 1 Tahun 2014 Institut Agama Islam Negeri Pontianak 
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Universiti Utara Malaysia, , 8 October 2014), penelitian ini menganalisa 

secara kritis peran dan tantangan lembaga urusan Agama Islam 

Selangor, di dalam menangani isu-isu yang berkaitan tentangan 

perpindahan agama (muallaf). Usaha para missionaris terhadaf muallaf 

tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah pengikut 

muslim, tetapi juga merupakan salah satu jalan untuk menjembatani 

perbedaan etnis di Malaysia, yang mana berorientasi menciptakan 

masyarakat yang religius. Menurut ketetapan hukum di Malaysia, untuk 

mengatur urusan yang berhubungan terkait perpindahan agama secara 

formal merupakan tanggung jawab pemerintah melalui lembaga-

lembaga, baik lembaga Islam atau departemen agama. Selain itu ada 

juga lembaga non formal seperti Islamic Welfare Association of 

Malaysia (religious association) dan gerkan pemuda yang secara 

sukarela mengurus perpindahan agama. 

The missionary efforts to the newly converted Muslims are not only 

intended to increase the number of followers to Islam but it is one of 

the ways to bridge Malaysian inter-ethnic differences which are ethno-

religiously oriented. According to the provisions of the Malaysian law, 

managing the affairs related to converts formally falls under the 

responsibility of the state government through its agencies whether the 

Islamic Council or Islamic Religious Department. In addition, there are 

non- government organizations (NGOs) such as the Islamic Welfare 

Association of Malaysia (religious association),the Muslim Youth 

Movement of Malaysia (ABIM) and Darul Fitrah who volunteer 

voluntarily to nurture and take care of the converts. 

Converts are those individuals who have pronounced the word of 

testimony (shahadah) and consequently will be guided by those who 

are more knowledgeable in Islam (Othman Puteh 2005). The programs 
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implemented for the newly converted Muslims aim at strengthening 

their faith in order to lead a life based on true Islamic principles 

(NurA'Thiroh & Fariza, 2009). However, among the converts are those 

who do not strive to learn Islam and master its basic teachings because 

their conversion to Islam was not for the sake of the faith but for other 

personal interest and gains; such as marriage. When these personal 

benefits are not achieved or cease, the converts will turn away from 

Islam (Faizal Ariff 2013, and Ann Wang Seng 2009). According to Ann 

Wan Seng (2009), the problem of apostasy among converts is not given 

serious attention due to a common belief that the newly converted 

Muslim’s faith is Islam is yet to be strengthened. Apostasy cases 

involving converts begin to attract attention when controversies appear 

in the media and judiciary, and eventually turn into a political issue. A 

case in point is that of Fatimah Tan in Penang and Revathi Fatimah in 

Malacca. 

A study carried out by Syahrul Faizaz (2013) noted that there are 

variation in the implementation and provision of guidance and welfare 

to converts in Selangor and the Federal Territory of Kuala Lumpur. 

Among these difference is the imbalance of authority between the state 

and religious institutions and the federal teritoryamong various states 

in Malaysia in charge of the affairs of the converts. These differences 

have an impact on the effective management and operation of welfare 

programs and guidance to converts. The study continued to note that 

the mechanism implemented by Islamic institutions in monitoring 

converts affairs was not systematic; this consequently gave rise to the 

improper guidance and welfare provision for the converts. 

According to the statistics of 2000-2010 released by the Prime 

Minister’s Department, Sabah had the highest number of applications 
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for apostates which stood at 238, followed by Negeri Sembilan 172, 

then Selangor 99. (Azhan 2011). Thus, this study will critically 

scrutnize the type of guidance and welfare extended to the converts by 

the state government institutions and non-government institutions 

(NGO) for the converts in the state of Selangor and its implications on 

their understading of Islamic principles as well as implementaion of the 

Islamic teachings in ther daily life.49 

Berdasarkan tinjauan pustaka terdahulu yang relevan dalam 

penelitian tesis ini, penulis menemukan hal dan kajian yang berbeda dari 

tinjauan pustaka tersebut. Oleh karena itu, judul penelitian dan penulisan 

ini lebih fokus pada pembahasan “Konsep Pendidikan Aqidah Khusus 

Muallaf dan Aplikasinya di Pesantren An Naba Centre Indonesia 

Ciputat Tangerang Selatan”. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini mengacu pada buku pedoman 

penulisan skripsi, tesis dan disertasi Institut Ilmu Al Quran Jakarta tahun 

2011, cetakan ke-2. Adapun tesis ini disusun dengan sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I : Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang 

masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

                                                           
49 Syahrul Faizaz Binti Abdullah and  Suna Salim, Australian Journal of Basic and 

Applied Sciences, The Role and Challenges of Selangor Islamic Affairs Council (MAIS) 

in Managing Issues Related to Newly Converted Muslims. (Pusat Pengajian Umum Kolej 

Sastera dan Sains Universiti Utara Malaysia, , 8 October 2014) 
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BAB II : Dalam bab ini berisikan tentang kerangka teori yang 

membahas tentang Pendidikan Agama Islam, yang meliputi: Tujuan dan 

Dasar Pendidikan, Pengertian Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam, 

Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam. Tujuan Pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam yang meliputi: Materi Pendidikan Agama Islam, 

Metode Pendidikan Agama Islam. Muallaf yang meliputi: Pengertian dan 

Macam-Macam Muallaf, Pendidikan Muallaf. Kegunaan Pendidikan 

Agama Islam Bagi Muallaf,Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi 

Muallaf, Tujuan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Muallaf, 

Materi Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Muallaf, Metode 

Pendidikan Agama Islam Bagi Muallaf. Metode Dakwah yang meliputi: 

Pengertian Metode, Pengertian Dakwah, Macam-macam Metode Dakwah. 

Metode Pembinaan Aqidah Muallaf yamg meliputi: Pengertian 

Pembinaan, Pengertian Aqidah Muallaf, Metode Pembinaan Muallaf 

BAB III : Metode Penelitian 

BAB IV : Analisis konsep pendidikan aqidah khusus muallaf yang 

ditanamkan di Ponpes An- Naba Center Ciputat 

BAB V : Penutup, kesimpulan dan saran. 



BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pesantren Pembinaan 

Muallaf Yayasan An Naba Center Indonesia, maka diperoleh informasi 

sebagai berikut: 

1. Ustadz  Syamsul  Arifin  Nababan  adalah  mantan  missionaris  gereja, 

hidayah Islam menghantarkan beliau menjadi seorang muslim yang 

kaffah, awalnya beliau tertarik dengan Islam karena banyak belajar 

tentang  ilmu-ilmu  perbandingan  agama.  Dari  sekian  banyak  agama 

yang  beliau  pelajari  ia  hanya  tertarik  dengan  agama islam.  Sejarah 

berdirinya pesantren pembinaan muallaf ini bermula dari keperihatinan 

ustadz  Syamsul  Arifin  Nababan  ketika  beliau  melihat  nasib  para 

muallaf yang amat memperihatinkan. Banyak para muallaf setelah 

mereka  mengikrarkan  untuk  menjadi  seorang  muslim,  kehidupan 

mereka terlunta-lunta dalam mempertahankan hidup dan menjaga 

aqidahnya (Islam) dan hak mereka terabaikan. Seharunya mereka 

mendapatkan haknya sebagai muallaf karena mereka adalah salah satu 

asnaf/mustahik dari delapan asnaf yang mendapat zakat.  Pesantren ini 

memiliki visi membentuk kader-kader muslim yang kaffah dan mampu 

membentengi diri dengan penguatan aqidah Islamiah, di sini para santri 

diberikan pendidikan aqidah guna membentengi mereka yang masih 

belum stabil serta menanamkan fondasi keislaman yang kokoh 

berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. 

2. Menurut ustadz Syamsul Arifin Nababan, mengurus konsep dakwah 

untuk muallaf tak semudah mengkonsepkan dakwah bagi kaum Islam 

pada umumnya. Membina muallaf itu harus mempunyai strategi dan
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metode, kita akan berbeda pendekatan berceramah di luar orang-orang 

pada umumnya, kalau muallaf ini harus dengan cara pendekatan 

interpersonal dan metode yang digunakan harus variatif agar dakwah 

yang digunakan tidak bosan. Dakwah yang efektif dikalangan muallaf 

itu  harus  berasal  dari  pembina  yang  muallaf.  Mengapa  Pembina 

muallaf lebih efektif dalam berdakwah di kalangan para muallaf? Ini 

dikarenakan para muallaf membutuhkan sosok yang mampu menjadi 

contoh dalam proses pembelajaran dalam mengenal agama Islam. 

Dakwah yang beliau lakukan sudah tepat karena beliau pernah 

merasakan menjadi seorang muallaf Belajar dari seorang muallaf dan 

bukan muallaf itu berbeda. Meski ilmu yang disampaikan sama, tapi 

hasilnya terasa berbeda. Pembina yang bukan muallaf mungkin tidak 

memiliki pengalaman bagaimana menghadapi perlawanan keluarga, 

kerabat dan sahabat setelah menyatakan keislaman. Sehingga pembina 

yang berasal dari muallaf jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan 

pembina yang bukan dari muallaf. 

3. Pesantren  Pembinaan  Muallaf  Yayasan  An  Naba  Center  Indonesia, 

memiliki konsep pendidikan aqidah, yaitu mengusung Ahlus Sunah 

Wal Jama’ah. Semua konsep pendidikan yang bersumber kepada Al 

Qur’an dan hadits, semua konsep pendidikannya meliputi: Aqidah, 

Syariah dan Akhlak beserta cabang-cabangnya. Salah satu elemen 

penting dalam ajaran Islam adalah akidah. Ajaran ini merupakan 

persoalan  mendasar  yang  harus  diyakini  seorang  muslim  sebelum 

ajaran-ajaran lainnya. Ibarat tali kekang, akidah mengendalikan seorang 

Muslim menuju satu tujuan yang dicita-citakan. Terminal dari aqidah 

adalah kebahagiaan dunia akhirat. Tidak hanya ajaran  yang bersifat 

normatif,  akidah  juga  memberikan  efek  positif  dalam  kehidupan 

seorang muslim. Aqidah merupakan motor penggerak dan otak dalam
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kehidupan manusia. Apabila terjadi sedikit penyimpangan padanya, 

maka menimbulkan penyelewengan dari jalan yang lurus pada gerakan 

dan langkah yang dihasilkan. Aqidah bagaikan pondasi bangunan, 

aqidah harus dirancang dan dibangun terlebih dahulu sebelum 

merancang dan membangun bagian yang lain. Kualitas pondasi yang 

dibangun akan berpengaruh terhadap kualitas Islam yang sempurna 

(kamil), menyeluruh (syamil) dan benar (shahih). Aqidah merupakan 

misi dakwah yang dibawa oleh Rasulullah saw yang pertama dan 

terakhir.  

 

Salah  satu  hal  yang  harus  diketahui  dalam  mengkaji  aqidah 

adalah melakukan reinterpretasi terhadap makna syahadat. Syahadat 

sendiri   merupakan   salah   satu   bagian   dari   rukun   Iman,   bahkan 

merupakan rukun Iman yang pertama. Syahadah menempati 

kedudukan utama sebagai awal keislaman dan keimanan seseorang. 

 

B. Saran 
 

Alhamdulillah dengan segala kerendahan hati, akhirnya penulis bisa 

menyelesaikan penyusunan tugas akhir tesis ini. Demi kebaikan dalam 

penulisan  selanjutnya,  yang  akan  dilakukan  oleh  peneliti  selanjutnya, 

maka penulis membuka pintu selebar-lebarnya umtuk menerima kritik 

dan saran dari teman-teman dan bapak ibu dosen. Dengan melakukan 

penelitian ilmiah tentang muallaf ini, diharapkan masyarakat  muslim  

lebih  perduli  lagi  terhadap  para  saudara  muslim muallaf   yang  masih   

membutuhkan  pembinaan   dari   berbagai   aspek sehingga mereka 

merasa nyaman dengan agama barunya yaitu Islam rahmatan lil alamiin. 
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