
 

 

ABSTRAK  

 

Neng Suci Elis Sawida: “Bimbingan Al-Qur’an Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Baca Tulis Al-Qur’an Pada Muallaf (Penelitian Di Masjid Lautze 2 

Kota Bandung)” 

 

Seseorang yang mengalami konversi agama dapat disebabkan oleh banyak 

hal diantaranya adalah karena rasa frustasi akan ketidakpuasan terhadap 

keyakinan sebelumnya, oleh sebab itu banyak diantara mereka menganbil jalan 

konversi agama atau berpindah agama. Untuk mempelajari agama yang baru saja 

di anut, muallaf perlu mempelajari pedoman dalam agama barunya. Muallaf yang 

baru masuk Islam, sebagian kemampuan membaca dan menulis Al-Qur’an nya 

masih rendah,sedangkan Al-Qur’an adalah sumber ajaran dalam Islam. Apabila 

baik pemhaman baca Al-Qur’an nya makan akan baik pula ajaran agama 

Islamnya. Untuk meningkatkan pemahaman ajaran agama Islam maka diperlukan 

adanya bimbingan, yaitu melalui program bimbingan Al-Qur’an.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program bimbingan Al-Qur’an 

dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an pada muallaf, proses 

bimbingan Al-Qur’an dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur’an pada 

muallaf dan hasil dari bimbingan Al-Qur’an dalam meningkatkan kemampuan 

baca tulis Al-Qur’an pada muallaf di Masjid Lautze 2 Bandung.  

Penelitian ini didasarkan pada landasan pemikiran bahwasanya bimbingan 

Al-Qur’an bertujuan untuk memberikan bantuan sesuai ajaran Islam kepada 

muallaf agar kemampuan baca tulis Al-Qur’an nya berkembang sehingga mampu 

memaknai maksud dari ayat-ayat Al-Qur’an yang dibaca. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripstif 

dengan pendekatan kualitatif. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menggambarkan situasi dan kondisi sosial objek penelitian. Adapun teknik 

pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara langsung kepada 

muallaf, pengurus dan pembimbing Al-Qur’an Masjid Lautze 2 Kota Bandung.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi muallaf 

sebelum mengikuti bimbingan Al-Qur’an belum mengetahui apa-apa mengenai 

agama yang dipeluknya. Hasil dari bimbingan ini adalah muallaf mulai menjalani 

kehidupannya menjadi lebih baik, menjalani perintah-Nya dan menjauhi 

Larangan-Nya, muallaf mulai melakukan kewajibannya sebagai seorang hamba 

Allah dengan baik yakni dengan melaksanakan kewajiban umat Islam seperti 

sholat, puasa, mengaji dan ibadah lainnya.  
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