
 

 

ABSTRAK 

 

Neng Maulida Zahroh: “Bimbingan Agama Islam Pada Keluarga Muallaf 

(Penelitian Terhadap Para Muallaf di Masjid Lautze 2 Kota Bandung)” 

 

Bimbingan agama Islam merupakan salah satu kegiatan yang ada di Masjid 

Lautze 2 Kota Bandung. Adanya bimbingan agama Islam dilatar belakangi dengan 

banyaknya muallaf yang memiliki rasa keingintahuan dalam proses bimbingan 

agama Islam pada keluarga muallaf. Oleh karena itu tujuan dari adanya bimbingan 

agama Islam supaya muallaf dapat membangun tentang pemahaman agama serta 

mencetak muallaf yang istiqomah dalam agamanya. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: mengetahui program bimbingan agama Islam 

untuk membangun pemahaman agama Islam, mengetahui proses pelaksanaan 

bimbingan agama, mengetahui kendala yang dihadapi keluarga muallaf dalam 

bimbingan agama Islam, mengetahui hasil pelaksanaan bimbingan agama Islam 

pada keluarga muallaf di Masjid Lautze 2 Kota Bandung. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori menurut Aunur Rohim 

Faqih (2001:61) menjelaskan bahwa bimbingan agama Islam adalah proses 

pemberian bantuan terhadap individu agar dalam kehidupan keagamaannya 

senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripstif 

kualitatif mengenai teknik pengumpulan data yang bertumpu pada hasil observasi, 

wawancara langsung kepada muallaf, dan pengumpulan data yang sudah ada.  

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh: program bimbingan agama Islam 

Baitul Maal, Lautze Education Center (LEC), Product and Marketing 

Development, Kajian Islam Tiap Ahad (KITA), proses bimbingan agama Islam 

dilaksanakan setiap hari Ahad pukul 13.00-15.00 oleh seluruh muallaf yang ada di 

Masjid Lautze 2 Kota Bandung. Kendala saat berlangsungnya bimbingan agama 

Islam tak selamanya materi yang disampaikan oleh pembimbing dapat dicerna 

dengan baik oleh para muallaf. Adapun kendala yang dihadapi keluarga yang tidak 

menerima apabila anggota keluarganya berpindah agama, dalam menyikapi calon 

muallaf yang susah memahami penjelasan dari pembimbing, sehingga pembimbing 

lebih piawai dalam penyampaiannya. Keberhasilan bimbingan agama Islam di 

Masjid Lautze 2 Kota Bandung yang diperoleh dari mengikuti kegiatan ini 

menambah keimanan mereka terhadap rukun iman yang enam, menambah 

intensitas ibadah yang mereka lakukan, dan setidaknya mereka telah memahami 

konsep ihsan. Sehingga memiliki dedikasi dan berkomitmen tinggi untuk tetap 

menjaga silaturahmi dan saling berbagi, bersama-sama dengan sesama muslim 

lainnya menuju Islam yang kaaffah.  
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