
 

 

ABSTRAK 

 

MOHD NADIY BIN AG KASSIM. Efektivitas Khitobah Terhadap Muallaf Studi Kegiatan 

Khitobah Di Hidayah Centre Daerah Papar. 

 Kegiatan tabligh adalah suatu usaha yang dijalankan secara giat sekali oleh para da’i 

Hidayah Centre Daerah Papar bagi menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat Papar 

khususnya para masyarakat muallaf dan non muslim. Dalam tabligh yang dilakukan pada 

masyarakat muallaf khususnya ada berlakunya hasil yang ingin dicapai oleh organisasi ini. 

 Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui hasil atau efektivitas khitobah 

yang dicapai oleh para da’i Hidayah Centre dalam menyampaikan pesan Islam pada 

masyarakat muallaf di Daerah Papar. Efektivitas khitobah yang dimaksudka adalah hasil usaha 

yang dilakukan oleh para da’i dalam membimbing para muallaf dalam memahami ajaran Islam. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori jarum hipodermik yang dipolopori 

oleh Carl I. Hovland yang menjelaskan tentang hasil yang dicapai setelah disuntik oleh 

komponen-komponen komunikasi seperti komunikator, pesan dan media. 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode deskriptif yang 

menggunakan pendekatan kualitatif. Karena tujuan pokok penelitian adalah untuk mencari 

fakta dengan interprestasi yang benar, menggamati dan membukti keberhasilan tabligh yang 

dicapai oleh para da’i Hidayah Centre Daerah Papar terhadap muallaf. 

 Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh Hidayah Centre 

adalah sesuai dan tepat dalam membimbing para muallaf. Metode yang digunakan seperti 

metode personal approach, ceramah, khalaqah, konsultasi, penggunaan media audio visual dan 

silaturahmi ini digunakan untuk menyampaikan pesan Islam kepada mereka. Proses dalam 

membimbing mereka juga melalui proses secara bertahap supaya setiap perkara mengenai 

Islam dapat dipahami oleh para Muallaf khususnya di Daerah Papar karena para muallaf ini 

kurang memahami tentang Agama Islam. Setelah melalui proses tabligh, mereka serba sedikit 

dapat memahami ajaran Islam. Hasil dibuktikan setelah para da’i membimbing mereka 

menggunakan metode-metode yang sesuai dan melakukannya secara bertahap agar para 

muallaf dapat memahami ajaran Islam. Peneliti menemukan bukti-bukti yang dapat 

membuktikan bahwa tabligh yang disampaikan oleh para da’i Hidayah Centre Daerah Papar 

adalah sukses dan efektif. 

 Kesimpulannya,   penelitian ini menunjukkan bahwa proses khitobah di Hidayah Centre 

Daerah Papar terhadap muallaf dengan menggunakan metode yang betul oleh para da’i cukup 

efektif  

  

 

 

 


