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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Latar belakang Muallaf  di Desa Tugurejo Kecamatan Slahung 

Kabupaten Ponorogo awalnya sebagian dari Muallaf  beragama Islam 

kemudian melakukan pindah agama Katolik dikarenakan konflik 

kekurangan pangan dan kesulitan dalam bidang ekonomi. Tetapi 

diantara Muallaf  yang ada di Desa Tugurejo sebelumnya juga ada 

yang  beragama Katolik dari lahir. Setelah merasakan ketidak 

nyamanan di agama Katolik Muallaf  tersebut melakukan pindah 

agama lagi ke Islam.  

2. Faktor-faktor yang menyebabkan warga Desa Tugurejo melakukan 

pindah agama ada dua, yaitu keinginan dari dalam diri sendiri dan 

faktor keluarga atau ajakan dari keluarga. Keinginan dari diri sendiri 

yaitu suatu keinginan yang tanpa ada paksaan atau ajakan dari 

siapapun. Sedangkan faktor keluarga adalah ajakan dari anggota 

keluarga lain yang sudah beragama Islam.  

3. Tingkat keberagamaan Muallaf  yang ada di Desa Tugurejo dilihat dari  

ibadah, akidah dan akhlaknya bisa dibilang masih rendah. Karena dalam 

melakukan kegiatan ibadah wajib seperti shalat wajib dan menutup 

aurat bagi yang perempuan masih belum dilakukan dengan baik. Pada 

bidang akidah juga dibilang rendah karena banyak yang masih percaya 

kepada selain Allah, karena masih banyak yang melakukan 
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persekutuan terhadap Allah dalam hal percaya terhadap dukun-dukun. 

Pada bidang akhlak dapat dibilang baik karena sudah melakukan 

perbuatan-perbuatan dengan semestinya. 

B. Saran 

1. Bagi Muallaf  yang ada di Desa Tugurejo, sebenarnya sudah bagus 

dalam menjalankan ibadah dan bermasyarakat dengan baik, akan tetapi 

dalam peribadahan yang wajib yaitu shalat lima waktu dan menutup 

aurat (bagi yang perempuan) hendaknya harus dijalankan sebagaimana 

mestinya, karena memang sudah menjadi kewajibannya bagi seorang 

muslim. jika untuk ibadah Sunnah bisa dijalankan semampunya, jika 

belum melakukan tidak apa-apa tetapi jika dilakukan jauh lebih baik. 

2. Bagi tokoh agama dan pendamping Muallaf di Desa Tugurejo, 

harusnya dilakukan pendampingan dan pembinaan khusus untuk 

Muallaf  agar Muallaf  merasa yakin dengan agama Islam dan dapat 

menjalankan kegiatan- kegiatan beribadah yang sesuai dengan syariat 

secara baik. Sebenarnya pengajian-pengajian yang dilakukan sudah 

baik tetapi Muallaf  juga perlu bimbingan mengenai dasar-dasar agama 

Islam. 

 


