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Abstract.
The purpose of this study is to describe the religous commitment of muallaf, specifically on how 
they understand, performs,and maintaining their commitment. The study was conducted on 4 adult 
muallaf, and converted to Islam less than 5 years. This study use qualitative approach with case study 
intrinsic method. Then data analyzed with Thematic Analysis method with data driven approach. The 
finding of this study showed that religious commitment of muallaf including how they understand 
religion, how they perform and how they maintain their belief. The understanding of religion showed 
through; knowledge of religious doctrins, belief in religious doctrins, belief of Allah SWT, and 
doubt of supernatural doctrins. How they perform can be seen trough; acts of devotion in fardhu 
prayer, fast in Ramadhan, and give zakat, leaving the fardhu acts in certain conditions, problems in 
their prayer: devout,laziness,and tiredness. increased or decreased of sunnah prayer and fasting, 
presence of God in their lives, reading dan studying Al-Qur’an, having negative and positive emotion 
resulting from their interaction with religion, characteristic changing in positive way, application 
of religious doctrins in their behavior and words, self awareness on choosing foods, involvement 
in dakwah, involvement in religious activities, and hopes to be the better Muslim. Muallaf maintain 
their religious commitment through: consistency to learn about religion, and commitment to hold 
their belief in Islam. The finding is also showed that muallaf has attraction to religious leader, which 
is affect their enthusiasm in religious learning.
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Abstrak.
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komitmen beragama pada muallaf, dilihat 
dari bagaimana muallaf memahami, menjalankan, dan mempertahankan keyakinan beragamanya. 
Partisipan penelitian terdiri atas 4 muallaf berusia dewasa dan telah berikrar kurang dari lima 
tahun. Data dalam penelitian dikumpulkan dengan teknik wawancara kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus intrinsik. Data kemudian dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan 
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pendekatan data driven. Hasil penelitian menunjukkan komitmen beragama muallaf melingkupi 
bagaimana muallaf memahami, menjalankan, dan mempertahankan agamanya. Pemahaman agama 
pada muallaf mencakup: pengetahuan tentang ajaran Islam, kepercayaan pada doktrin agama, 
kepercayaan terhadap Allah SWT, dan keraguan pada doktrin agama yang bersifat ghaib. Gambaran 
muallaf dalam menjalankan agama dapat dilihat melalui; ketaatan dalam menjalankan ibadah 
wajib, munculnya hambatan: rasa jenuh, malas, dan tidak khusyu’ dalam menjalankan ibadah 
wajib, meninggalkan ibadah wajib pada situasi tertentu, membaca dan mempelajari Al-Qur’an, 
bertambahnya dan berkurangnya pelaksanaan praktek ibadah sunnah, pengalaman akan kehadiran 
Tuhan dalam hidupnya, Emosi positif dan negatif yang muncul dari pengalaman menjalankan 
keyakinan, perubahan sifat kearah yang lebih positif, keterlibatan dalam berdakwah, keterlibatan 
dalam acara keagamaan, penerapan nilai Islami melalui ucapan dan perilaku, kesadaran diri dalam 
memilih makanan, ketidaksiapan untuk berpenampilan Islami, serta harapan untuk menjadi Muslim 
yang lebih baik lagi. Bagaimana muallaf mempertahankan agama ditunjukkan melalui kekonsistenan 
dalam mempelajari ilmu agama, dan komitmen dari dalam diri untuk memegang teguh keyakinan 
beragamanya saat ini. Disamping itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya ketertarikan pada 
tokoh agama, dimana hal itu turut mempengaruhi semangat muallaf untuk mempelajari Islam.

Kata Kunci: Komitmen Beragama, Muallaf

PENDAHULUAN

Perpindahan agama merupakan peristiwa yang 
acap kali terjadi dan sering menjadi sorotan besar di 
mata publik. Hal ini dikarenakan perpindahan agama 
dianggap sebagai sebuah peristiwa besar dan sakral 
dalam sejarah hidup manusia. Peristiwa perpindahan 
agama pun sering terjadi di Indonesia. Perpindahan 
agama yang pertumbuhannya cukup pesat di 
Indonesia adalah perpindahan dari agama non-Islam 
ke agama Islam, di mana individu yang melakukan 
perpindahan agama dikenal dengan sebutan muallaf. 
Sasongko (2011) melaporkan, selama kurun waktu 
1993 hingga 2011 Masjid Agung Sunda Kelapa 
Jakarta telah menangani 16.178 muallaf. Maradona 
(2011) juga menuliskan bahwa Yayasan Pesantren 
Islam (YPI) Al Azhar telah mengislamkan rata-rata 
100 orang tiap tahunnya.

Perpindahan agama seringkali dirasakan 
sebagai proses yang sulit oleh kebanyakan individu. 
Menurut Paloutzian (1996, dalam Mulyono, 2007) 

ketika seseorang melakukan perpindahan agama, 
maka ia diharapkan bisa meninggalkan sebagian atau 
bahkan seluruh nilai, keyakinan, dari sistem nilai 
dan aturan yang lama. Sehingga dapat dikatakan, 
melakukan perubahan agama juga berarti belajar 
dan beradaptasi tentang berbagai hal yang baru 
(Paloutzian 1996, dalam Mulyono, 2007). 

Konflik-konflik pada seseorang yang 
melakukan perpindahan agama juga akan sangat 
mudah bermunculan. Berbagai kemungkinan konflik 
inilah yang menjadikan perpindahan agama dilakukan 
kebanyakan oleh orang-orang yang berusia dewasa. 
Salah satu tugas perkembangan pada usia dewasa 
adalah mengikuti salah satu perkembangan spiritual, 
kode etis, dan filosofi hidup (Aiken, 2002). Salah 
satu filosofi hidup yang umum dilakukan individu 
ditunjukkan melalui konsep kehidupan beragama. 

Orang dewasa berpindah agama bukan semata-
mata oleh adanya paksaan atau ajakan dari seseorang, 
tetapi tumbuh keinginan dari dalam dirinya. Individu 
di usia dewasa telah memiliki kesadaran akan 
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pilihan-pilihan hidupnya, dan sepenuhnya paham 
akan konsekuensi dari pilihan yang diambilnya 
(Aiken, 2002).  Ketika memeluk agamapun, orang 
dewasa cenderung untuk bersungguh-sungguh dalam 
menjalankan keyakinannya. Usia dewasa merupakan 
usia-usia dimana seseorang membangun komitmen 
dalam segala segi kehidupannya, termasuk komitmen 
dalam beragama. Menurut Levinson (1978, dalam 
Aiken, 2002) karakteristik yang nampak menonjol 
pada usia dewasa adalah mereka selalu memiliki 
komitmen pada nilai-nilai yang dianutnya. Salah satu 
nilai tersebut diwujudkan melalui keyakinannya pada 
agama tertentu.

Komitmen yang ditunjukkan individu dalam 
menjalankan agama lebih dikenal dengan istilah 
komitmen beragama. Setiap individu yang beragama, 
secara pasti akan memiliki aspek religiusitas pada 
diri masing-masing, tidak terkecuali pada individu 
yang berpindah agama. Tanpa adanya komitmen, 
akan sulit bagi individu untuk dapat menjalankan 
kehidupan beragamanya dengan baik. Karena untuk 
memenuhi ekspektasi agama terhadap pemeluknya, 
maka muallaf harus belajar banyak hal untuk 
menguasai ajaran agamanya. Di lain pihak, muallaf 
juga harus bersiap diri terhadap rintangan-rintangan 
yang seringkali muncul seiring proses perpindahan 
agamanya.

Muallaf
Muallaf dalam Ensiklopedi Hukum Islam 

menurut pengertian bahasa didefinisikan sebagai 
orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan. Arti 
yang lebih luas adalah orang yang dijinakkan atau 
dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan 
kecintaan kepada Islam, yang ditunjukkan melalui 
ucapan dua kalimat syahadat. 

Puteh (2005, dalam Tan&Sham, 2009) 
menyatakan bahwa muallaf merupakan mereka yang 
telah melafalkan kalimat syahadat dan termasuk 
golongan Muslim yang perlu diberikan bimbingan 
dan perhatian oleh golongan yang lebih memahami 

Islam. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, asumsi 
yang muncul adalah individu akan mulai mendalami 
Islam. Dalam proses mendalami tersebut, Tan&Shim 
(2009) menyatakan muallaf akan menemui beberapa 
tahap yang memerlukan ilmu, dorongan, kesabaran, 
sokongan, nasehat, dan motivasi berkelanjutan untuk 
menghadapi setiap tahapan, sehingga pada akhirnya 
mereka dapat mencapai tahap ketenangan dalam 
menjalani agama. 

Komitmen Beragama
Glock&Stark (1966, dalam Abdullah, 

1983) menjelaskan komitmen beragama sebagai 
keterlibatan individu dalam perwujudan konsep 
religiusitas, yang dapat dilihat melalui aktivitas atau 
perilaku individu terhadap agama atau kepercayaan 
yang dianutnya. Hal ini berarti, komitmen beragama 
merupakan kehidupan religiusitas yang diwujudkan 
dalam berbagai sisi kehidupan manusia. 

Diskusi mengenai konseptualisasi orientasi 
beragama dilakukan oleh Stark dan Glock (1968). 
Menurutnya, terdapat lima dimensi kerangka 
konseptual komitmen beragama. Kelima dimensi 
tersebut yakni: dimensi pengetahuan, kepercayaan, 
praktek, pengalaman, dan konsekuensi. Dimensi 
pengetahuan berkaitan dengan ekspektasi bahwa 
seseorang yang beragama akan mengetahui beberapa 
informasi akan prinsip dasar dari kepercayaan yang 
mereka anut, tatacara beribadah, pengetahuan akan 
kitab suci, dan tradisi dalam agamanya. Dimensi 
kepercayaan merupakan ekspektasi bahwa seseorang 
yang beragama akan memegang pandangan teologi 
tertentu, yakni mengakui kebenaran ajaran-ajaran 
dalam agamanya. Dimensi praktek didefinisikan 
sebagai ekspektasi dari semua institusi agama, 
bahwa seseorang yang memiliki keyakinan akan 
menunjukkannya dalam ritual-ritual tertentu. Dimensi 
pengalaman  menyatakan bahwa individu yang 
beragama dengan baik suatu saat akan memperoleh 
pengalaman langsung terkait agamanya. Dimensi 
konsekuensi merujuk kepada suatu perilaku tertentu 
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yang muncul karena didasari oleh nilai-nilai yang ada 
dalam agamanya. 

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian 
studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik merupakan 
penelitian yang dilakukan karena ketertarikan atau 
kepedulian pada suatu kasus. Tipe ini bertujuan 
untuk memahami suatu kasus secara utuh, tanpa 
ada maksud untuk menghasilkan konsep-konsep 
atau teori, ataupun upaya untuk menggeneralisasi 
(Poerwandari, 2005).

Proses penentuan partisipan dilakukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling, yaitu 
memilih partisipan yang memenuhi kriteria tertentu 
yang sudah ditentukan oleh peneliti berdasarkan 
konteks penelitian yang digunakan.

Ada pun kriteria utama pemilihan partisipan 
penelitian adalah: 1) Partisipan merupakan 
merupakan warga Negara Indonesia, dan telah 
mencapai usia dewasa yakni usia 21 tahun keatas, 
2) Melakukan perpindahan agama dari agama asal 
ke agama Islam, 3) Bersedia dan sanggup menjadi 
partisipan penelitian.

Pengambilan data dilakukan dengan teknik 
wawancara dengan pedoman umum. Setelah data 
terkumpul, peneliti menganalisis data dengan 
teknik analisis tematik Boyatzis (1998) dengan 
pendekatan “data driven”. Analisis tematik 
“data driven” merupakan analisis yang dilakukan 
dengan mengumpulkan data kasar dari sampel 
penelitian, kemudian diolah untuk dijadikan kode-
kode dalam penelitian. Teknik yang digunakan 
untuk meningkatkan kredibilitas penelitian adalah 
triangulasi data. Triangulasi data adalah penggunaan 
variasi sumber-sumber data yang berbeda. Sumber 
data dalam penelitian ini diperoleh dari empat 
partisipan dan significant others dari masing-masing 
partisipan.

HASIL DAN BAHASAN

Komitmen beragama pada muallaf dapat 
dilihat dari bagaimana muallaf memahami agama, 
menjalankan agama, dan bagaimana mempertahankan 
agamanya.

Pemahaman Agama 
Pemahaman agama pada muallaf terkait 

dengan pengetahuan individu tentang ajaran-ajaran 
yang ada dalam Islam, kepercayaan terhadap Allah 
SWT, sikap percaya terhadap doktrin-doktrin dalam 
Islam, dan munculnya keraguan pada doktrin yang 
bersifat Ghaib.

Pengetahuan agama yang dimiliki semua 
partisipan menunjukkan bahwa individu bersungguh-
sungguh dalam memeluk agama. Sesuai dengan 
bentuk kepercayaan terhadap ajaran agama, secara 
umum partisipan 1,2,3, dan 4 memiliki kepercayaan 
terhadap ajaran dalam agama Islam, namun tidak 
pada kondisi dan alasan yang sama. Partisipan juga 
mendeskripsikan kepercayaannya terhadap Tuhan 
dengan cara yang berbeda. Bagi partisipan 1 Tuhan 
adalah entitas tunggal, Tuhan yang Maha Esa. Bagi 
partisipan 2, Tuhan dipandang sebagai Dzat yang 
mengendalikan hidup manusia, Dzat yang Maha 
Tahu. Partisipan 3 memandang Tuhan sebagai Dzat 
yang Maha Pencipta dan yang mengatur dunia. Dan 
partisipan 4 melihat Tuhan sebagai Dzat yang Maha 
Mendengar dan tempat memohon pertolongan.

Ajaran Islam menjelaskan bahwa terdapat 
hal-hal yang bersifat Ghaib dalam dunia ini dan 
mengekspektasikan pada pemeluknya untuk 
mempercayai doktrin tersebut. Namun karena 
sifatnya yang tidak nampak, beberapa partisipan sulit 
untuk mempercayainya. Partisipan 1 merasa bahwa 
dirinya masih sebatas pada level mempercayai Allah 
saja, dan belum dapat meyakini Allah SWT dengan 
sungguh-sungguh. Sedangkan, Partisipan 4 belum 
dapat mempercayai tentang alam ghaib, terutama 
tentang makhluk ghaib khususnya Jin dan Setan.
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Menjalankan Agama
Menjalankan agama terkait dengan 

bagaimana cara individu menerapkan ajaran-ajaran 
agama ke dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran 
muallaf dalam menjalankan agama Islam meliputi 
pengalaman personal dengan Tuhan, ketaatan dalam 
menjalankan ibadah wajib, munculnya hambatan 
dalam menjalankan ibadah wajib, meninggalkan 
ibadah wajib pada situasi tertentu, membaca Al-
Qur’an, perubahan intensitas dalam praktek ibadah 
sunnah, emosi positif dalam beragama, emosi negatif 
dalam beragama, keterlibatan dalam berdakwah, 
keterlibatan dalam acara khusus keagamaan, 
penerapan nilai-nilai Islami melalui perilaku dan 
ucapan, hambatan dalam berpenampilan Islami, serta 
harapan yang muncul sebagai seorang muslim.

Semua partisipan mengaku memperoleh 
pengalaman personal yang hanya dapat dirasakan 
antara dirinya dengan Tuhan, dan hanya dapat 
dimaknai oleh individu itu sendiri. Muallaf juga 
menunjukkan ketaatan menjalankan ibadah wajib. 
Praktek ibadah yang nampak pada semua partisipan 
adalah pelaksanaan ibadah wajib yakni sholat lima 
waktu dan puasa Ramadhan. Sejak awal berikrar, 
semua partisipan secara bertahap mempelajari tatacara 
pelaksanaan ibadah wajib tersebut hingga mampu 
menguasai dan mempraktekkannya dengan baik. 
Namun terkadang muncul hambatan ketika partisipan 
melaksanakan perintah-perintah wajib dalam agama 
Islam, seperti faktor kesehatan, perasaan malas, atau 
tidak khusyu’. Hal tersebut dialami oleh partisipan 1, 
2, 3, dan 4. 

Disamping ketaatan para partisipan dalam 
menjalankan ibadah wajib, ternyata semua partisipan 
pernah mengalami suatu saat dimana dirinya tidak 
dapat melaksanakan ibadah wajib, khususnya sholat 
lima waktu. Alasan tersebut mencakup kondisi 
internal atau eksternal dari tiap partisipan, dan alasan 
antar partisipan berbeda satu sama lain.

Hasil penelitian menunjukkan usaha muallaf 
untuk belajar membaca Al-quran. Semua partisipan 

belajar membaca kitab suci Al-qur’an kepada orang 
yang lebih memahami bacaan Al-qur’an seperti 
Ustadz atau pasangan. Semua partisipan juga 
menjalankan praktek ibadah lain disamping ibadah 
wajib, namun intensitasnya berubah-ubah dan tidak 
semua partisipan menjalankannya secara rutin. 
Perubahan intensitas menunjukkan bertambahnya 
usaha individu untuk melaksanakan ibadah sunnah 
atau berkurangnya frekuensi dalam menjalankan 
praktek ibadah sunnah. Perubahan intensitas dalam 
menjalankan ajaran agama partisipan meliputi 
pelaksanaan praktek ibadah sunnah seperti sholat 
sunnah dan puasa sunnah. Perubahan intensitas 
dalam menjalankan praktek ibadah sunnah juga 
membuktikan ada dorongan dari individu itu 
sendiri untuk menambah kemampuannya dengan 
menjalankan ajaran-ajaran yang bersifat sunnah.

Muallaf juga merasakan perubahan sifat kearah 
yang lebih baik setelah dirinya menjadi Muslim. 
Dimana partisipan 1 dan partisipan 3 merasakan 
perubahan ini. Partisipan 1 merasakan dirinya kini 
lebih tidak mudah marah dan sifat badmood-nya 
secara perlahan-lahan berkurang. Partisipan 2 merasa 
bahwa dirinya kini menjadi orang yang lebih baik dan 
lebih dewasa dalam menghadapi masalah.

Ketika menjalankan agama selalu ada 
emosi-emosi tertentu yang muncul sebagai reaksi 
terhadap pengalaman partisipan menjalankan agama. 
Emosi positif yang dirasakan keempat partisipan 
diantaranya adalah ketenangan, nyaman, damai, dan 
senang. Emosi negatif juga dirasakan oleh keempat 
partisipan, yakni sedih, dan ketidaksukaan terhadap 
suatu hal. 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
partisipan 1,2,dan 4 juga ikut terlibat dalam 
mendakwahkan agama sesuai dengan cara masing-
masing. Hal ini menunjukkan bahwa muallaf pun 
menyadari tanggung jawabnya sebagai pemeluk 
agama Islam dan turut serta menyebarkan ilmunya 
kepada orang lain. Sedangkan keterlibatan dalam 
acara keagamaan hanya nampak pada partisipan 4. 
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Keterlibatan pada partisipan 4 adalah keikutsertaan 
sebagai panitia dalam acara keagamaan di masjid. 

Partisipan juga berusaha untuk menunjukkan 
identitas dirinya sebagai seorang Muslim melalui 
ucapan, dan perilaku. Partisipan 2, 3, dan 4 berusaha 
menunjukkan identitasnya sebagai muslim kepada 
publik lewat ucapan, seperti mengucapkan salam 
atau menjelaskan kepada orang lain tentang identitas 
keagamaannya. Identitas melalui perilaku ditunjukkan 
oleh semua partisipan dengan mempraktekkan 
perilaku-perilaku baik yang diajarkan dalam Islam. 
Seperti: tidak menggunjing, membayar hutang, 
tanggung jawab, saling menghargai. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 
muallaf membatasi diri dalam hal makanan. 
Partisipan 2 dan 3 telah menunjukkannya dengan 
membatasi diri untuk tidak lagi memakan makanan 
yang diharamkan dalam Islam. Namun, muallaf juga 
mengalami kendala baik eksternal maupun internal 
untuk menunjukkan identitas keislamannya kepada 
masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan 
temuan yang sama antara partisipan 1, 3, 4 yang 
kesemuanya merupakan perempuan. Ketiga partisipan 
tersebut merasa tidak siap dalam mengenakan busana 
muslimah dan berjilbab secara kaffah. 

Munculnya harapan-harapan tertentu sebagai 
seorang Muslim pada tiap partisipan adalah bentuk 
ekspektasi yang ingin dicapai individu melalui 
identitas keberagamaannya. Partisipan 1,2, dan 3 
ingin menjadi muslim yang lebih baik, dan partisipan 
4 berharap agar dirinya bisa bersatu dengan keluarga.

Mempertahankan Agama
Hasil penelitian juga menunjukkan usaha 

para partisipan untuk mempertahankan agamanya 
saat ini. Mempertahankan agama dapat dilihat dari 
kekonsistenan individu dalam mempelajari agama, 
dan komitmen untuk memegang teguh keyakinan 
beragama. Semua partisipan penelitian menunjukkan 
sikap konsisten dalam mempelajari agama demi 
memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang 

ajaran Islam. Hasil temuan penelitian menunjukkan 
adanya semangat yang tinggi pada tiap partisipan 
unruk memperoleh ilmu agama dari berbagai sumber 
informasi. Usaha ini juga merupakan salah satu bukti 
bahwa para muallaf memiliki kesungguhan dalam 
mempertahankan keyakinannya. Selain itu, partisipan 
juga menyatakan komitmen untuk memegang teguh 
keyakinan. Ini muncul dari temuan penelitian pada 
partisipan 2 dan 3. Kedua partisipan menyatakan 
usahanya untuk tetap mempertahankan keyakinannya 
dalam agama Islam, walaupun menghadapi banyak 
pertentangan dari lingkungan.

Kekaguman terhadap tokoh agama
Kekaguman terhadap tokoh agama adalah 

temuan baru yang tidak ada dalam pertanyaan 
penelitian. Kekaguman terhadap tokoh agama ini 
adalah bentuk penghargaan terhadap tokoh agama 
dan pengaruh yang diberikan tokoh agama terhadap 
individu. Semua partisipan memiliki kekaguman 
terhadap tokoh tertentu dalam agama Islam. Deskripsi 
temuan pada semua partisipan menunjukkan bahwa 
kekaguman pada tokoh agama ini turut berpengaruh 
dalam meningkatkan motivasi individu untuk 
mempelajari ilmu agama.  Dimana partisipan lebih 
bersemangat dalam mempelajari imu-ilmu agama 
melalui bimbingan tokoh-tokoh tersebut.

Stark&Glock (1968) memperkenalkan 
lima dimensi komitmen beragama yaitu dimensi 
kepercayaan, dimensi praktek, dimensi pengalaman, 
dimensi pengetahuan, dan dimensi konsekuensial. 
Masing-masing dimensi memiliki kekhususan 
tersendiri, namun tetap saling terkait. Keempat 
partisipan dalam penelitian ini menunjukkan 
karakteristik diri yang koheren dengan definisi 
komitmen beragama diatas.

Pemahaman agama pada muallaf mencakup 
pengetahuan tentang ajaran Islam, kepercayaan 
kepada doktrin Islam, kepercayaan terhadap Allah 
SWT, dan munculnya keraguan pada doktrin yang 
bersifat ghaib. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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muallaf memiliki pengetahuan tentang ajaran Islam 
walaupun pengetahuan ini belum tentu sama antara 
satu orang dengan orang lain.  Oleh Stark&Glock 
(1968) hal ini termasuk dalam dimensi knowledge.

Ketika muallaf telah memiliki pengetahuan, 
maka akan muncul pengakuan dalam dirinya bahwa 
apa yang diajarkan oleh agama merupakan suatu 
kebenaran. Hal ini kemudian diwujudkan dalam 
bentuk kepercayaan terhadap ajaran agama, yang 
sesuai dengan dimensi belief  (Stark&Glock, 1968). 
Kepercayaan muallaf juga ditunjukkan melalui 
kepercayaan terhadap Allah SWT sebagai satu-
satunya Tuhan di dunia ini.

Pemahaman agama pada muallaf muncul 
tidak hanya dari sikap menerima doktrin agama 
yang diajarkan, tetapi juga dari sikap kritis individu 
untuk memaknai ajaran-ajaran tersebut. Menurut 
Stark&Glock (1968) dimensi pengetahuan dan 
keyakinan saling berhubungan, karena pengetahuan 
akan keyakinan merupakan sebuah prasyarat penting 
untuk penerimaan akan sesuatu.

Glock&Stark (1968) menyatakan komitmen 
beragama dapat dilihat melalui aktivitas individu 
terhadap agama yang dianutnya. Maka kemudian 
akan muncul bentuk-bentuk perilaku yang dilakukan 
oleh individu untuk menunjukkan bahwa dirinya 
merupakan umat dari suatu agama, dan hal ini juga 
ditunjukkan oleh para muallaf. Gambaran muallaf 
dalam menjalankan agama ditunjukkan melalui 
pengalaman personal dengan Tuhan, ketaatan dalam 
menjalankan ibadah wajib, meninggalkan ibadah 
wajib, membaca Al-qur’an, perubahan intensitas 
dalam praktek ibadah sunnah, emosi positif dan 
negatif dalam beragama, perubahan sikap kearah 
yang lebih positif, keterlibatan dalam berdakwah, 
keterlibatan dalam acara keagamaan, penerapan nilai 
Islami melalui ucapan dan perilaku, dan munculnya 
harapan para muallaf sebagai seorang muslim.

Muallaf menunjukkan tanggung jawabnya 
sebagai seorang muslim dengan ketaatan menjalankan 
ibadah wajib. Menurut Stark&Glock (1968) ketaatan 

adalah tindakan individu yang diwujudkan dalam 
ibadah dan perenungan yang dilakukan secara 
relatif spontan, informalitas, dan privat. Ketaatan 
pada muallaf adalah tindakan dalam bentuk ibadah 
individual yang dijalankan seperti sholat, puasa, 
dan membaca kitab suci Al-qur’an. Ketaatan pada 
muallaf paling nampak adalah pada pelaksanaan 
ibadah yang bersifat wajib yakni sholat lima waktu, 
dan puasa Ramadhan. Sedangkan ibadah yang lain 
seperti sholat sunnah, puasa sunnah, dan membaca 
kitab suci masih belum dilaksanakan secara rutin.

Muallaf juga memperoleh pengalaman 
spiritual khusus antara individu dengan Tuhan. 
Stark&Glock (1968) menggolongkannya ke dalam 
dimensi pengalaman, yakni suatu pengetahuan 
subjektif akan moralitas pokok, dimana individu 
dapat melakukan kontak langsung dengan hal-hal 
gaib, seberapapun lamanya itu. Pengalaman ini 
menurut Stark&Glock (1968) tidak dapat dilihat oleh 
orang lain dan hanya individu itu sendiri yang dapat 
merasakannya. Pada muallaf, bentuk pengalaman 
ini nampak dari perasaan keterlibatan Tuhan dalam 
hidup mereka. Bentuk kehadiran Tuhan pada 
muallaf nampak melalui berbagai cara seperti Tuhan 
memberikan hidayah untuk memeluk Islam, atau 
pertolongan ketika membutuhkan.

Keterlibatan individu dalam menjalankan 
kehidupan beragamanya juga dilihat melalui 
respon emosional yang dirasakan individu. Oleh 
Stark&Glock (1968) keterlibatan ini termasuk dalam 
dimensi pengalaman. Emosi ini adalah hasil interaksi 
individu dengan kehidupan beragama. Pada muallaf, 
emosi ini muncul dalam bentuk emosi positif dan 
negatif. Disamping itu, muallaf juga menyerap nilai-
nilai yang diajarkan dalam Islam dan kemudian 
menerapkannya dalam keseharian. Penerapan nilai-
nilai Islam ini nampak dari ucapan, perilaku, dan 
kesadaran diri dalam memilih makanan pada muallaf. 
Penerapan nilai Islami ini merupakan bentuk usaha 
individu untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang 
muslim kepada publik. Hal ini sama dengan apa 
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yang diungkapkan oleh Stark&Glock (1968) dalam 
dimensi konsekuensial bahwa individu menunjukkan 
perilaku tertentu tetapi bukan perilaku seperti dalam 
ritual agamanya, namun lebih pada perilaku sehari-
hari yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Selanjutnya, seperti sebagaimana dijelaskan 
oleh Glock&Stark (1968) bahwa setiap agama selalu 
memiliki ekspektasi tertentu kepada pemeluknya. 
Maka tentu individu pun juga memiliki ekspektasi 
tertentu terhadap agamanya. Hal inilah yang 
diwujudkan dalam konsep harapan sebagai seorang 
Muslim. Muallaf menyatakan harapan-harapannya 
yang mana hanya dapat dicapai ketika dirinya 
menjadi pemeluk agama Islam. Adapun cara lain 
yang juga ditunjukkan muallaf dalam menjalankan 
agama Islam, yakni keterlibatan dalam berdakwah 
dan keterlibatan dalam acara keagamaan.

Bagaimana mempertahankan agama 
merupakan pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab 
setelah mengetahui bagaimana muallaf memahami 
dan menjalankan agamanya. Mempertahankan agama 
adalah bentuk komitmen individu agar selalu dapat 
menjalankan keyakinannya dengan baik. Cara-cara 
yang ditunjukkan muallaf dalam mempertahankan 
agamanya dapat dilihat dari kekonsistenan dalam 
mempelajari ilmu agama, dan komitmen untuk 
memegang teguh keyakinan beragama.

Kekonsistenan mempelajari agama adalah 
cara muallaf untuk terus menjalankan kehidupan 
beragama secara berkelanjutan. Selain itu, muallaf 
membangun komitmen untuk tetap memegang 
teguh keyakinan beragamanya saat ini. Komitmen 
ini menunjukkan bahwa muallaf tidak hanya 

sekedar memahami dan menjalankan agama dengan 
sekadarnya, tetapi ada usaha dari dalam diri muallaf 
untuk terus mempertahankan keyakinannya walaupun 
mengalami berbagai tantangan ketika menjalankan 
kehidupan beragamanya.

SIMPULAN  DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 
bahwa muallaf memiliki komitmen beragama 
yang ditunjukkan dengan cara pemahaman 
agama, menjalankan agama, dan mempertahankan 
agama. Aspek-aspek komitmen beragama pada 
muallaf memiliki beberapa kesamaan dengan 
dimensi komitmen beragama yang dijabarkan oleh 
Stark&Glock (1968) yakni dimensi pengetahuan, 
kepercayaan, pengalaman, praktek, dan konsekuensi. 

Keunikan penelitian ini adalah hasil temuan 
juga menunjukkan adanya kekaguman pada tokoh 
agama dari para muallaf. Dimana, hal ini juga turut 
berpengaruh dalam meningkatkan semangat muallaf 
untuk mempelajari Islam.

Penelitian ini masih memerlukan banyak 
pengembangan. Diantaranya, pertanyaan penelitian 
hendaknya dibuat senetral dan sefleksibel mungkin. 
Sehingga, data-data penelitian yang diperoleh menjadi 
lebih kaya. Peneliti juga dapat menambahkan variabel 
lain seperti gender, rentang usia yang berbeda, atau 
batasan sosial tertentu untuk memperoleh hasil dan 
cakupan ilmu yang lebih luas.
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