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MOTTO 
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ABSTRAK 

Nurmi, 2021, Perubahan Sosial pada Masyarakat Kampung Muallaf di Pinrang. 

Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Makassar, pembimbing I Kaharuddin dan pembimbing II Herdianty R.  

 Perubahan sosial yang terjadi di kampung Muallaf memiliki pengaruh 

terhadap tatanan kehidupan masyarakat kampung muallaf karena perubahan sosial 

ini dapat mempengaruhi sistem sosialnya yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, 

sikap dan perilakunya. 

 Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi 

dikampung muallaf dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial yang 

terjadi dikampung muallaf. Lokasi penelitian ini yaitu di Kampung Muallaf 

Kecamatan lembang Kabupaten Pinrang. Informan secara keseluruhan dalam 

penelitian ini yaitu terdiri dari tujuh orang, enam masyarakat yang tinggal 

dikampung muallaf dan satu kepala dusun. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan tiga teknik yaitu observasi,wawancara dan dokumen. Sementara 

analisis data dalam penelitian ini meggunakan tiga tahap yaitu reduksi data, sajian 

data dan menyimpulkan data.   

Hasil penelitian dari perubahan sosial yang terjadi dikampung Muallaf 

antara lain, pertama, perubahan sosial dalam peningkatan keyakinan beragama. 

kedua,ulama sebagai aktor perubahan sosial keagamaan. Ketiga, tradisi baru 

kampung Muallaf sebagai arena perubahan sosial beragama. Dan keempat, pola 

hubungan sosial kampung Muallaf.   

 Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat dikampung 

muallaf yaitu faktor sosial budaya, perkawinan, dan pendidikan. 

Kata Kunci : Perubahan Sosial, Muallaf 
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ABSTRACT 

Nurmi , 2021, Change Social on Public Village Muallaf in Pinrang . Thesis , 

Faculty teacher and Knowledge Education University Muhammadiyah Makassar, 

advisor I Kaharuddin and supervisor II Herdianty R.  

 Social changes that occur in the Muallaf village have an influence on the 

life of the converts because these social changes can affect the social system in 

which there are values, attitudes and behavior. 

 Thesis this use type study qualitative with approach studies purposeful 

case _ for knowing change social happening _ in village convert and influencing 

factors _ change social happening _ in village convert to Islam . Location study 

this namely in the village convert Subdistrict valley Regency Pinrang . Overall 

informant in study this which consists of seven people , six the people who live in 

village converts and one village head. Data collection in this study used three 
techniques, namely observation, interviews and documents. Meanwhile, the data 

analysis in this study used three stages, namely data reduction, data presentation 

and data conclusion.   

Results study from change social happening _ in village Mu'allaf _ Among 

other things , first , social changes in increasing religious beliefs. second, the 

ulama as an arena for socio-religious change. Third, the new tradition of the 

Muallaf village as an arena of religious social change. And fourth, the pattern of 

social relations in the Muallaf village. 

 Influencing factors _ change social Public in village convert that is factor 

social culture , marriage , and education . 

Keywords : _ Change Social , Converts , Factor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam ajaran Islam, ada dua kelompok Muslim: Muslim keturunan 

(Muslim yang dilahirkan kembali) dan mualaf. Seorang Muslim keturunan 

adalah seorang Muslim atau Muslim yang merasa dirinya telah menjadi 

Muslim karena ayah dan ibunya adalah Muslim, sedangkan seorang mualaf 

adalah seseorang yang baru saja meninggalkan ajaran lama dan bergabung 

dengan Islam dengan melafalkan dua kalimat Syahadat, yang disaksikan oleh 

dua orang saksi. Menurut kamus besar bahasa Arab, muallaf berasal dari kata 

muallahun, yang berarti orang yang dijadikan, orang yang dijinakkan/masuk 

Islam (Rafiqi, 2002). 

Konversi adalah pilihan yang dibuat seseorang, karena proses 

perubahan keyakinan melibatkan melalui tahapan-tahapan yang terkadang 

menyulitkan untuk mengubah keyakinan sebelumnya menjadi keyakinan 

baru. Para mualaf sebagai orang yang baru saja percaya bahwa Islam adalah 

kebenaran, tentu saja memiliki berbagai masalah dan kekhawatiran, mulai 

dari kelemahan dalam iman mereka hingga kurangnya pemahaman tentang 

agama baru. Tetapi ketika seseorang berpikir kritis dan menemukan 

kebenaran, itu adalah cara untuk mendapatkan bimbingan dalam hidupnya, 

suatu karunia dari Tuhan, yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia 

sebelumnya). Sungguh, ketika pikiran seseorang menemukan kedamaian dan 
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ketenangan ketika ia memeluk agama yang diyakininya, maka kehidupannya 

akan menjadi damai..  

Fenomena konversi adalah proses perubahan sosial, spiritual dan 

ideologis dalam kehidupan orang yang bertobat. Keimanan kepada Allah 

SWT, Rasul-Nya dalam ajaran Islam membentuk jiwa kepribadian yang 

berbeda dari keimanan sebelumnya dan ini biasanya terlihat dari perilakunya 

sehari-hari (RI, 2012, p, 17). Ada banyak hal yang sebenarnya terjadi dalam 

kehidupan seseorang yang merupakan ujian dari Sang Maha Pencipta yang 

diingatkan bahwa ia harus menghadapinya dengan ikhlas. 

Proses mengenal seseorang dalam mencari makna dan tujuan hidup 

juga terkait dengan penentuan nasib sendiri, yang melibatkan penentuan 

agama, nilai, cara beribadah dan perilaku yang memberi makna pada 

kehidupan. Muallah yang baru saja masuk Islam masih memerlukan 

bimbingan. Sejumlah kecil mualaf mengalami kesulitan dalam memahami 

dan menerapkan ajaran agama baru yang mereka yakini, dan beberapa 

memiliki masalah psikologis, sosial, spiritual dan agama dalam kehidupan 

mereka.. 

Masyarakat dan agama memiliki peran dalam mengatasi masalah-

masalah yang muncul dalam masyarakat yang tidak dapat diselesaikan secara 

empiris oleh individu-individu dalam masyarakat karena keterbatasan 

kapasitas dan ketidakpastian mereka. Agama juga memiliki peran yang sangat 

penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Hal ini karena agama 

memberikan sistem nilai yang berasal dari norma-norma masyarakat dan 
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memberikan keabsahan dan legitimasi dalam mengatur pola tingkah laku 

manusia baik di tingkat individu maupun masyarakat. Agama adalah 

kekuatan penuntun dalam kehidupan. 

Bahkan dalam bidang agama, perubahan sosial mempengaruhi 

keadaan keberagaman masyarakat, yang ditandai dengan adanya manifestasi 

yang sangat paradoksal. Di satu sisi, perubahan sosial membawa implikasi 

berupa pengurangan peran dan nilai agama, dan di sisi lain, perubahan yang 

terjadi melahirkan semangat keberagaman yang ditandai dengan 

kecenderungan untuk terus meningkatkan intensitas keberagaman. 

Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan sosial, yang menurut 

Samuel Hoening (Sosiologi), adalah modifikasi yang terjadi pada pola-pola 

kehidupan manusia, baik karena sebab-sebab internal maupun eksternal. 

Sosiolog Indonesia, Selo Soemarjan, berpendapat bahwa perubahan sosial 

adalah setiap perubahan dalam lembaga sosial yang mempengaruhi sistem 

sosial, termasuk nilai, sikap dan perilaku di antara kelompok-kelompok 

dalam masyarakat. 

Dalam hal ini, aspek hukum ajaran agama Islam yang memberikan 

dasar hukum bagi pembangunan memungkinkan adanya pandangan Islam 

terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat. Perubahan masyarakat yang 

dikehendaki ajaran Islam adalah perubahan yang memiliki nilai dan 

mengutamakannya, yaitu dari yang tidak baik menjadi baik dan dari yang 

baik menjadi lebih baik, dan segala bentuk perubahan yang terjadi di berbagai 

sektor harus sesuai dengan norma-norma ajaran Islam.. 
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Dalam menghadapi perubahan sosial, setiap pemeluk agama yang 

taat akan menggunakan prinsip-prinsip ajaran agamanya untuk menghadapi 

segala kondisi yang ada di lingkungan kehidupannya, terutama yang 

berkaitan dengan hal-hal negatif sebagai akibat dari perubahan sosial. Dalam 

kehidupan individu sebagai makhluk sosial, Islam dalam kehidupannya 

berfungsi sebagai sistem nilai yang mengandung norma-norma tertentu. 

Norma-norma ini kemudian menjadi acuan baginya untuk bertindak dan 

berperilaku sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Agama, sebagai 

sistem nilai, memiliki makna khusus dalam kehidupan individu dan 

dipertahankan sebagai bentuk yang khas dalam gelombang perubahan sosial. 

Perubahan sosial ini tentunya memiliki dampak yang signifikan 

terhadap masyarakat, karena dapat mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk 

nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam 

masyarakat, namun fenomena yang menarik untuk diamati akhir-akhir ini 

adalah terjadinya berbagai perubahan yang cepat. Perubahan ini menimbulkan 

kesadaran baru di masyarakat tentang nilai-nilai budaya yang teratur, baik 

lokal maupun agama, apresiasi terhadap masalah nilai dan pemahaman, serta 

perlunya meninjau kembali (transcend) penataan ulang nilai-nilai 

(rearrangement). 

Kecenderungan perubahan sosial juga terjadi di desa-desa para 

mualaf, yang dapat dilihat dari perubahan yang mereka lakukan dalam ajaran 

Islam. Awalnya, mereka hanya mengenal Islam sebatas pengucapan dua 

kalimat syahadat dan tidak menyadari kewajiban yang harus mereka 



5 
 

 

laksanakan ketika menjadi mualaf, namun mereka menjadi tertarik dengan 

kehidupan sehari-hari umat Islam dan menyukai adab-adab umat Islam untuk 

masuk Islam. Mereka sangat menyukai tingkah laku kaum Muslimin, seperti 

salam yang mereka terima ketika memasuki dan meninggalkan desa. 

Kampung  mualaf ini menjadi dikenal banyak orang dan menjadi 

topik hangat di media sosial ketika seorang anak laki-laki bernama Arjun 

berbicara tentang kehidupannya sebagai anak mualaf tanpa bimbingan agama. 

Ia mengungkapkan bahwa ia ingin belajar tentang Islam, bagaimana cara salat 

dan cara membaca Al-Quran, karena mereka hanya pernah salat sesuai 

dengan apa yang mereka ketahui. Kemudian seseorang menulis tentang kisah 

Arjun di halaman Facebook-nya, dan kisah itu mendapat banyak tanggapan 

publik. 

Banyak orang yang bersimpati dengan desa mualaf dan datang 

dengan dukungan dari berbagai organisasi dan donatur, termasuk bahan-

bahan doa, buku-buku ikhla, Muashab Al Qur'an, pakaian baru, makanan 

tahan lama, tikar dan terpal. Kampung mualaf dikunjungi setiap hari oleh tim 

relawan dari berbagai daerah untuk mendukung dan membimbing masyarakat 

dalam pencarian Islam.Kampung mualaf sendiri terletak di Kabupaten 

Pinrang, Kecamatan Lembang, Desa Mesa Kada Patambia, Provinsi Sulawesi 

Selatan. Ini adalah salah satu komunitas di dusun tersebut. Terletak di hutan 

pada ketinggian 1.200 m dan berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari kota 

Pinrang, dan masih merupakan desa yang terisolasi karena kondisi jalan yang 

buruk, membuat akses dengan mobil cukup berbahaya dan sulit. 
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Desa Convert memiliki sungai, yang merupakan satu-satunya akses 

jika Anda ingin meninggalkan desa. Pembentukan kampung mualaf ini 

bukanlah tugas yang mudah, dan sebelum kampung mualaf ini didirikan, pada 

awalnya mereka melakukan dakwah di dalam keluarga mereka dan 

mengundang anggota keluarga dekat mereka, dan jumlah mereka bertambah 

dengan izin Allah. Para muallaf yang saat ini tinggal di Patambia adalah 

warga Kampung Makra, Desa Mesakada, Kecamatan Lembang, yang 

direlokasi dari Kabupaten Pinglan, dan di Kampung Makra mereka 

sebelumnya menganut agama Kristen dan sebagian animisme. Mayoritas 

penduduk desa Makra dulunya adalah non-Muslim. Inisiasi Muslim dalam 

pemukiman adalah melalui pernikahan, tetapi hal ini tidak menenggelamkan 

dominasi non-Muslim karena masalah keyakinan yang tidak dapat diubah 

dalam waktu singkat. 

Penelitian awal yang dilakukan oleh penulis mengungkapkan bahwa 

para mualaf di desa Makhura hidup berdampingan dengan penduduk non-

Muslim; bahwa jumlah mualaf pada saat itu sekitar tiga keluarga, tetapi 

seiring dengan bertambahnya jumlah mualaf, jumlah keluarga Muslim di 

daerah Makhura mencapai 36; bahwa pada saat itu, seorang dermawan di 

Patambia menawarkan tanah Wakaf untuk ditinggali oleh mualaf di kemudian 

hari. Mereka menemukan bahwa tanah itu ditawarkan sebagai tempat untuk 

membangun rumah-rumah bagi para mualaf untuk ditinggali nantinya. 

Mereka kemudian bermigrasi dan membangun rumah, dan akhirnya, 

menyebarkan berita di situs jejaring sosial, banyak orang yang berempati 
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dengan situasi desa para mualaf saat itu, yang masih sangat miskin dan 

terletak di bagian terpencil di kota Pinglan, dan datang untuk menawarkan 

bantuan dalam bentuk uang dan kebutuhan sehari-hari. Sebuah masjid bahkan 

telah dibangun di desa mualaf dengan bantuan para relawan yang membantu 

menyediakan fasilitas ibadah bagi masyarakat desa mualaf sehingga mereka 

tidak perlu berjalan kaki menyeberangi sungai ketika mereka ingin shalat di 

masjid pada hari Jumat. 

Dari pembahasan di atas, jelas bahwa di Dusun Patambia, Kelurahan 

Betten, Kecamatan Lembang, Pinglang, terdapat sebuah kampung kecil 

bernama Kampung Mualaf, yang baru dibangun sejak awal tahun 2019 dan 

telah mengalami perubahan sejak sebelumnya, yang membuat peneliti 

menyimpulkan bahwa 'Perubahan sosial pada masyarakat Kampung Mualaf 

di Pinglang ." dan ingin tahu lebih banyak tentang. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan-

pertanyaan berikut. 

1. Bagaimana perubahan sosial yang terjadi pada Masyarakat di Kampung 

Muallaf Pinrang? 

2.  Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi 

di kampung Muallaf Pinrang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Untuk mengetahui perubahan apa saja yang telah terjadi pada masyarakat 

di kampung Muallaf Pinrang. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan 

sosial di desa di Kampung Muallaf Pinrang 

D. Manfaat penelitian. 

1.  Manfaat teoretis 

a. mengetahui perubahan sosial di masyarakat desa para mualaf 

b. hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi peneliti lain 

c. menambahkan referensi ke penelitian sosiologis yang berkaitan 

dengan perubahan sosial di masyarakat desa yang dikonversi. 

2. Manfaat praktis 

Sebagai sumber informasi bagi masyarakat tentang perubahan sosial 

di masyarakat desa Konversi Pinlan. 

E. Definisi operasional. 

Agar tidak mengaburkan masalah yang akan dibahas, perlu 

dipastikan bahwa setiap istilah dalam diskusi ini, yaitu 'perubahan sosial 

sejak menjadi mualaf (studi kasus: Kampung Mualaf Pinlan)', memiliki 

makna. 

1. perubahan sosial 

Perubahan sosial adalah perubahan dalam lembaga-lembaga sosial 

dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, seperti nilai-nilai, 

sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 
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Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial mengacu pada perubahan yang 

terjadi dalam struktur dan fungsi suatu masyarakat. 

2.  Masyarakat  

Secara umum, masyarakat didefinisikan sebagai individu-individu 

yang hidup bersama, bekerja sama untuk kebaikan bersama dan memiliki 

tatanan kehidupan, norma-norma, dan praktik-praktik yang mereka ikuti di 

lingkungan mereka. 

3. Muallaf 

Muallaf didefinisikan sebagai orang yang baru saja masuk Islam (non-

Muslim) atau yang telah memalingkan hatinya kepada Islam. Ini juga 

merujuk kepada orang yang hatinya telah terikat untuk mengeras terhadap 

Islam.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A. Kajian Konsep 

1. Konsep Perubahan Sosial 

Perubahan sosial adalah perubahan dalam institusi sosial dalam 

masyarakat yang memengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, sikap, dan pola 

perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut. 

Penekanan dalam definisi ini adalah bahwa lembaga sosial adalah himpunan 

dasar manusia dan bahwa perubahan di dalamnya memengaruhi aspek lain 

dari struktur sosial. 

Perubahan bisa terbatas dan meluas, lambat dan cepat. Perubahan 

dapat memengaruhi nilai dan norma, pola perilaku organisasi, struktur 

lembaga sosial, hirarki dalam masyarakat, kekuasaan dan otoritas, interaksi 

sosial, dll. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat merupakan gejala 

yang normal. Efeknya dapat menyebar dengan cepat ke belahan dunia lain 

berkat komunikasi modern (Soerjono Soekanto, 2009: 259). 

Dari penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perubahan 

yang terjadi di masyarakat seharusnya mempengaruhi tatanan kehidupan 

masyarakat dan oleh karena itu semua perubahan memiliki fase cepat dan 

lambat. 

Definisi perubahan sosial oleh beberapa sosiolog; Soerjono Soekanto 

(2009: 262-263). 
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a. Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial sebagai 

'perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat'. 

b. McAlever menyatakan bahwa 'perubahan sosial terjadi sebagai 

perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan dalam 

keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial'. 

c. JL.Gillin dan JP.Gillin mengatakan bahwa perubahan sosial adalah 

perubahan dalam cara-cara hidup yang diterima karena kondisi geografis, 

kebudayaan material, komposisi demografis, perubahan ideologis, atau 

karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 

Dari definisi ahli di atas tentang perubahan sosial, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi 

dalam struktur masyarakat yang dapat mempengaruhi pola interaksi sosial 

sedemikian rupa sehingga dapat membangun karakter manusia ke arah proses 

yang lebih baik, atau sebaliknya. 

Menurut Soerjono Soekanto (2009: 275-282), secara umum 

penyebab perubahan sosial budaya dapat dibagi menjadi dua kelompok 

utama. Perubahan dari masyarakat dan perubahan dari luar masyarakat.. 

a. Perubahan yang berasal dari masyarakat 

1) Peningkatan dan penurunan populasi dan perubahan 

populasi adalah penyebab perubahan sosial. Misalnya, 

peningkatan atau penurunan populasi suatu daerah 

menyebabkan perubahan dalam struktur sosial, terutama 

yang berkaitan dengan lembaga sosial.. 
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2) Penemuan-penemuan baru melalui perkembangan ilmu 

pengetahuan, baik dalam bentuk teknologi maupun dalam 

bentuk gagasan yang disebarluaskan di masyarakat, 

diketahui, diakui, dan diterima, sehingga menyebabkan 

b.  Perubahan sosial.Perubahan yang berasal dari luar masyarakat 

1) Sebab-sebab yang disebabkan oleh lingkungan alam fisik 

yang ada di sekitar masyarakat; menurut Serjono Soekanto, 

sebab-sebab yang disebabkan oleh lingkungan alam fisik 

terkadang disebabkan oleh perbuatan anggota masyarakat 

itu sendiri.. 

2) Peperangan yang terjadi dalam satu masyarakat terhadap 

masyarakat lainnya sangat dahsyat, dengan berbagai 

konsekuensi negatif, karena aparat perang sangat canggih. 

3) Pengaruh budaya masyarakat lain, dan interaksi langsung 

antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, akan 

memiliki efek timbal balik. 

2. Konsep Masyarakat  

Menurut buku Abdulsyani (1987), Sosiologi Kelompok dan 

Masalah Sosial, kata masyarakat berasal dari musyarak (bahasa Arab), 

yang berarti bersama, yang kemudian ditransformasikan menjadi 

masyarakat (Indonesia) (dikutip dalam Abdulsyiani, 2007). 
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Menurut (Halim 198: 13), masyarakat adalah sekelompok orang 

tertentu yang tinggal di suatu wilayah atau teritori tertentu, yang juga 

tunduk pada peraturan hukum tertentu. 

Agusto Conte (dikutip dalam Abdulsyiani, 2007) menyatakan 

bahwa masyarakat adalah sekumpulan makhluk hidup dengan realitas 

baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan 

menurut pola-polanya sendiri. Tanpa kelompok, manusia tidak akan 

mampu berbuat banyak dalam kehidupan, karena masyarakat dapat 

membantu individualitas yang begitu khas baginya. 

Soerjono Soekantodan Soleman B. Taneko. Solo Soemajan 

mendefinisikan masyarakat sebagai jumlah orang yang hidup bersama 

cukup lama untuk menghasilkan kebudayaan (dikutip dalam Seed, 

1994). 

Dari uraian ahli tentang definisi masyarakat, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang ada 

dalam satu wilayah dan saling mempengaruhi satu sama lain.   

Menurut Soerjono Soekanto (dikutip dalam Abdulsyiani, 1987) 

menyatakan bahwa sebagai suatu bentuk pergaulan hidup atau 

kehidupan manusia secara bersama-sama, suatu masyarakat memiliki 

ciri-ciri kelompok, yaitu :  

a. Dalam ilmu sosial, di mana orang hidup bersama, tidak ada ukuran 

absolut atau jumlah yang tepat tentang berapa banyak orang yang 
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cukup. Namun demikian, secara teoritis, jumlah minimum orang 

yang tinggal bersama adalah dua orang.. 

b. Mencampur kesimpulan manusia untuk waktu yang lama tidak 

sama dengan kumpulan benda mati. Karena manusia berkumpul 

bersama, maka lahirlah manusia-manusia baru. Manusia dapat 

berbicara, merasakan dan memahami, serta memiliki keinginan 

untuk mengkomunikasikan kesan dan perasaan mereka. Hidup 

bersama menciptakan sistem komunikasi dan aturan yang 

mengatur orang-orang dalam kelompok.. 

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan 

d. Mereka adalah sebuah sistem yang hidup bersama, dan sistem yang 

hidup bersama menciptakan sebuah budaya, sehingga setiap 

anggota kelompok merasa diri mereka terkait satu sama lain.. 

Menurut W.J.S Poerwadarminta (1986), masyarakat diartikan 

sebagai suatu persekutuan hidup manusia, atau sekelompok manusia yang 

hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan peraturan tertentu 

(dikutip dalam Abdulsyani, 2006). Karakteristik masyarakat di atas 

tampaknya sejalan dengan definisi masyarakat yang dikemukakan oleh J.L 

Gillian dan J.P Gillian: 'Masyarakat adalah sekelompok orang yang berbeda 

dengan adat istiadat, tradisi, sikap dan perasaan yang sama'. Komunitas juga 

mencakup kelompok-kelompok yang lebih kecil (dikutip dalam Abdulsyani, 

2007). 
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Buku sosiologi Abu Ahmad (1985) menyatakan bahwa suatu 

masyarakat harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut: a. Harus merupakan 

kumpulan manusia, bukan kumpulan binatang, tetapi banyak. b. telah 

menetap di daerah tertentu untuk waktu yang lama c. memiliki aturan dan 

hukum yang mengatur mereka yang mengarah pada kepentingan dan tujuan 

bersama. (Diadaptasi dari Abdulsyani, 2007) 

Dari beberapa pandangan di atas tentang definisi masyarakat, dapat 

dilihat bahwa proses kehidupan komunal yang merupakan inti dari dinamika 

masyarakat cenderung menunjukkan kesatuan proses saling mempengaruhi 

anggota masyarakat, yang kemudian memicu proses perubahan. 

3. Konsep Muallaf 

Menurut kamus besar bahasa Arab, muallaf berasal dari kata 

muallahun, yang berarti mereka yang telah diberi wewenang dan 

dijinakkan/masuk Islam (Rafiqi, 2002). Istilah muallaf juga bisa diartikan 

sebagai istilah untuk non-Muslim yang memiliki harapan untuk masuk 

Islam atau bagi mereka yang baru saja masuk Islam. Mualaf dapat 

digambarkan sebagai mereka yang mengalami perubahan dari iman asli 

mereka dengan memasuki Islam. Atau orang yang baru saja menerima 

Islam (Wikipedia, 2017). 

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, menurut definisi kata tersebut, 

seorang muallaf didefinisikan sebagai orang yang hatinya telah dibujuk 

dan dijinakkan. Lebih luas lagi, ia adalah orang yang telah dijinakkan atau 
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dicondongkan oleh perbuatan baik dan kecintaan kepada Islam, 

sebagaimana ditunjukkan oleh vokalisasi dua kalimat Syahadat. 

Puteh (2005, dalam Tan & Shim, 2009) menyatakan bahwa mualaf 

adalah mereka yang termasuk dalam kelompok Muslim yang melafalkan 

kalimat Syahadat dan membutuhkan bimbingan dan perhatian dari mereka 

yang memiliki pemahaman Islam yang lebih baik. Muncul anggapan 

bahwa setelah mengucapkan kalimat Syahadat, individu mulai mendalami 

Islam. Dalam perjalanan eksplorasi itu, Tan & Shim (2009) menyatakan 

bahwa mualaf menghadapi beberapa tahapan yang membutuhkan 

pengetahuan dan motivasi terus menerus untuk menghadapi setiap tahap 

dan akhirnya mencapai tahap kedamaian dalam menjalani agama. 

Menurut Paloutzian (1996, dalam Mulyno, 2007), ketika seseorang 

pindah agama, mereka diharapkan untuk meninggalkan beberapa atau 

semua nilai dan keyakinan dari nilai dan aturan lama. Dengan kata lain, 

melakukan perubahan agama juga berarti belajar dan beradaptasi dengan 

berbagai hal baru (Paloutzian 1996, dalam Mulyono, 2007). 

Dari uraian di atas tentang pemahaman para ahli tentang mualaf, 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa mualaf adalah non-Muslim yang 

masuk Islam, meninggalkan kepercayaan mereka sebelumnya dan ingin 

menjadi Muslim yang baik. 

B. Kajian Teori   

Kajian teori dimaknai berupa ringkasan atau rangkuman dan teorii 

yang ditemukan dari sumber bacaan (literature) yang ada kaitannya tema 
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yang akan diangkat dalam penelitian. Adapun teori yang diambil oleh peneliti 

pada penelitian ini yaitu: 

1. Teori perubahan social 

Kingsley Davis mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan 

yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Gillin dan Gillin juga 

mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan dalam cara-cara 

hidup yang diterima karena kondisi geografis, budaya material, 

komposisi demografis, perubahan ideologis atau difusi atau penemuan 

baru dalam masyarakat. 

Menurut Talcott Parsons, masyarakat berkembang menuju 

masyarakat tradisional. Masyarakat berkembang melalui tiga tahap: 

primitif, menengah dan modern. Ketiga tahapan ini dikembangkan oleh 

Parsons sebagai sub-kategori evolusi sosial, sehingga tingkatannya 

adalah: masyarakat primitif, masyarakat yang sangat primitif, masyarakat 

arkais, masyarakat peralihan historis, masyarakat spesies dan masyarakat 

modern. Parsons meyakini bahwa pembangunan sosial berkaitan erat 

dengan perkembangan unsur-unsur empat subsistem utama: kebudayaan 

(pendidikan), keadilan (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan 

ekonomi (adaptasi) (Soerjono Soekanto 1990: 301). 

Teori perubahan sosial diambil karena fokus penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang perubahan sosial yang 

terjadi pada masyarakat desa terpencil, yang dikenal sebagai desa 

konversi, dan mereka telah mengalami banyak perubahan dari waktu ke 
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waktu, baik dari segi mata pencaharian maupun pendidikan. Bahkan, 

sebuah masjid dan beberapa rumah telah dibangun dan penduduknya 

tinggal di desa-desa para mualaf. 

2. Teori Agama Durkheim: Sakral dan profane 

Studi ini dilakukan oleh Durkheim dalam teori sosialnya untuk 

menjelaskan fenomena agama dan kepercayaan yang berkembang di 

masyarakat, yang oleh Durkheim digambarkan sebagai aspek agama - 

kekudusan. Menurut Durkheim, kekudusan tidak muncul dari apa yang 

sebenarnya sakral, ritual dan ajaran, tetapi dari komunitas itu sendiri, yang 

telah memutuskan untuk membuat sesuatu yang sakral dan menganggap yang 

lain sebagai profan. 

Durkheim melanjutkan bahwa perbedaan antara yang sakral dan 

yang profan memang merupakan syarat mutlak bagi tegaknya agama, tetapi, 

bagaimanapun, itu bukan syarat yang cukup untuk kemungkinan. Durkheim 

mengusulkan tiga kondisi lain untuk pendirian agama: kepercayaan, ritual dan 

tempat ibadah. 

Menurut Durkheim, kepercayaan atau iman adalah ekspresi dari sifat 

yang sakral dan hubungannya dengan hal-hal sakral atau sekuler lainnya. 

Setiap ritual adalah aturan perilaku yang mengatur bagaimana manusia 

berperilaku terhadap hal-hal yang sakral ini. Agama juga memerlukan tempat 

ibadah dan komunitas moral yang mengelilingi para anggotanya. (Alisandi 

Herman 2015: 58). 
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Alasan-alasan untuk mengambil teori Durkheim tentang agama. 

Sakral dan sekuler karena berkaitan dengan tema-tema yang dibahas para 

peneliti dalam komunitas mualaf. Sebelum pindah ke kampung mualaf, 

mereka tinggal bersama warga non-Muslim lainnya, namun tetap menjaga 

kekerabatan satu sama lain dan memiliki tempat ibadah sendiri yang dianggap 

sakral..  

C. Kerangka Pikir 

Kerangka Pikir adalah diagram yang menguraikan alur logis 

pelaksanaan suatu penelitian, atau bagaimana seorang peneliti secara logis 

mengalir melalui jalur pemikiran untuk memecahkan masalah yang 

dirumuskan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kerangka pemikiran 

adalah suatu diagram atau alur yang menggambarkan alur logis penelitian 

untuk memecahkan suatu masalah. 

Studi ini membahas masalah utama yang dirumuskan. Pembahasan 

diilustrasikan dengan konsep teoritis yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

Pertanyaan utama dari studi ini adalah bagaimana perubahan sosial 

ditransformasikan dalam masyarakat desa. 

Studi ini dimulai dari pertanyaan tentang bagaimana proses 

perubahan sosial terjadi di desa-desa yang dikonversi. Penelitian ini 

difokuskan pada masyarakat Desa Konversi. Variabel masyarakat desa yang 

dikonversi dapat didefinisikan sebagai variabel yang mempengaruhi 

perubahan sosial yang terjadi di desa yang dikonversi itu sendiri. Indikator 

yang digunakan dalam variabel masyarakat desa yang dikonversi adalah 
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bagaimana proses perubahan sosial yang terjadi di desa yang dikonversi. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat direpresentasikan dalam 

bentuk diagram sebagai berikut. 

Bagan kerangka Pikir 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat 

dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan 

topic yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya 

pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang benar-benar ada 

dibuat oleh peneliti lain yang mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan 

judul yang akan diteliti, dengan tujuan agar tidak terjadi penelitian atau 

pengulangan penelitian yang sama. 

Adapun penelitian relevan dalam penelitian ini di ulas oleh Yudi 

Muljana (2011) yang berjudul Dampak pembinaan dan pendampingan mualaf 

terhadap perilaku keagamaan mualaf di yayasan masjid Al-falah Surabaya, 

berdasarkan hasil penelitian tersebut meliputi, a. Fokus pembinaan dan 

pendampingan mualaf di masjid Al-Falah Surabaya yaitu layanan bimbingan 

akidah, layanan bimbingan sholat, dan layanan bimbingan membaca Al 

Qur’an dengan metode Albarqy, b. Prinsip pembinaan mualaf di masjid Al-

falah menggunakan metode bimbingan kelas sedangkan pendampingan 

mualaf menggunakan metode konseling dan berlangsung selama tiga bulan, c. 

Dampak pembinaan Al-falah itu sangat ditentukan oleh proses awal atau 
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alasan seseorang menjadi mualaf, lalu didukung dengan pembinaan dan 

pendampingan yang baik maka akan memberi dampak yang positif. 

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan judul yang 

penulis angkat yaitu Perubahan sosial pada masyarakat kampung mualaf di 

pinrang adalah penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang mualaf, 

sedangkan perbedannya yaitu penelitian tersebut fokus pada mualaf itu 

sendiri dan dampak dari perubahan keyakinan yang dilakukan oleh para 

mualaf, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada perubahan sosial 

yang terjadi dikampung mualaf itu sendiri sehingga dapat memepengaruhi 

masyarakat mualaf itu sendiri 

Sementara itu, terdapat penelitian relevan yang lain di ulas oleh Ida 

Rahmaati, Dini Ratri Desiningrum (2018) yang brjudul: Pengalaman menjadi 

mualaf sebuah interpretative phenomenological analysis, hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa melakukan konversi agama bukanlah hal yang mudah 

karena terkait dengan perubahan identitas, perubahan tata nilai, perilaku serta 

dapat berpengaruh pada kehidupan sosial yang menjalaninya. Maka dari itu 

seseorang harus didukung oleh rasa ingin tahu yang kuat dalam mencari 

pengetahuan dan pemahaman sebuah agama serta menerima manfaat positif 

dari pengalamannya menjadi seorang mualaf. 

Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dengan judul yang 

penulis angkat yaitu perubahan sosial pada masyarakat mualaf (studi kasus 

kampung mualaf pinrang) yaitu, sama-sama meneliti tentang mualaf, 

sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut berfokus pada 
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pengalaman pribadi para mualaf dalam menjalani dalam mendalami ajaran 

agama islam, sedangkan pada penelitian penulis ingin mengetahui mengenai 

berbagai perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat mualaf khususnya 

kampung mualaf. 

Sementara itu, kajian yang telah di lakukan oleh Sulkipli dan Andi 

Nirwana (2022) tentang pembinaan keagamaan pada Muallaf di Kabupaten 

Pinrang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat 

muallaf itu tidak berbedah jauh dengan masyarakat pada umumnya, tetapi ada 

keunikan tersendiri yang terdapat pada masyarakat muallaf yakni persoalan 

budaya yang masih kental dengan agama yang pernah mereka anut. Adapun 

bentuk-bentuk program pembinaan keagamaan pada muallaf lebih 

memfokuskan ke hal-hal dasar dalam islam.pelaksanaan pembinaan bagi 

masyrakat muallaf sangat tepat, karena itu merupakan sesuatu yang sangat 

penting dan dibutuhkan bagi masyarakat kampung muallaf. Proses pembinaan 

keagamaan yang biasanya dilaksanakan di masjid berjalan dengan baik, 

lancar dan terencana. Diantaranya ditandai dengan adanya jadwal yang telah 

ditetapkan oleh pembina dan materi yang disampaikan itu tepat dan jelas 

maka dari itu peneliti melihat bahwa ada kemajuan atau perubahan-perubahan 

yang dialami masyarakat. 

Adapun  persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji 

mengenai masyarakat di kampung Muallaf di Kabupaten Pinrang. Sementara 

letak perbedaannya terletak pada fokus kajian. Fokus kajiannya adalah 

perbedaan kondisi sosial masyarakat kampung Muallaf dan masyarakat 
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umum. sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu perubahan sosial 

masyarakat kampung Muallaf dan faktor yang mempengaruhi perubahan 

sosial masyarakat di kampung Muallaf di kabupaten Pinrang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan 

memahami makna yang dimiliki oleh banyak individu dan kelompok untuk 

masalah sosial dan kemanusiaan. Jenis penelitian ini dipilih karena 

memberikan gambaran yang relevan dengan argumen peneliti, yaitu 

perubahan sosial dalam masyarakat yang dikonversi (studi kasus desa yang 

dikonversi). 

Pendekatan studi kasus adalah sebuah desain penelitian yang ditemukan 

di banyak bidang, terutama evaluasi, di mana peneliti menganalisis sebuah 

kasus (sering kali sebuah program, peristiwa, aktivitas, proses atau satu atau 

lebih individu) secara rinci. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, 

dan para peneliti mengumpulkan informasi lengkap dengan menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan kerangka waktu yang 

ditentukan (Stake, 1995; Yin, 2009, 2012). Dengan kata lain, dampak 

perubahan sosial pada komunitas mualaf yang saat ini sedang mengalami 

sejumlah perubahan (studi kasus desa mualaf Pinglan) dideskripsikan. Alasan 

menggunakan pendekatan studi kasus adalah untuk mengkonseptualisasikan 

dan memecahkan masalah tentang kasus yang muncul. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini terletak di kampung muallaf Kabupaten 

Pinrang. Adapun rancangan kriteria pemilihan lokasi yaitu: 

Rancangan Kriteria Pemilihan Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian Penelitian ini terkait dengan perubahan sosial pada 

masyarakat kampung muallaf di Kabupaten Pinrang  

Peristiwa/ 

Persoalan (issu) 

Kampung mualaf adalah salah satu kampung yang 

berada di pelosok kota pinrang dan dihuni oleh 

masyarakat yang telah berpindah keyakinan (mualaf), 

yang sekarang telah memiliki banyak perubahan 

sosial yang terjadi didalamnya. Sehingga peneliti 

tertarik untuk menelitinya. 

Tabel 3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mulai dilakukan pada saat surat izin penelitian terbit. 

Adapun jadwal peneliti selama melakukan penelitian dapat dilihat pada 

matriks kegiatan pelaksanaan penelitian yaitu: 

No Jenis Kegiatan 

Bulan I Bulan II Bulan III 

I II III IV I II III IV I II III IV 

1. Pengusulan Judul             

2. 

Penyusunan 

Proposal 
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3. 

Konsultasi 

Pembimbing 

            

4. Seminar Proposal             

5.  

Pengurusan Izin 

Penelitian 

            

6. Observasi Awal             

7. 

Menyusun Angket 

Wawancara 

            

8. 

Wawancara 

Dengan Informan 

            

9. 

Pengumpulan 

Dokumen 

            

10. Analisis Data             

11. 

Penyusunan Hasil 

Penelitian 

            

 

Tabel 3.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan tentang bagaimana perubahan sosial yang 

terjadi pada masyarakat dikampung muallaf Pinrang serta faktor apa saja 

yang mempengaruhi perubahan sosial yang terjadi dikampung muallaf 

Pinrang. Oleh karena itu peneliti menentukan beberapa sub fokus penelitian 

yang memberikan informasi jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang 
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diteliti antara lain yaitu masyarakat yang menyajikan berbagai informasi 

tentang perubahan sosial pada masyarakat kampung muallaf, dan kepala desa, 

serta kepala dusun yang mengetahui perubahan sosial masyarakat di kampung 

muallaf 

D. Informan penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposive 

sampling.Menurut Sugiyono (2016:85) purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.berdasarkan 

pengertian tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Purposive 

Sampling adalah teknik pengambilan sampel dan sumber data dengan 

pertimbangan atau kriteria tertentu. 

Alasan peneliti menggunakan purposive samplingadalah karena 

tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang 

diteliti.Oleh karena itu penulis memilih teknik purposive sampling yang 

menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang 

harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian 

tersebut. Adapun Informan pada penelitian ini yaitu, masyarakat yang tinggal 

di kampung mualaf dan ikut andil dalam membangun kampung mualaf itu 

sendiri sebanyak 7 orang , dengan kriteria informan yang dipilih yaitu 6 orang 

masyarakat dan 1 orang kepala Dusun dikampung muallaf pinrang tersebut 

merupakan objek yang dipilih untuk dimintai keterangan untuk memperoleh 

data.  
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E. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yaitu : 

1. Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek 

yang diteliti. Berdasrkan pengertian tersebut maka disimpulkan bahwa Data 

primer adalah data yang didapat secara langsung tanpa melalui perantara, atau 

dalam artian peneliti terjung langsung kelapangan untuk mendapatkan data. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakn data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti 

data dalam dokumen dan publikasi. Berdasarkan penegertian tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang didapatkan dengan 

melalui dokumen dan publiksi. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang mencakup 'Perubahan 

Sosial pada Komunitas Mualaf (Studi Kasus Desa Muallaf Pinrang) dan 

menggunakan alat bantu seperti tape recorder, lembar perekam dokumen dan 

kamera ponsel. Keuntungan menggunakan alat ini adalah peneliti dapat 

secara langsung melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi di 

lapangan. Di sisi lain, kelemahannya adalah penelitian tidak dapat dilakukan 

secara optimal jika alat yang digunakan terbatas. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian dan 

memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat untuk menghasilkan data 
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yang relevan. Tanpa kemampuan untuk mengumpulkan data, peneliti akan 

kesulitan untuk mendapatkan data penelitian yang standar. Menurut Sugino 

(2012: 308), teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui Observasi, 

Wawancara, Kuesioner, Dokumentasi dan gabungan dari keempatnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik 

pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian. Hal 

ini dikarenakan tanpa pengumpulan data sangat sulit bagi peneliti untuk 

mendapatkan data. 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data terdiri dari 

observasi, wawancara dan dokumentasi.. 

Teknik pengumpulan Data Penjelasan 

Observasi Pada tahap observasi ini peneliti 

melakukan observasi atau pengamatan 

secara langsung  terkait dengan objek 

penelitian. Pengamatan ini dilakukan 

untuk memperoleh data sesuai realita 

yang terjadi di lapangan. Kemudian 

mencatat apa yang dilihat selama proses 

observasi berlangsung guna 

memperoleh gambaran terkait apa yang 

dilakukan selanjutnya. Observasi ini 

dilakukan dengan cara mendatangi atau 
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terjung secara langsung kelapangan 

guna memperoleh data secara jelas di 

kampung mualaf Pinrang. 

Wawancara Pada tahap ini peneliti akan 

mewawancarai informan yaitu objeknya 

masyarakat yang berada dikampung 

mualaf dan telah mengalami perubahan 

sosial didalamnya. Tujuan wawancara 

tersebut agar dapat memperoleh data 

yang jelas dan sesuai dengan realitas 

yang ada. 

Dokumentasi Pada tahap ini peneliti mengambil 

dokumentasi selama proses 

pengambilan data, baik itu dokumentasi 

dalam bentuk video, gambar, dan 

sebuah catatan. guna keabsahan dan 

sebagai bukti yang asli bahwa proses 

pengambilan data dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

H. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, 

mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan 
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untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Istilah analisis, 

sintesis, induksi, dan deduksi harus difahami. Analisis adalah menguraikan 

suatu objek menjadi bagian-bagian lalu kita cermati.Bila berbagai unsur yang 

kita uraikan tersebut ditemukan kesamaan esensinya dan kita satukan, maka 

disebut sintesis. Bila kita cari abstraksi, maka kita sering menyebutnya sebagai 

berpikir induktif, yaitu dari banyak kasus kita cari dari sifat umumnya. 

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

teknik analisis data adalah suatu kegiatan mengfokuskan data secara terperinci 

dan rasional guna memberikan jawaban terhadap permasalahan. 

Analisis data dilakukan tiga tahap, yaitu, 1. Reduksi data, adalah 

proses memfokuskan dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi 

yang bermakna, 2. Sajian data, adalah mengorganisir dan menyajikan data 

dalam bentuk naratif, table, matrik, atau bentuk lainnya dan 3. Menyimpulkan 

data, adalah mengambil inti sari dari sajian data yang telah terorganisir dalam 

bentuk pernyataan kalimat yang singkat dan padat tetapi mengandung makna 

pengertian luas. 

I. Teknik keabsahan Data 

Metodologi Keabsahan data adalah proses triangulasi tiga set data, 

yang terdiri dari data observasi, wawancara dan dokumenter. 

Langkah-langkah triangulasi, yaitu 1. Triangulasi sumber data 

(dilakukan dengan cara mencari data dari sejumlah sumber informan, yaitu orang-

orang yang terlibat langsung dalam subjek penelitian), 2. Triangulasi pengumpul 

data (dilakukan dengan cara mencari data dari sejumlah sumber informan), 3. 
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Triangulasi sumber data (dilakukan dengan cara mencari data dari sejumlah 

sumber informan), 4. Triangulasi metode (dilakukan dengan cara mencari data 

dari sejumlah metode pengumpulan data). Triangulasi pengumpul data. 

Triangulasi metode: pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan berbagai 

metode pengumpulan data (observasi, wawancara, penelitian dokumenter, 

kelompok fokus, 4. Triangulasi teori: hal ini dilakukan dengan mengkaji berbagai 

teori yang relevan, dalam hal ini beberapa teori digunakan daripada satu teori 

tunggal. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

teknik keabsahan data adalah proses atau langkah triangulasi data. 

J. Etika Penelitian 

Etika penelitian adalah seperangkat standar perilaku bagi peneliti 

dalam melakukan penelitian, mulai dari rancangan penelitian, melalui 

pengumpulan data lapangan (wawancara, observasi dan dokumentasi), hingga 

penulisan laporan penelitian dan publikasi hasil penelitian. 

Contohnya.Mengimformasikan tujuan penelitian 

1. Meminta persetujuan informan (Informan consent) 

2. Menjaga kerahasiaan informan, jika penelitiannya dianggap sensitive. 

3. Meminta izin Informan jika ingin melakukan perekaman wawancara, 

atau mengambil gambar informan.  

Jadi kesimpulannya sebagai peneliti harus memperhatikan etika 

ketika meneliti, jika informan tidak ingin dimintai keterangan atau tidak ingin 

dicantumkan identitas aslinya didalam tulisan maka peneliti harus 

menghargai, tidak memaksakan kehendak, dan memperhatikan waktu pada 
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saat melakukan wawancara supaya informan tidak merasa terganggu dengan 

kehadiran kita.
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BAB IV 

GAMBARAN HISTORIS LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

A. Profil Kabupaten Pinrang 

1. Kabupaten Pinrang 

Kabupaten pinrang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi 

Sulawesi selatan, Indonesia. Asal mula nama pinrang ada beberapa versi 

mengenai asal pemberian nama pinrang yang berkembang di masyarakat pinrang 

sendiri. Versi pertama menyebut pinrang berasal dari Bahasa bugis yaitu kata 

“benrang” yang berarti “air genangan”  bisa juga berarti “rawa-rawa”. Hal ini 

disebabkan pada awal pembukaan daerah pinrang masih berupa daerah rendah 

yang sering tergenang dan rawa. Versi kedua menyebutkan bahwa ketika raja 

sawitto bernama La Dorommeng La Paleteang. Bebas dari pengasingan dari 

kerajaan gowa. Kedatangan disambut gembira namun mereka terheran karena 

wajah raja berubah dan mereka berkata “pinra bawanggi tappana puatta pole 

gowa”, yang artinya berubah saja mukanya tuan kita dari Gowa. Setelah itu 

rakyat. Menyebut daerah tersebut sebagai pinra yang artinya berubah, kemudian 

lambat laun menjadi pinrang. 

Sumber lain mengatakan pemukiman pinrang yang dahulu rawa 

selalu tergenang air membuat masyarakat berpindah-pindah mencari pemukiman 

bebas air, dalam Bahasa bugis disebut “pinra-pinra onroang” setelah menemukan 

pemukiman yang baik, maka tempat tersebut diberi nama:pa pinra-pinra. 
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Pada masa penjajahan cikal bakal kabupten pinrang berasal dari 

onder Afdeling Pinrang yang berada dibawah Afdeling Pare-Pare, yang 

merupakan gabungan empat kerajaan yang kemudian menjadi self bestuur atau 

swapraja, yaitu Kassa, Batulappa, Sawitto dan Suppa yang sebelumnya adalah 

anggota konfederasi kerajaan Massenrengpulu (Kassa dan Batulappa) dan 

Ajatappareng (Suppa dan Sawitto). Selanjutnya onder Afdeling Pinrang pada 

zaman pendudukan jepang menjadi Bunken Kanrikan Pinrang dan pada Zaman 

kemerdekaan akhirnya menjadi kabupten Pinrang. 

Masa kemerdekaan pada tahun 1952terjadi perubahan didaerah 

Sulawesi selatan, pembagian wilayahnya menjadi daerah swatantra. Daerah 

swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah Afdeling. Perubahan adalah 

kata Afdeling menjadi swatantra dan onder Afdeling menjadi kewedaan. Dengan 

perubahan tersebut maka Onder Afdeling Pinrang berubah menjadi berubah 

menjadi kewedanaan Pinrang yang membawahi empat swapraja dan beberapa 

distrik. 

Pada tahun 1959 keluarlah undang-undang nomor 29/1959 yang 

berlaku pada tanggal 4 juli 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di 

Sulawesi termasuk membentuk Daerah Tingkat II Pinrang. Pada tanggal 28 

januari 1960, keluar surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: UP-7/3/5-

392 yang menunjuk H.A. Makkoelaoe menjadi Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, 

karena pada saat itu unsur atau organ sebagai perangkat daerah otonomi telah 

terpenuhi maka tanggal tersebut dianggab sebagai tanggal berdirinya kabupaten 

pinrang.  
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Gambaran Geografi dan Administrasi Wilayah 

a. Gambaran Geografi  

Kabupaten pinrang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi 

sulawesi selatan, indonesia. Kabupaten ini terletak 165 km dari makassar arah 

utara yang bebatasan dengan kabupaten polewali Mandar provinsi sulawesi 

barat. Kabupaten pinrang telletak diujung utara bagian barat dari wilayah 

provinsi sulawesi selatan. Secara geografis terletak antara 3019’13’’- 

4010’30’’ lintang selatan (LS) dan 1190 26; 30’’ – 1190 47’ 20’’ Bujur 

Timur (BT). Kabupaten pinrang terletak dibagian tengah provinsi sulawesi 

selatan kabupaten ini dibatasi, Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten 

Tana Toraja, Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten enrekang dan 

sidendreng Rappang, Sebelah selatan berbatasan dengan Kotamadya Pare-

pare; serta Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Polewali Mandar 

(sulbar)dan selat Makassar. 

b. Administrasif Wilayah 

Wilayah administrasif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 

kecamatan dan 108 Desa/Kelurahan (39 kelurahan dan 69 Desa) dengan luas 

1.961,77 Km. Adapun kecamatan lembang merupakan kecamatan terluas 

dengan luas 733,09 km. 

 

 

No Kecamatan Luas Jumlah 
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(km2) Kelurahan Desa Dusun 

1 Suppa 74,2 2 8 22 

2 Mattiro Soppe 96.99 2 7 19 

3 Lanrisang 73.01 1 6 16 

4 Mattiro Bulu 135.49 2 7 19 

5 Watang Sawitto 58.97 8   

6 Paleteang 37.29 6 -  

7 Anggeraja 77.73 5 - - 

8 Tiroang 136.85 4 7 19 

9 Patampanua 90.8 1 6 15 

10 Duampanua 291.86 5 10 25 

11 Batulappa 198.99 1 4 11 

12 Lembang 733.09 2 14 37 

Jumlah 1961.77 39 69 189 

  

Tabel 4.2 Luas Daerah Tiap Kecamatan di Kabupaten Pinrang  

 

B. Profil Kampung Muallaf 

1. Kampung Muallaf 
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Kampung Muallaf terletak di Dusun Lembang Mesakada di Desa 

Betteng. Namun, masyarakat yang tinggal di daerah ini adalah masyarakat 

Desa Lembang Mesakada karena status keberadaan masyarakat Desa 

Darussalam Muallaf belum diketahui. Namun, masyarakat desa Muallaf 

diakui sebagai masyarakat desa Lembang Mesakada, sedangkan desa 

Muallaf berada di wilayah desa betteng. Desa Lembang Mesakada 

merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Lembang, 

Pinglang, Desa Lembang Meakada memiliki luas pemukiman sekitar 30 

Ha. Seperti halnya di daerah tropis, Desa Lembang Mesakada mengalami 

musim kemarau dan musim hujan setiap tahunnya. Secara administratif 

Desa Lembang Mesakada berbatasan langsung dengan Desa Sali-Sali di 

sebelah utara, Desa Betteng di sebelah selatan, Dusun Suppiring di 

sebelah timur dan Desa Binanga Karaeng di sebelah barat, dengan batas-

batas sebagai berikut 

Kawasan Metropolitan Kabupaten Pinglang, dengan jarak sekitar 

41,1 km. Kampung Muallaf Desa Lembang Mesakada terletak di 

pinggiran desa Betten, Kecamatan Lembang dan dapat ditempuh dalam 

waktu sekitar 3 jam perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda dua 

(sepeda motor). didukung oleh kondisi geografisnya. 

2. Demografi 

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang 

jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil kampung 

Muallaf Darussalam, jumlah penduduk Masyarakat kampung MuallafDesa 
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Lembang Mesakada adalah 40 jiwa. Dikampung Muallaf terdapat 19 rumah, 

yang terdiri dari19 kepala keluarga. Kepala Desa lembang Mesakada ialah 

Bapak Yohanis pakuli. Berikut tabel penduduk Masyarakat Kampung 

Muallaf Darussalam. 

No. Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-laki 14 jiwa 

2. Perempuan  26 jiwa 

Jumlah 40 jiwa 

 

Tabel 4.3 Demografi Masyarakat Kampung Muallaf Darussalam 

3. Pendidikan dan Agama 

Dalam hal pendidikan, pendidikan di desa Lembang Mesakada 

cukup baik, tetapi karena masyarakat yang tinggal di daerah ini sebagian 

besar beragama Kristen, pengajaran sekolah dan pengajaran Islam sama 

sekali tidak ada dan berorientasi pada pengajaran Kristen daripada pengajaran 

Islam. Namun, desa Muallaf memiliki bimbingan dari para da'i Islam karena 

merupakan amalan sehari-hari. Meskipun terdapat perbedaan agama di 

lingkungan sekitarnya, namun daerah tersebut masih toleran terhadap agama. 

Jadi, Anda dapat memahami bersama masyarakat pentingnya memiliki 

pendidikan formal dan nonformal, yang dapat mempengaruhi tingkat 

pendidikan, agama, budaya dan adat istiadat. Keadaan pendidikan dan 

keagamaan di desa Muallaf Darussalam Lembang Mesakada khususnya, 
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terdiri dari sekolah non formal ajaran Islam yaitu SDN 26 Mesakada dan 

Sekolah Menengah Mesakada, dan di desa Lembang Mesakada pendidikan 

formal. Gambaran rinci tentang pendidikan masyarakat desa Muallaf 

Darussalam yang didirikan oleh Pemerintah, diberikan dalam tabel berikut.: 

No Uraian Jumlah 

1. Tingkat Pendidikan  

 TK 0 

 Tidak Tamat SD 0 

 SD/Sederajat 11 

 SMP/Sederajat 2 

 SMA/Sederajat 0 

 Diploma/Sarjana 1 

2. Agama 

 Islam 40 

 Kristen 0 

                    

Tabel 4.3 Pendidikan dan Agama Kampung Muallaf Darussalam 2020 

4. Keadaan Ekonomi 
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Wilayah desa Muallaf Darussalam di desa Lembang Mesakada 

memiliki potensi pendapatan yang rendah. Potensi ini dapat meningkatkan 

tingkat ekonomi dan pendapatan daerah. Namun, jaringan transportasi yang 

buruk menyulitkan untuk mencapai pusat kegiatan ekonomi provinsi, yang 

menawarkan peluang kehidupan masyarakat yang cukup kompleks baik di 

bidang formal maupun non-formal. Di bawah ini adalah tabel data tentang 

keadaan ekonomi penduduk desa Mualaf Darussalam. 

Uraian Jumlah 

Mata Pencaharian 

Petani 8 

Peternak  1 

Tukang Kayu  3 

Tukang Batu 2 

Pengurus Desa 1 

PNS - 

Tukang Tambak 0 

Perantau 5 

Guru Swasta - 

Pengusaha - 

 

Tabel 4.4 Keadaan Ekonomi Penduduk Kampung Muallaf
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Perubahan Sosial Pada Masyarakat di Kampung Muallaf 

Perubahan sosial yang terjadi di kampung Muallaf, sebelum adanya 

kampung Muallaf Darussalam di masyarakat pada masa lalu, mereka 

hidup berdampingan dengan masyarakat yang mayoritas non-muslim dan 

hidup terpisah dari Muallaf lainnya dan pada awalnya tinggal di 

kampung Mesakada di Kabupaten Pinrang, dimana hidup Mayoritas 

Kristen tinggal, mereka berdakwah dengan cara kekeluargaan dengan 

mengajak anggota keluarga dekat, mendakwahkan pemahaman mereka 

tentang Islam, selain itu sarana dan prasarananya belum cukup, sholat 

berjamaah masih dilaksanakan di rumah panggung penduduk sebagai 

mualaf cukup sulit untuk menegakkan syariat Islam seperti umat Islam 

lainnya. terjadi di bagian bawah desa. 

Kehadiran desa muallaf membawa suasana yang berbeda bagi para 

muallaf dan memungkinkan mereka untuk belajar Islam lebih baik dan 

memperdalam pengetahuan mereka dengan lebih leluasa. Kehadiran 

desa-desa mu'araf juga memungkinkan para mu'araf di daerah yang jauh 

dari tempat ibadah untuk bekerja sama dalam memindahkan rumah 

mereka atau membangun rumah baru, sehingga bimbingan dan petunjuk 

lebih mudah tersedia bagi orang-orang yang lebih muda. 
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Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa muallahu di 

Kabupaten Pinglang dialami antara lain dalam pendidikan agama yang 

lebih baik, ketaatan yang lebih besar kepada ulama, minimnya perayaan 

tradisi budaya lama, dan perbaikan pola pikir dan hubungan sosial. 

a. Pendidikan Sosial dalam Peningkatan Keyakinan Agama 

Masyarakat yang tinggal di Kampung muallaf telah melihat 

perubahan drastis dalam sikap dan perilaku mereka, dengan pendidikan 

agama yang ditingkatkan memiliki dampak yang signifikan dalam  mengubah 

sikap dan perilaku mereka dari kepercayaan lama yang sebelumnya mereka 

yakini. Pada awalnya, satu-satunya cara bagi masyarakat untuk masuk Islam 

atau menjadi Mu'araf adalah dengan memeluk agama Islam, namun kehadiran 

Desa Mu'araf telah memungkinkan mereka untuk mempelajari ajaran Islam 

dan melakukan sholat sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. (Observasi, 5 

Desember 2021) 

Untuk memperkuat hasil observasi yang ditemukan oleh peneliti 

dikampung Muallaf kabupaten Pinrang, sehingga peneliti melakukan suatu 

wawancara yang mampu dipertegas oleh Guntur (45 tahun) dengan 

mengatakan bahwa: 

“Saya toh dek dulu sebelum masuk islam kita punya pikiran 

terombang ambing ki tidak percayaka sama agama, tapi 

alhamdulilah setalah masuk ka islam sejuk rasanya karena 

betul-betul ajarannya bagus”(Wawancara, 15 Desember 2021) 

 

Pendapat senada diungkapkan oleh salah satu masyarakat yang juga 

tinggal di kampung muallaf yaitu Dina (40 tahun) dengan mengatakan bahwa 

dengan masuknya dia kekampung muallaf banyak perubahan yang terjadi 
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pada dirinya, yang dulunya dia hanya masuk agama islam tanpa belajar dan 

menjalankan syariat Islam seperti sholat dan mengaji karena tidak ada yang 

membina dan membimbingnya. Namun setelah masuk islam dan tinggal 

menetap dikampung muallaf dan mendapatkan bimbingan agama dari para 

pembina agama sehingga pelan-pelan akhirnya bisa menjalankan semua 

syariat Islam. 

Pendapat yang mendukung diungkapkan juga oleh masyarakat 

kampung muallaf lainnya, yaitu Hester (40 tahun) seorang muallaf yang 

mengambil keputusan berkonversi karena suaminya seorang muslim,akan 

tetapi sebelum memutuskan masuk agama islam ia memang sering 

menanyakan bagaimana agama islam kepada suaminya, saat awal memilih 

masuk Islam ia sama sekali tidak tahu membaca al-qur’an dan sholat hingga 

akhirnya dibangun kampung muallaf sehingga diana ia mendapatkan 

pembinaan keagmaan serta lebih mendalami tentang agama islam.  

Pendapat yang tidak jauh berbeda diungkapkan juga oleh Ustad 

Farid (39 Tahun) selaku pembina agana di kampung Muallaf mengatakan 

bahwa awalnya mereka hanya menumpang ditanah orang untuk membangun 

rumah dan masih berbaur dengan orang-orang kristen sehingga tidak ada 

pembinaan sama sekali, tidak belajar mengaji, sholat dan tidak ada yang ke 

Masjid karena akses kesana yang sangat jauh. Sehingga pemilik yayasan 

Darussalam memberikan lahan untuk ditinggali para muallaf agar mrek 

mendapatkan pembinaan dari para pemuka agama. 
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Hal serupa juga diungkapkan oleh Yohanis (47 tahun) dia 

mengatakan bahwa masyarakat yang telah menjadi Muallaf dikumpulkan 

disuatu tempat dan diberikan lahan tempat tinggal agar mereka lebih 

gampang dalam beribadah dan menjalankan sholat 5 waktu seca rutin. Karena 

didesa ini masih ada yang beraliran animisme dan kristen sehingga itu akan 

sulit ketika masih bersama. 

Dari beberapa pernyataan diatas peneliti dapat menyimpulkan 

gambaran masyarakat terkait pendidikan keagamaan dikampung Muallaf 

yang dulunya sebelum dibangun kampung muallaf masyarakat masih sulit 

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim karena minimnya 

pengetahuan sehingga m embuat mereka hanya sekedar tahu tentang islam 

tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Akan tetapi setelah kampung muallaf 

dibangun dan masyarakat mulai tinggal disana sehingga mereka mulai 

mendapatkan pembinaan agama Islam yang rutin setiap harinya. 

Sementara itu, adapun studi dokumen yang membahas tentang 

pendidikan sosial dalam peningkatan keyakinan agama adalah sebagai 

berikut:  

 

Studi dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan sosial 

dalam peningkatan keyakinan agama yang dulunya masih tetap memelihara 
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suatu ajaran animism dan bahkan hanya Islam yang di KTP saja, akan tetapi 

seiring berjalannya waktu, para masyarakat dengan gigih belajar agama Islam 

secara konsisten. 

b. Ulama sebagai Arena Perubahan Sosial Keagamaan 

Mu'allaf adalah mereka yang telah dijinakkan untuk memalingkan 

hati mereka kepada Islam. Mereka adalah orang-orang yang mendapat 

petunjuk dari Allah SWT dan termasuk orang-orang yang tidak sepenuhnya 

memahami ajaran Islam. Di masa lalu, karena kurangnya bimbingan agama 

oleh para ulama, komunitas mu'araaf memiliki pemahaman yang sangat 

terbatas tentang Islam dan cukup sulit bagi para mualaf untuk menerapkan 

hukum Islam. Oleh karena itu, mereka adalah kelompok yang membutuhkan 

perhatian, bantuan, dan bimbingan agar menjadi Muslim yang baik. 

Bimbingan kepada para mu'araf diberikan langsung oleh para Dai, 

yang dikirim oleh Kementerian Agama dan Lembaga Sosial Keagaman. 

Karena desa-desa muallaf dulunya mayoritas non-Muslim, maka bimbingan 

diberikan dengan penuh perhatian, kesabaran, dan kelembutan, karena 

kegagalan untuk melanjutkan bimbingan akan memicu muallaf untuk kembali 

ke agama asli mereka. 

Bimbingan keagamaan Dai mendapat respon yang baik dari 

masyarakat desa Muallaf, orang tua dan anak-anak, yang mulai beribadah 

dengan penuh semangat. 

Hal ini juga dipertegas oleh salah satu masyarakat kampung muallaf 

yaitu Dina (40 Tahun) mengatakan bahwa: 
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“kami disini beterimah kasih sekali selama ada pembinaan 

disini dari ustadz karena dulu kami itu tidak tau apa-apa tapi 

syukur alhamdulillah adanya perkampungan muallaf ini jadi 

bisaki belajar sama ustadz, baru ini juga ustadz yang ajarki 

bagus caranya karna langsung na praktekkan jadi biasa itu 

ditau ooo begitu pale yang benar, ini ustadz sabar sekali 

bimbingki karena kami ini masih susah belajar apalagi hapal 

bacaan sholat sama baca al-quran masih kaku mulutta bacaki 

jadi ustadz ini dia ulang-ulang terus bacakan ki supaya cepat ki 

mengerti biasa juga natulis di papan tulis” (Wawancara, 18 

Desember 2021) 

 

Hal yang serupa juga di ungkapkan oleh Ama (38 Tahun) dia 

mengatakan bahwa dalam belajar praktek shalat, kami dibimbing oleh pak 

Ustadz dengan penuh harapan kepada kami untuk senantiasa turut taat kepada 

ajaran Agama Islam dan tentu saja untuk menjauhi segala larangan, bukan 

hanya dalam teori saja akan tetapi langsung diperagakan juga.  

Adapun studi dokumen yang memotret bahwa ulama sebagai arena 

perubahan sosial yaitu: 

 

Studi dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama sebagai 

arena perubahan sosial, dimana para ulama senantiasa datang dengan penuh 

rasa ikhlas untuk memberikan suatu pengarahan kepada masyarakat di 

kampung Muallaf tentang ajaran Islam. 
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c. Tradisi Baru Kampung Muallaf sebagai Arena Perubahan sosial Beragama 

Kehidupan masyarakat Kampung Muallaf Kabupaten Pinrang pada 

dasarnya akan mengalami perubahan akibat perkembangan zaman, dinamika 

kehidupan ini dan bahkan kurangnya perayaan tradisi budaya lama pada 

masyarakat Kampung Muallaf dan terjadinya perubahan sosial budaya sangat 

wajar Salah satu perubahan yang termasuk dalam perubahan sosial 

masyarakat Kampung Muallaf adalah perubahan perayaan tradisi budaya 

lama dengan menganut kepercayaan animisme untuk ritual pemujaan roh-roh 

dan makhluk gaib, dan sekarang terjadi konversi agama secara sosiologis. 

(Observasi, 5 Desember 2021) 

Kepercayaan animisme dan konversi agama dari Kristen ke Islam 

tentu saja menyisakan sedikit demisedikat perayaan tradisi budaya lama bagi 

masyarakat Kampung Muallaf, yang sering menyembah roh-roh gaib dan 

terus-menerus melakukan berbagai ritual untuk beralih ke doa, puasa, puasa, 

dll. atau meminimalisir adalah bagian dari perubahan sosial yang 

berkontribusi dalam membentuk perilaku tatanan masyarakat. 

Hal ini mampu di pertegas oleh Ridwan (45 Tahun) dengan 

mengatakan: 

“sebelumku jadi muallaf dek itu, yahh dulu kan masyarakat 

disini sedikit, nahh baru kami itu sebelumnya percaya kak 

sama yang gaib dan sering pastinya sering melakukan sesajian 

untuk yahh seperti tolak bala toh, terus kayak memintaki juga 

perlindungan, begitu (Wawancara, 23 Desember 2021) 

 

Manto (52 Tahun) juga mendalikan bahwa tradisi yang sering kami 

lakukan yaitu dengan menyembah kepada roh-roh sebagai sistem 
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kepercayaan kami dan sering memberikan sesajian di bawah pohon-pohon 

besar. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Caya (53 Tahun) bahwa 

dalam rutinitas sering kami lakukan untuk meminta pertolongan ataupun buat 

kami kuat itu (kebal). Hal ini juga tidak jauh berbeda seperti yang telah 

dikemukakan  Mira (47 Tahun) dengan menegaskan bahma masyrakat disini 

dulunya sering menyiapkan sesajian di bawah pohon untuk meminta 

perlindungan dan kebanyakan juga disini masyarakat percaya dengan 

semuanya.  

Kampung Muallaf yang dulunya masih percaya akan kepercayaan 

animisme, sekarang mulai pudar, hal ini dikarenakan masuknya ajaran agama 

Islam yang dimana masyarakat sekarang sudah memeluk agama Islam. Hal 

ini seperti yang telah dikatakan (St Intan 56 Tahun) bahwa: 

“sekarang kami anu mi, lebih taat dengan agama kami dan 

selalu mi itu, duluji selalu pasti kasih sesajian di bawah pohon” 

(Wawancara, 15 Desember 2021) 

 

Ratnawati (41 Tahun) juga mengatakan bahwa dahulu sebelum 

ajaran agama Islam masyarakat anut, setiap saat itu atau biasa hari-hari 

tertentu kami melalukan sesajian dan itu tentu saja sangat rutin kami lakukan, 

bahkan saat ini masih ada masyarakat tapi sudah bisa di hitung jari yang 

melakukan hal seperti itu. Pendapat yang mendukung juga di dalilkan oleh 

Rohim (39 Tahun) bahwa kami saat ini sudah meninggalkan tradisi dengan 

memberikan sesajian kepada roh yang kami sembah, akan tetapi sejak kami 

menganut agama Islam, semua itu sudah kami tinggalkan, karena kami lebih 

banyak dan senantiasa memperdalam tentang bacaan shalat dan baca Al-
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quran. Sementara itu, Kamal (39 Tahun) juga mengatakan bahwa dulu itu 

setiap pohon pasti ada yang melakukan sesajian yang kemungkinan 

menyembah kepada roh akan tetapi semua itu sudah tidak kami lakukan. 

Sedangkan terdapat pula studi dokumen tentang tradisi baru 

kampung muallaf sebagai arena perubahan sosial beragama yaitu: 

 

Berdasarkan hasil studi dokumen diatas dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat dengan meninggalkan suatu tradisi lama seperti ajaran yang 

percaya kepada roh, kini peradaban telah ada di kampung Muallaf sebagai 

suatu arena perubahan sosial Bergama dengan berkeyakinan memimpin shalat 

d. Pola Hubungan Sosial Kampung Muallaf 

Akibatnya, terjadi perubahan sosial yang mengubah kehidupan 

masyarakat, seperti di Kampung Muallaf Kabupaten Pinrang, di mana 

perubahan dikatakan memiliki efek mendalam ketika mengarah pada 

perubahan pola berpikir dan meningkatkan pola hubungan sosial. Masyarakat 

desa Muallaf pada awalnya adalah masyarakat yang sangat kental dengan 

kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan animisme, namun seiring berjalannya 
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waktu sekarang sudah sedikit berubah karena pengaruh pola pemikiran yang 

sangat rasional dan meningkatnya pola hubungan sosial antara ulamaa dan 

ustaz dengan masyarakat. (Observasi, 9 Desember 2021) 

Untuk memperkuat apa yang telah temukan peneliti dilapangan 

melalui observasi, sehingga peneliti melakukan suatu wawancara dan hal ini 

mampu dipertegas oleh Saling (30 Tahun) dengan mengatakan bahwa: 

“semenjak kami memeluk agama Islam itu, kami merasakan 

kami itu memiliki hubungan sosial yang lebih erat, terus 

apalagi kalau pergi shalat dan setelah selesai shalat kami selalu 

berjabat tangan” (Wawancara, 21 Desember 2021) 

 

Hal ini juga di ungkapkan oleh Guntur (45 Tahun) bahwa mereka 

merasakan dalam memeluk agama Islam membuat peningkatan terhadap 

hubungan sosial mereka dan tentu saja hal ini menjadi sebuah peningkatan. 

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ruddin (39 Tahun) bahwa hubungan 

sosial kami sangat erat apalagi setelah selesai kami melaksanakan shalat dan 

pada saat melakukan kajian-kajian keagaaman yang dibimbing oleh Ustaz. 

 Sementara itu, selain pola hubungan sosial meningkat, terdapat pula 

cara pola berpikir yang lebih rasional, hal ini karena banyak bimbingan dari 

Ustaz, yang mampu dipertegas oleh Karmila (42 Tahun) bahwa: 

“sejak kami sering ikut ceramah kalau ada Ustaz datang, itu 

kami mulai sadar bahwa kalau seringki melakukan hal-hal atau 

menyembah gaib itu tidak bagus” (Wawancara, 23 Desember 

2021) 

 

Serly (30 Tahun) juga menegaskan bahwa dengan adanya bimbingan 

dari Pak Ustaz sehingga membuat mereka lebih berpikir rasional lagi. Sejalan 

apa yang di kemukakan oleh Serly, Bau Asma (42 Tahun) juga berpandangan 
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bahwa dulu kami belum seperti ini, karena pada saat itu, kami percaya akan 

roh-roh dengan melakukan sesjian pada pohon, akan tetapi kini kami mulai 

merasakan cara berpikir yang lebih baik sejak seringnya dilakukan bimbingan 

yang dilakukan oleh Ustaz.  

Hal senada juga di paparkan oleh Dewi (39 Tahun) bahwa: 

“sejak kami mulai merakan agama Islam, kami mulai sadar itu, 

apa yang kami lakukan itu kemarin-kemarin salah karena 

masih percaya sama gaib, sedangkan dalam al-qur’an itu 

dilarang” (Wawancara, 25 Desember 2021) 

 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam agama Islam, kita 

diajarkan untuk tidak menduakan Allah SWT atau tidak percaya kepda hal-

hal yang gaib dan apalagi melakukan sesajian pada pohon untuk meminta 

perlindungan. Ini juga dikemukakan oleh Solihin (51 Tahun) dengan 

menegaskan bahwa kami selama ini salah dalam melakukan hal seperti itu 

atau melakukan sesajian di bawah pohon karena sekarang kami mulai sadar 

ditambah lagi dengan bimbingan dari para Ustaz yang datang di Kampung 

kami ini dan ditambah lagi tingkat hubungan sosial kami semakin baik 

dengan sering berjabat tangan dan saling membantu satu dengan yang 

lainnya. 

Adapun studi dokumen yang membahas tentang pola hubungan 

sosial kampung muallaf adalah sebagai berikut: 
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Hasil studi dokumen diatas dapat disimpulkan bahwa pola hubungan 

yang terjadi di kampung Muallaf semakin erat, hal ini karena dengan berbuat 

baik dan bekerja sama bahkan saling menolong dapat mendapatkan suatu 

pahala. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial Masyarakat di 

Kampung Muallaf 

Sebagai anggota masyarakat desa Muaraafu, Anda diharapkan untuk 

siap menghadapi semua perubahan dan menjadi bagian dari perubahan 

tersebut. Proses perubahan sosial terjadi karena manusia adalah makhluk 

yang berpikir dan bergerak, di samping selalu berusaha memperbaiki 

nasibnya dan paling tidak mempertahankan hidupnya. Namun, yang lain 

berpendapat bahwa perubahan sosial disebabkan oleh keinginan manusia 

untuk beradaptasi. Masyarakat desa Muaraafu merupakan kumpulan individu 

dan kelompok yang membentuk organisasi sosial yang kompleks. Organisasi 

sosial memiliki nilai dan norma sosial yang bertindak sebagai aturan untuk 

perilaku dan interaksi dalam kehidupan masyarakat. 

Jika perubahan terjadi dan masyarakat siap menerimanya, perubahan 

itu akan memajukan kehidupan atau membawa kesejahteraan pengikutnya, 

sebaliknya ketika perubahan terjadi perubahan itu sendiri tidak seimbang siap 
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menerimanya, maka akan terjadi pertentangan, konflik dan integritas atau 

sosial. akan mempengaruhi munculnya kehilangan kesatuan. Perubahan sosial 

yang terjadi pada masyarakat Kampung Muallaf tentunya akan berdampak, 

namun dampak tersebut akan didukung oleh beberapa faktor, diantaranya 

sosial budaya, pernikahan dan pendidikan. 

Kehidupan sosial budaya Kampung Muallaf pada dasarnya tidak 

jauh berbeda dengan situasi sosial umum di desa. Hal ini karena masyarakat 

Kampung Muaraaf memiliki situasi sosial yang terbuka dengan masyarakat di 

luar kampung. Hal ini diwujudkan atas dasar sistem kekerabatan dan 

perkawinan komunal, yang tentu saja dipilih tidak hanya dari lingkup internal 

desa, tetapi juga dari eksternal Kampung Muallaf itu sendiri. 

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal ini lagi-lagi desa 

Muallaf yang sangat menerima pendatang yang ingin berkunjung di tengah 

masyarakat dengan ramah santun, kecuali, tentu saja, pendatang yang 

dianggap membawa ajaran agama sesat dengan maksud menggeser akidah 

masyarakat yang semula moderat. bisa menjadi pembasmi yang tak 

terbantahkan. Memperkuat temuan-temuan para peneliti di lapangan, saat 

mereka melakukan wawancara. dan hal ini mampu dipertegas oleh Husaini 

(37 Tahun) bahwa: 

“kalau ada pendatang itu yang masuk toh itu, kami selalu 

bersikap ramah terus di tambah lagi karena kami juga sangat 

terbuka untuk orang-orang yang datang kalau kami itu anggap 

baik” (Wawancara, 18 Desember 2021) 

 

Hal senada juga di ungkapkan oleh Lina (43 Tahun) bahwa 

masyarakat di Kampung Muallaf itu sangat terbuka bagi para pendatang, 
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karena dulunya kami itu menganut suatu kepercayaan animism dan semua 

orang tau itu, tapi sekarang kami sudah memeluk agama Islam. Pendapat 

yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Pirman (45 Tahun) yaitu 

jujur saja, kami sbagai masyarakat disini sangat terbuka dalam hal yang baik, 

karena terbukti sekarang kami memeluk agama Islam dan meninggalkan 

semua tradisi kami yang memberikan sesajian kepada pohon yang kami 

anggap mempunyai suatu roh.  

Sementara itu, terdapat suatu pendapat juga didalikan oleh Abdul (41 

Tahun) bahwa: 

“yahh dek, masyarakat disini terbuka toh, karena diliat mi juga, 

apalagi disini juga banyak yang kawin dengan orang luar, 

sehingga kami dapat berbaur dengan yang lain juga” 

(Wawancara, 21 Desember 2021) 

 

Pendapat yang mendukung juga dipaparkan oleh Bunga (37 Tahun) 

bahwa salah satu yang mempenagruhi terjadinya perubahan sosial adalah 

karena masyarakat di Kampung Muallaf juga banyak yang menikah dengan 

masyarakat di luar kampung kami. Hal ini juga dikatakan oleh (51 Tahun) 

bahwa sebagai orang tua, saya itu mendukung pilihan hidup aanak-anak kami 

seperti bila ada yang suka dengan di luar Kampung Muallaf itu sendiri, 

tentunya kami memberikan sebuah restu, apalagi itu adalah suatu niat baik. 

Kemudian, Ama (38 Tahun) juga berpendapat yang sama bahwa saya sebagai 

masyarakat di Kampung Muallaf ini, suami saya itu bukan asli disini karena 

memang masyarakat disini juga tidak terlalu tertutup dengan orang luar. 
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Selain itu, terdapat faktor yang lain dalam mempengaruhi perubahan 

sosial yaitu pendidikan. Hal ini didukung oleh Dewi (39 Tahun) dengan 

mengatakan bahwa: 

“banyak itu anak-anak kami yang pergi merantau da nada juga 

yang melanjutkan pendidikan, karena itu banyakmi yang 

meninggalkan sesajian juga” (Wawancara, 25 Desember 2021) 

 

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Abdul (41 Tahun) 

bahwa sekarang itu sudah banyak anak-anak kami yang melanjutkan ke 

tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga hal itu juga menjadi dasar 

terjadinya perubahan di Kampung kami. Ini juga disampaikan oleh St Intan  

(56 Tahun) dengan menerangkan bahwa sekarang sudah berubah dan tidak 

seperti dulu lagi, hal ini karena banyak anak-anak kami yang sudah sekolah 

tinggi-tinggi dan merantau. 

Sementara itu, adapun studi dokumen yang memotret tentang faktor 

perubahan sosial yang terjadi pada kampung muallaf antara lain adalah 

sebagai berikut: 
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Hasil studi diatas dapat disimpulkan bahwa faktor terjadi perubahan 

sosial di kampung Muallaf Kabupaten Pinrang yaitu karena banyaknya para 

ulama yang melirik masyarakat tersebut untuk belajar agama lebih dalam lagi, 

sehingga masyarakat banyak yang mendapat suaru reward untuk masuk 

pesantren, hal tersebut dilakukan agar kedepannya bisa menjadi lebih baik 

lagi. 

 

B. Pembahasan 

1. Perubahan Sosial Pada Masyarakat di Kampung Muallaf 

Perubahan sosial dapat didefinisikan sebagai perubahan dalam 

lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan dalam lembaga 

sosial kemudian mempengaruhi sistem sosial, seperti nilai-nilai, pola perilaku 

dan sikap dalam masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial. 

Ketika kita berbicara tentang perubahan, kita membayangkan apa 

yang terjadi setelah periode waktu tertentu dan kita berurusan dengan 

perbedaan antara situasi yang diamati sebelum dan sesudah periode waktu 

tertentu, tetapi untuk mengetahui hal ini, kita harus mengetahuinya dengan 

cermat, bahkan jika itu terus berubah. Rogers dalam Sugimoto (1997:55) 

mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah suatu proses yang membawa 

perubahan dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Selo Soemarjan dan 

Soelaeman Soemardi, di sisi lain, mendefinisikan perubahan sosial sebagai 

perubahan dalam cara-cara hidup yang diterima karena perubahan kondisi 

geografis, kebudayaan material, komposisi demografis, ideologi, dan lain-lain 
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atau karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat 

(Soerjono Soekanto 1994: 384). 

Menurut Herbert Blummer, perubahan sosial adalah upaya kolektif 

manusia yang mendukung terciptanya cara-cara hidup baru. Perubahan 

kolektif dan sosial yang bertindak secara terus menerus untuk meningkatkan 

perubahan sosial atau kelompok. Perubahan sosial ini mengacu pada 

perubahan fenomena sosial di berbagai tingkat kehidupan manusia, dari 

tingkat individu ke tingkat global (Suyanto, 2007: 367). Perubahan sosial 

yang terjadi dalam lingkup Desa Muaraaf antara lain: 

a. Perubahan Sosial dalam Peningkatan Keyakinan Beragama 

Pendidikan  keagamaan bukan hanya sekedar memberi pengatahuan 

tentang kaegamaan, melainkan justru lebih utama adalah membiasakan 

masyarakat di Kampung Muallaf untuk senantiasa taat dan patuh menjalankan 

ibadah dan berbuat serta bertingkah laku di dalam kehidupanya sesuai dengan 

norma-norma yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Menurut 

Djamaluddin Ancok (1995) mendalilkan bahwa keagamaan dapat diwujudkan 

dalam berbagai sisi kehidupan manusia yang tidak hanya melakukan ritual 

(beribadah) tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh 

kekuatan supranatural. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang 

tampak dan dapat dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak 

dan terjadi didalam hati seseorang. 

Dalam meningkatkan keagamaan pada masyarakat di Kampung 

Muallaf tentunya diperlukan sebuah tahapan dalam meningkatkan keimanan 
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dan ketakwaan pada Allah SWT. Tahapan-tahapan peningkatan religiusitas 

pada masyarakat di kampung Muallaf dibutuhkan keterlibatan para ulama dan 

masyarakat di Kampung Muallaf itu sendiri. Dukungan yang maksimal dari 

para ulama dan pemerintah dan lingkungan masyarakat di Kampung Muallaf 

dalam penerapan nilai-nilai agama sangat menentukan tingkat keberhasilan 

religiusitas masyarakat Kampung Muallaf dalam kehidupan sehari-hari. 

Artinya religiusitas tidak hanya diserahkan sepenuhnya dan bahkan dalam 

suatu peningkatan suasana keagamaan masyarakat pada Kampung Muallaf 

pada hakikatnya merupakan suatu bagian dari pembiasaan penerapan nilai-

nilai agama dalam kehidupan. Pembiasaan ini memiliki tujuan untuk 

menanamkan nilai-nilai agama dalam perilaku masyarakat Kampung Muallaf 

itu sendiri agar senantiasa meninggalkan larangan sesuai dengan ketetapan 

Agama yang mereka anut. 

Pendidikan keagamaan juga bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, serta pengalaman bagi masyarakat Kampung Muallaf tentang 

agama islam, sehingga menjadi menusia muslim yang berkembang dalam hal 

keimanan, ketakwaanya, berbangsa dan bernegara.  

Menurut Muhaimin (2010) menggambarkan bahwa strategi 

meningkatkan suasana keagamaan dalam masyarakat, yaitu tataran nilai yang 

dianut, tataran praktik keseharian dan tataran simbol-simbol keagamaan. Pada 

tataran nilai yang dianut, perlu dirumuskan secara bersama-sama nilai-nilai 

agama yang disepakati dan perlu di kembangkan di masyarakat. untuk 
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selanjutnya dibangun komitmen dan loyalitas bersama di antara semua 

masyarakat di kampung Muallaf terhadap nilai-nilai yang bersifat vertical 

(habl min Allah) dan horizontal (Habl min An-Nas), dan hubungan dengan 

alam sekitarnya. Dalam tataran praktik keseharian, nilai-nilai keagamaan 

yang telah disepakati tersebut diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku 

keseharian oleh semua masyarakat Kampung Muallaf.  

Sementara dalam tataran simbol-simbol keagamaan, pengembangan 

yang perlu dilakukan adalah mengganti simbol-simbol kebiasaan yang kurang 

sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai agama dengan simbol yang agamis. 

Perubahan simbol dapat dilakukan dengan mengubah model berpakaian 

dengan prinsip menutup aurat serta yang mengandung pesan-pesan nilai 

keagamaan. 

b. Ulama sebagai Aktor Peruabahan Sosial Beragama 

Kepatuhan dalam masyarakat desa Muaraafu dapat berbentuk apa 

saja, selama individu atau masyarakat menunjukkan perilaku patuh terhadap 

sesuatu atau seseorang. Pada dasarnya, kepatuhan memiliki empat komponen 

utama: 1) 1) Kehadiran figur otoritas yang menuntut kepatuhan; 2) Ada pihak 

yang diharuskan untuk mematuhinya, 3) ada pokok persoalan atau isi tuntutan 

tertentu dari penguasa, dan 4) ada konsekuensi atas tindakan yang dilakukan. 

Dalam wacana Thomas Brass tentang eksperimen yang dilakukan 

oleh Milligram yang dikutip oleh Alvian Fajar Subekti dan Hermien 

Laksmiwati (2009: 3), kemudian diuraikan bahwa ada tiga hal yang 

mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang. Selalu ada faktor yang 
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mempengaruhi, tetapi ada juga faktor yang kuat. Ketiga faktor tersebut 

adalah: kepribadian, kepercayaan dan lingkungan.1) Kepribadian, yaitu salah 

satu faktor yang berasal dari dalam diri individu. Faktor ini memainkan peran 

pengaruh yang kuat pada kepatuhan individu; 2) Keyakinan, perilaku yang 

ditampilkan oleh individu sebagian besar berbeda berdasarkan keyakinan 

yang mereka ikuti. Perilaku patuh berdasarkan keyakinan juga dikaitkan 

dengan adanya reward dan punishment yang berat dalam kehidupan; 3) 

Lingkungan, nilai-nilai yang dibina dalam lingkungan juga mempengaruhi 

proses kepatuhan seorang individu. Lingkungan yang baik memudahkan 

individu untuk mematuhinya. 

Berkaitan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudi 

Muljana (2011), fokus mualaf melalui pembinaan dan pendampingan, yaitu 

layanan bimbingan akidah, layanan bimbingan ibadah dan layanan bimbingan 

membaca Al-Quran, sangat ditentukan oleh proses awal atau alasan mengapa 

seseorang menjadi mualaf, dan kemudian baik Ada kesamaan hasil yang 

ditemukan bahwa dengan didukung oleh pembinaan dan pendampingan, akan 

berdampak positif. 

c. Tradisi Baru Kampung Muallaf sebagai Arena Perubahan Sosial 

Beragama 

Tradisi budaya lama merupakan sistem kepercayaan yang erat 

kaitannya dalam menentukan unsur-unsur perlengkapan, acara dan tata cara 

kepercayaan yang digunakan dalam perayaan. Tujuan dari sistem perayaan 

budaya ini adalah untuk dijadikan media bagi manusia untuk berhubungan 
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dengan dewa-dewa, dewa-dewi atau makhluk-makhluk yang hidup di alam 

gaib (Animesme). Namun, ketika masyarakat Kampung Muallaf mulai 

memeluk Islam, bahwa masyarakat mulai meninggalkan perayaan tradisi 

budaya lama dengan membuat sesajen.  

Pengaruh Islam di sini dapat dilihat dari perubahan dalam proses 

pelaksanaan tradisi. Doa tidak lagi ditujukan kepada roh, tetapi kepada 

Tuhan. Mantra-mantra yang digunakan sekarang sudah ditinggalkan. Karena 

pengaruh Islam, kepercayaan dalam tradisi budaya yang lebih tua 

(kepercayaan roh) mulai berubah. 

Dalam kaitannya dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Ida Rahmaati, Dini Ratri Desiningrum (2018), melakukan konversi agama 

tidaklah mudah, karena dapat dikaitkan dengan perubahan identitas, nilai dan 

perilaku, serta dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang 

menjalaninya. bahwa itu tidak mudah. Oleh karena itu, pencarian mereka 

akan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu agama harus didasari oleh 

rasa ingin tahu yang kuat untuk menerima pengalaman secara positif, karena 

mereka meninggalkan tradisi budaya lama yang diwarisi dari nenek moyang 

mereka, yang sering mereka lakukan dengan cara pindah agama. Di sisi lain, 

dalam perspektif sakral dan sekuler Durkheim, mereka percaya dan memiliki 

keyakinan akan keberadaan Allah Swt yang ajaib, dan di masa lalu, sebelum 

pindah ke desa Mualaf, mereka tinggal dan menjaga kekerabatan dengan 

penduduk non-Muslim lainnya dan memiliki tempat ibadah sendiri yang 

dianggap sakral. 
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d. Pola Hubungan Kampung Muallaf 

Pola adalah bentuk atau model, atau seperangkat aturan yang lebih 

abstrak, yang dapat digunakan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu 

atau bagian dari sesuatu, terutama jika apa yang dihasilkan memiliki 

kemiripan yang cukup dengan prototipe untuk diperlihatkan atau dilihat, dan 

benda itu sendiri dikatakan menunjukkan pola. . 

Dalam pola yang telah membawa perubahan dalam kesadaran 

masyarakat, yang tidak lagi peduli dengan nilai-nilai tradisional. Pengenalan 

Islam ke desa Muaraaf telah mengubah cara berpikir masyarakat dengan cara 

yang lebih rasional. Mereka tidak lagi percaya pada yang sakral dan hanya 

membutuhkan hiburan. Seperti halnya dalam hal memberikan persembahan, 

pemikiran komunal tidak lagi sepenuhnya peduli dengan makna sakral dari 

tradisi, tetapi hanya dengan fungsi hiburan. Selain itu, perubahan sesajen 

akibat pengaruh Islam juga menyebabkan dihapuskannya sesajen di desa-desa 

Muaraafu, karena mereka tidak lagi sepenuhnya percaya akan keberadaan 

roh-roh tersebut. 

Di sisi lain, ada pola hubungan sosial yang meningkat, karena 

masyarakat Kampung Muallahu dikenal selalu menjaga hubungan 

persahabatan di dalam masyarakat. Hubungan sosial didefinisikan sebagai 

bagaimana individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya dan 

bagaimana hubungan ini mempengaruhi diri mereka sendiri dan dengan orang 

lain. Hal ini mencakup pola hubungan dengan anggota keluarga, pola 

interaksi antara individu dan kelompok, dan pola hubungan dalam pekerjaan 
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bantuan. Hubungan agama dan masalah kemanusiaan di atas menjadi penting 

ketika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan di era modern ini, manusia 

dihadapkan pada berbagai macam masalah yang sangat membutuhkan solusi 

segera, terkadang kita merasa bahwa situasi yang penuh dengan masalah 

dunia modern, pemikiran manusia itu sendiri berkembang dan mereka juga 

mengembangkan pemikiran mereka. Potensi rasional dapat dikembangkan, 

jeratan pemikiran hukum alam sangat menarik, terlebih lagi ketika 

melaksanakan shalat di masjid. sering berjabat tangan dengan mereka. Ada 

juga waktu untuk mengajar, yang dilakukan oleh para ulama, dan mereka 

terus-menerus melakukan gotong royong. 

Dalam terang teori yang disampaikan oleh Talcott Parsons bahwa 

masyarakat berkembang melalui tiga tahap: primitif, menengah dan modern. 

Parsons percaya bahwa perkembangan masyarakat berkaitan erat dengan 

perkembangan empat unsur subsistem utama: kebudayaan (pendidikan), 

keadilan (integrasi), pemerintahan (pencapaian tujuan) dan ekonomi 

(adaptasi) (Soerjono Soekanto 1990: 301). Oleh karena itu, banyak perubahan 

yang terjadi seiring berjalannya waktu, bahkan kepercayaan animisme kini 

diterima oleh masyarakat desa Muallaf yang telah memeluk agama Islam 

karena masyarakat mampu beradaptasi dan ada tujuan yang ingin dicapai..  

2. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial Masyarakat di 

Kampung Muallaf 

Perubahan sosial merupakan fenomena kehidupan sosial yang tidak 

bisa dihindari oleh semua individu atau kelompok masyarakat. Terjadinya 
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perubahan sosial merupakan gejala alamiah yang dihasilkan dari proses 

interaksi manusia di dalam dan dari masyarakat. Perubahan sosial sebagai 

proses perubahan mencakup semua aspek kehidupan sosial. Proses tersebut 

berlangsung sepanjang sejarah kehidupan manusia, baik secara lokal maupun 

global, dan menurut Syarifuddin Jurdi (2012: 78), perubahan sosial dapat 

terjadi karena masyarakat pada dasarnya tidak statis tetapi dinamis dan 

heterogen. Perubahan sosial mengacu pada perubahan-perubahan dalam 

kehidupan manusia dan perubahan-perubahan tersebut dapat meliputi nilai-

nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, struktur lembaga-

lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan 

lain-lain. (1994) juga menyatakan bahwa perubahan sosial berkaitan dengan 

nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, struktur 

lembaga-lembaga sosial, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan 

wewenang, interaksi sosial, dan lain-lain. Perubahan sosial juga disebabkan 

oleh perubahan unsur-unsur yang menjaga keseimbangan dalam masyarakat, 

seperti faktor geografis, biologis, ekonomi, dan budaya, yang dilakukan untuk 

beradaptasi dengan lingkungan, dan tentu saja ada juga faktor sosial budaya, 

pernikahan dan bahkan pendidikan yang berdampak. 

Faktor sosial budaya di desa Muaraafu memiliki budaya yang sangat 

terbuka, sehingga masyarakat dapat dengan mudah menjauh dari ajaran 

animisme, namun sekarang masyarakat desa Muaraafu mulai meninggalkan 

semua itu. Hal ini didasarkan pada orang-orang yang memeluk Islam 
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sehingga mereka selalu mengikuti apa yang diperintahkan untuk mereka 

lakukan. 

Di sisi lain, ada unsur lain, yang pada dasarnya adalah pernikahan. 

Orang-orang yang tinggal di desa-desa muallaf juga menikahi orang-orang di 

luar desa muallaf. Ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan 

sosial budaya. Selain itu, ada juga faktor pendidikan. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya anak-anak di daerah tersebut yang melanjutkan pendidikan 

di Kampung Muallaf, yang membuat pemikiran masyarakat lebih rasional. 

Berkaitan dengan teori Talcott Parsons tentang struktur fungsional, 

Parsons percaya bahwa perkembangan masyarakat sangat erat kaitannya 

dengan perkembangan empat elemen subsistem utama: budaya (pendidikan), 

keadilan (integrasi), pemerintah (pencapaian tujuan) dan ekonomi (adaptasi). 

Dengan demikian, seiring berjalannya waktu kampung mualaf memiliki 

banyak perubahan yang terjadi dalam berbagai faktor seperti faktor sosial 

budaya yang dapat diadaptasi dalam dominasi modern hingga postmodern, 

sama halnya dengan faktor pernikahan dan pendidikan yang merupakan 

bagian dari budaya yang dapat mengiringi peradaban. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilaksanakan tentang perubahan sosial 

pada masyarakat Kampung Muallaf di Pinrang maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Perubahan sosial pertama yang terjadi di Kampung Muallaf adalah 

perubahan sosial peningkatan keyakinan agama. Hal ini didasarkan 

pada kenyataan bahwa masyarakat Kampung Muallaf terus belajar 

untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang Islam, baik melalui 

shalat, pengajian atau puasa. Kedua, ulamaa sebagai situs perubahan 

sosial keagamaan. Hal ini karena masyarakat Kampung Muallaf sering 

melakukan kajian keagamaan dengan bimbingan langsung dari para 

ulamaa. Ketiga, tradisi baru desa mu'arah sebagai situs perubahan 

sosial keagamaan, seperti membuat sesajen untuk menyembah roh dan 

menganut sistem kepercayaan animisme karena masyarakatnya selalu 

mengikuti ajaran Islam, dan keempat, karena masyarakat desa mu'arah 

telah menjauh dari ajaran animisme dan mengikuti tuntunan para 

ulama. Meningkatnya pola hubungan sosial, termasuk sering 

melakukan silaturahmi dan sering berjabat tangan setelah sholat untuk 

mempererat hubungan mereka satu sama lain. 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di Kampung 

Muallaf adalah sosial budaya, dimana masyarakat di desa Muaraf 

sangat terbuka terhadap masyarakat pendatang. Yang lainnya adalah 

pernikahan, di mana orang-orang di Kampung Muallaf  menikah di 

luar Kampung Muallaf. Faktor lain dari pendidikan adalah bahwa 

anak-anak di Kampung Muallaf  juga merasa bahwa cara berpikir 

mereka berubah ketika mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat yang 

lebih tinggi. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di sajikan pada bab 

terdahulu, maka dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk pemerintah, mengupayakan secara terus menerus bekerja sama 

dengan para ulama untuk melakukan bimbingan peningkatan keagamaan 

di kampung Muallaf. 

2. Untuk masyarakat yaitu, senantiasa meningkatkan dan mempertahankan 

pemahaman tentang agama Islam dan meninggalkan kepercayaan 

animisme. 

3. Kepada  para peneliti sosial, terutama bagi mereka yang tertarik meneliti 

perubahan sosial pada masyarakat Kampung Muallaf di Pinrang maka 

tulisan ini dapat dijadikan salah satu bahan referensi atau acuan bagi para 

peneliti dimasa  mendatang.
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Lampiran I   

Pedoman Observasi  

Rumusan Masalah  Hasil Observasi  

Bagaimana perubahan sosial yang 

terjadi pada masyarakat dikampung 

muallaf Kabupaten Pinrang  

Pendidikan Sosial dalam Peningkatan 

Keyakinan Agama  

Masyarakat yang tinggal di kampung 

muallaf merasakan suatu perubahan 

drastis yaitu dengan meningkatkan 

pendidikan keagamaan yang memberikan 

pengaruh yang besar terhadap perubahan 

sikap dan perilaku dari ajaran 

kepercayaan lama yang mereka anut 

sebelumnya. Dimana awalnya para 

masyarakat hanya sekedar melakukan 

konversi agama ke Islam atau menjadi 

muallaf, akan tetapi dengan adanya 

kampung muallaf tersebut para 

masyarakat dapat belajat tentang suatu 

ajaran Islam serta dapat melaksanakan 

ibadah sehari-hari sesuai dengan ajaran 

Islam (Observasi, 5 Desember 2021)  

  

Ulama sebagai Arena Perubahan Sosial 

Keagamaan  

Pemberian bimbingan kepada Muallaf 

dilakukan langsung oleh da’i yang 

ditugaskan oleh kementrian agama atau  
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 lembaga sosial keagaman agar 

memberikan pembimbingan kepada 

masyarakat kampung Muallaf secara 

sabar dan lemah lembut dengan penuh 

hati-hati karena mereka dulunya berada 

ditengah-tengah mayoritas non-muslim 

sehingga apabila bimbingan tidak 

diberikan kepada mereka secara 

terusmenerus akan memicu para muallaf 

untuk kembali ke agama asalnya  

(Observasi, 5 Desember 2021)  

  

Tradisi  Baru Kampung Muallaf 

sebagai Arena Perubahan sosial 

Beragama  

Kehidupan masyarakat di Kampung 

Muallaf Kabupaten Pinrang pada 

dasarnya semakin berkembangnya zaman 

akan mengalami suatu perubahan akibat 

dinamisnya hidup ini dan bahkan dalam 

masyarakat Kampung Muallaf terjadinya 

perubahan sosial budaya dengan 

minimnya perayaan tradisi budaya lama 

merupakan hal yang sangat wajar. Salah 

satu perubahan yang terdapat dalam 

perubahan sosial bagi masyarakat 

Kampung Muallaf adalah perubahan 

perayaan tradisi budaya lama dengan  
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 menganut suatu kepercayaan animisme 

untuk ritual menyembah kepada roh atau 

mahkluh gaib, kini terjadi suatu konversi 

agama dalam suatu istilah Sosiologi  

(Observasi, 5 Desember 2021)  

  

 Pola  Hubungan  Sosial  Kampung  

Muallaf  

Masyarakat Kampung Muallaf yang 

awalnya sangat kental seperti akan 

percaya kepada hal yang gaib atau 

animesme, akan tetapi seiring 

berjalannya waktu kini sedikit mengalami 

perubahan karena adanya pengaruh pola 

berfikir yang sangat rasional dan pola 

hubungan sosial meningkat dengan para 

Ulama atau Ustaz serta masyarakat  

(Observasi, 9 Desember 2021)  

Faktor apa saja yang mempengaruhi 

perubahan sosial yang terjadi 

dikampung muallaf Kabupaten  

Pinrang  

Kehidupan sosial budaya Kampung 

Muallaf pada hakikatnya tidak jauh 

berbeda dengan suatu keadaan sosial 

perkampungan pada umumnya karena 

masyarakat Kampung Muallaf memiliki 

keadaan sosial yang terbuka dengan 

masyarakat luar Kampung. Hal tersebut 

terbukti berdasarkan suatu sistem 

kekerabatan ataupun sistem perkawinan 

masyarakat yang serta merta akan  



5 
 

 

 memilih dari ruang lingkup internal 

kampungnya saja, akan tetapi juga dari 

eksternal kampung Muallaf itu sendiri. 

Sementara itu, tentunya tidak bisa 

dinafikkan para pendatang yang ingin 

berkunjung ke suatu perkampungan, yang 

dalam hal ini adalah Kampung Muallaf 

yang sangat menerima para pendatang 

yang ingin berkunjung oleh masyarakat 

setempat dengan sikap yang sopan lagi 

ramah, terkecuali para pendatang yang 

akan dianggap membawa suatu ajaran 

yang sesat dalam beragama dengan 

maksud mengeser aqidah masyarakat 

yang mulanya moderat dapat menjadi 

eksterm (Observasi, 9 Desember  

2021)  
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Lampiran II  

  

Pedoman Wawancara  

Rumusan Masalah  Hasil Wawancara  

Bagaimana perubahan sosial yang 

terjadi pada masyarakat dikampung 

muallaf Kabupaten Pinrang  

Pendidikan Sosial dalam Peningkatan  

Keyakinan Agama  

Guntur (45 tahun)   

“Saya toh dek dulu sebelum masuk islam 

kita punya pikiran terombang ambing ki 

tidak percayaka sama agama, tapi 

alhamdulilah setalah masuk ka islam 

sejuk rasanya karena betul-betul 

ajarannya bagus”(Wawancara, 15  

Desember 2021) 

Dina (40 tahun)   

masuknya dia kekampung muallaf 

banyak perubahan yang terjadi pada 

dirinya, yang dulunya dia hanya masuk 

agama islam tanpa belajar dan 

menjalankan syariat Islam seperti sholat 

dan mengaji karena tidak ada yang 

membina dan membimbingnya. Namun 

setelah masuk islam dan tinggal menetap 

dikampung muallaf dan mendapatkan 

bimbingan agama dari para pembina 

agama sehingga pelan-pelan akhirnya 

bisa menjalankan semua syariat Islam  

”(Wawancara, 15 Desember 2021)  
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 Hester (40 tahun)   

seorang muallaf yang mengambil 

keputusan berkonversi karena suaminya 

seorang muslim,akan tetapi sebelum 

memutuskan masuk agama islam ia 

memang sering menanyakan bagaimana 

agama islam kepada suaminya, saat awal 

memilih masuk Islam ia sama sekali tidak 

tahu membaca al-qur’an dan sholat 

hingga akhirnya dibangun kampung 

muallaf sehingga diana ia mendapatkan 

pembinaan keagmaan serta lebih 

mendalami tentang agama islam  

”(Wawancara, 15 Desember 2021) 

Yohanis (47 tahun)  masyarakat yang 

telah menjadi Muallaf dikumpulkan 

disuatu tempat dan diberikan lahan 

tempat tinggal agar mereka lebih 

gampang dalam beribadah dan 

menjalankan sholat 5 waktu seca rutin. 

Karena didesa ini masih ada yang 

beraliran animisme dan kristen sehingga 

itu akan sulit ketika masih 

bersama”(Wawancara, 15 Desember  

2021)  
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 Ulama  sebagai  Arena  Perubahan  

Sosial Keagamaan Dina (40 Tahun)  

kami disini beterimah kasih sekali selama 

ada pembinaan disini dari ustadz karena 

dulu kami itu tidak tau apa-apa tapi 

syukur alhamdulillah adanya 

perkampungan muallaf ini jadi bisaki 

belajar sama ustadz, baru ini juga ustadz 

yang ajarki bagus caranya karna langsung 

na praktekkan jadi biasa itu ditau ooo 

begitu pale yang benar, ini ustadz sabar 

sekali bimbingki karena kami ini masih 

susah belajar apalagi hapal bacaan sholat 

sama baca al-quran masih kaku mulutta 

bacaki jadi ustadz ini dia ulang-ulang 

terus bacakan ki supaya cepat ki mengerti 

biasa juga natulis di papan tulis  

(Wawancara, 18 Desember 2021)  

Ama (38 Tahun)   

Dia mengatakan bahwa dalam belajar 

praktek shalat, kami dibimbing oleh pak 

Ustadz dengan penuh harapan kepada 

kami untuk senantiasa turut taat kepada 

ajaran Agama Islam dan tentu saja untuk 

menjauhi segala larangan, bukan hanya 

dalam teori saja akan tetapi langsung 

diperagakan juga (Wawancara, 18  
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 Desember 2021)  

Tradisi Baru Kampung Muallaf 

sebagai Arena Perubahan sosial  

Beragama  

Ridwan (45 Tahun)  sebelumku jadi 

muallaf dek itu, yahh dulu kan 

masyarakat disini sedikit, nahh baru kami 

itu sebelumnya percaya kak sama yang 

gaib dan sering pastinya sering 

melakukan sesajian untuk yahh seperti 

tolak bala toh, terus kayak memintaki 

juga perlindungan, begitu  

(Wawancara, 23 Desember 2021) Manto 

(52 Tahun)  tradisi yang sering kami 

lakukan yaitu dengan menyembah kepada 

roh-roh sebagai sistem kepercayaan kami 

dan sering memberikan sesajian di bawah 

pohon-pohon besar (Wawancara, 23  

Desember 2021) Caya (53 Tahun)  

rutinitas sering kami lakukan untuk 

meminta pertolongan ataupun buat kami 

kuat itu (kebal). (Wawancara, 23  

Desember 2021)  

St Intan (56 Tahun)  

“sekarang kami anu mi, lebih taat dengan 

agama kami dan selalu mi itu, duluji  
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 selalu pasti kasih sesajian di bawah 

pohon” (Wawancara, 15 Desember 2021)  

 Pola  Hubungan  Sosial  Kampung  

Muallaf  

Saling (30 Tahun)   

“semenjak kami memeluk agama Islam 

itu, kami merasakan kami itu memiliki 

hubungan sosial yang lebih erat, terus 

apalagi kalau pergi shalat dan setelah 

selesai shalat kami selalu berjabat 

tangan” (Wawancara, 21 Desember  

2021)  

Guntur (45 Tahun)   

bahwa mereka merasakan dalam 

memeluk agama Islam membuat 

peningkatan terhadap hubungan sosial 

mereka dan tentu saja hal ini menjadi 

sebuah peningkatan (Wawancara, 21  

Desember 2021) 

Ruddin (39 Tahun)   

bahwa hubungan sosial kami sangat erat 

apalagi setelah selesai kami 

melaksanakan shalat dan pada saat 

melakukan kajian-kajian keagaaman yang 

dibimbing oleh Ustaz (Wawancara,  

21 Desember 2021)  

Karmila (42 Tahun)   

“sejak kami sering ikut ceramah kalau  
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 ada Ustaz datang, itu kami mulai sadar 

bahwa kalau seringki melakukan hal-hal 

atau menyembah gaib itu tidak bagus”  

(Wawancara, 23 Desember 2021)  

Dewi (39 Tahun)   

“sejak kami mulai merakan agama Islam, 

kami mulai sadar itu, apa yang kami 

lakukan itu kemarin-kemarin salah 

karena masih percaya sama gaib, 

sedangkan dalam al-qur’an itu dilarang”  

(Wawancara, 25 Desember 2021)  

Faktor apa saja yang mempengaruhi 

perubahan sosial yang terjadi 

dikampung muallaf Kabupaten  

Pinrang  

Husaini (37 Tahun)   

“kalau ada pendatang itu yang masuk toh 

itu, kami selalu bersikap ramah terus di 

tambah lagi karena kami juga sangat 

terbuka untuk orang-orang yang datang  

 kalau  kami  itu  anggap  baik”  

(Wawancara, 18 Desember 2021) Lina 

(43 Tahun)  bahwa masyarakat di 

Kampung Muallaf itu sangat terbuka bagi 

para pendatang, karena dulunya kami itu 

menganut suatu kepercayaan animism 

dan semua orang tau itu, tapi sekarang 

kami sudah memeluk agama Islam. 

(Wawancara, 18  

Desember 2021) Pirman (45 Tahun)  

yaitu jujur saja, kami sbagai masyarakat  
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 disini sangat terbuka dalam hal yang 

baik, karena terbukti sekarang kami 

memeluk agama Islam dan meninggalkan 

semua tradisi kami yang memberikan 

sesajian kepada pohon yang kami anggap 

mempunyai suatu roh. (Wawancara, 18  

Desember 2021)  

Abdul (41 Tahun)   

“yahh dek, masyarakat disini terbuka toh, 

karena diliat mi juga, apalagi disini juga 

banyak yang kawin dengan orang luar, 

sehingga kami dapat berbaur dengan 

yang lain juga” (Wawancara, 21  

Desember 2021) Bunga (37 Tahun)  

bahwa salah satu yang mempenagruhi 

terjadinya perubahan sosial adalah karena 

masyarakat di Kampung Muallaf juga 

banyak yang menikah dengan masyarakat 

di luar kampung kami (Wawancara, 21  

Desember 2021)  

Perdian (51 Tahun)  bahwa sebagai 

orang tua, saya itu mendukung pilihan 

hidup aanak-anak kami seperti bila ada 

yang suka dengan di luar Kampung 

Muallaf itu sendiri, tentunya kami 

memberikan sebuah restu, apalagi itu 

adalah suatu niat baik.  
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 Dewi (39 Tahun)   

“banyak itu anak-anak kami yang pergi 

merantau da nada juga yang melanjutkan 

pendidikan, karena itu banyakmi yang  

meninggalkan  sesajian  juga”  

(Wawancara, 25 Desember 2021) Abdul 

(41 Tahun)  bahwa sekarang itu sudah 

banyak anakanak kami yang melanjutkan 

ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi 

sehingga hal itu juga menjadi dasar 

terjadinya perubahan di Kampung kami  

(Wawancara, 25 Desember 2021) St 

Intan  (56 Tahun)  sekarang sudah 

berubah dan tidak seperti dulu lagi, hal 

ini karena banyak anakanak kami yang 

sudah sekolah tinggitinggi dan merantau 

(Wawancara, 25  

Desember 2021)  
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Lampiran III  

  

Studi Dokumen  

Rumusan Masalah  Hasil Penelusuran Studi Dokumen  

Bagaimana perubahan sosial yang 

terjadi pada masyarakat dikampung 

muallaf Kabupaten Pinrang  

Pendidikan Sosial dalam Peningkatan  

Keyakinan Agama  

  

Studi dokumen tersebut dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan sosial dalam 

peningkatan keyakinan agama yang 

dulunya masih tetap memelihara suatu 

ajaran animism dan bahkan hanya Islam 

yang di KTP saja, akan tetapi seiring 

berjalannya waktu, para masyarakat 

dengan gigih belajar agama Islam secara 

konsisten.  
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 Ulama sebagai Arena Perubahan Sosial  

Keagamaan  

  

Studi dokumen tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ulama sebagai arena perubahan 

sosial, dimana para ulama senantiasa 

datang dengan penuh rasa ikhlas untuk 

memberikan suatu pengarahan kepada 

masyarakat di kampung Muallaf tentang 

ajaran Islam.  

Tradisi Baru Kampung Muallaf sebagai  

Arena Perubahan sosial Beragama  
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Berdasarkan hasil studi dokumen diatas 

dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

dengan meninggalkan suatu tradisi lama 

seperti ajaran yang percaya kepada roh, 

kini peradaban telah ada di kampung 

Muallaf sebagai suatu arena perubahan 

sosial Bergama dengan berkeyakinan 

memimpin shalat  

 Pola  Hubungan  Sosial  Kampung  

Muallaf  

  

Hasil studi dokumen diatas dapat 

disimpulkan bahwa pola hubungan yang 

terjadi di kampung Muallaf semakin erat,  
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 hal ini karena dengan berbuat baik dan 

bekerja sama bahkan saling menolong 

dapat mendapatkan suatu pahala.  

Faktor apa saja yang mempengaruhi 

perubahan sosial yang terjadi 

dikampung muallaf Kabupaten  

Pinrang  

  

Hasil studi diatas dapat disimpulkan 

bahwa faktor terjadi perubahan sosial di 

kampung Muallaf Kabupaten Pinrang 

yaitu karena banyaknya para ulama yang 

melirik masyarakat tersebut untuk belajar 

agama lebih dalam lagi, sehingga 

masyarakat banyak yang mendapat suaru 

reward untuk masuk pesantren, hal 

tersebut dilakukan agar kedepannya bisa 

menjadi lebih baik lagi.  
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Lampiran IV  

Persamaan Serta Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu  

  

No  Penelitian Terdahulu  Kebaruan  Teori  

1  Yudi Muljana (2011) 
yang berjudul Dampak 

pembinaan 
pendampingan mualaf 
terhadap  

keagamaan mualaf di 

yayasan masjid falah 

Surabaya  

dan 

perilaku  

Al- 

Persamaan dan perbedaan 

penelitian tersebut dengan 

judul yang penulis angkat 

yaitu Perubahan sosial 

pada masyarakat 

kampung mualaf di 

pinrang adalah penelitian 

tersebut sama-sama 

meneliti tentang mualaf, 

sedangkan perbedannya 

yaitu penelitian tersebut 

fokus pada mualaf itu 

sendiri dan dampak dari 

perubahan keyakinan 

yang dilakukan oleh para 

mualaf, sedangkan pada 

penelitian penulis 

berfokus pada perubahan 

sosial yang terjadi 

dikampung mualaf itu 

sendiri sehingga dapat 

memepengaruhi 

masyarakat mualaf itu  

sendiri  

Toeri 

digunakan oleh 
Yudi 
berlandaskan 

pada perubahan 
sosi sedangkan 

penelitian 

menggunakan 

teori perubahan 

sosial dan sosio 

agama 

yang 

Muljana 

teori 

al 

saya 

2  
Ida  Rahmaati,  

Ratri  Desiningrum  

Dini  
Persamaan dan perbedaan 

penelitian  

Teori digunakan 

oleh  

yang  
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 (2018) 

Pengalaman 

mualaf 

interpretative 

phenomenological 

analysis  

tentang 

menjadi 

sebuah  

tersebut dengan judul 

yang penulis angkat yaitu 

perubahan sosial pada 

masyarakat mualaf (studi 

kasus kampung mualaf 

pinrang) yaitu, samasama 

meneliti tentang mualaf, 

sedangkan perbedaannya 

yaitu pada penelitian 

tersebut berfokus pada 

pengalaman pribadi para 

mualaf dalam menjalani 

dalam mendalami ajaran 

agama islam, sedangkan 

pada penelitian penulis 

ingin mengetahui 

mengenai berbagai 

perubahan sosial yang 

terjadi pada masyarakat 

mualaf khususnya 

kampung mualaf.  

Ida  (2018)  

berlandaskan pada 
 konversi  

agama 

sedangkan 
penelitian saya 
teori perubahan 

sosial struktural 
fungsional  

Talcoot Parsons 

dan teori yang 

dikeukakan oleh 

Emile Durkheim  

3  Sulkipli dan Andi 

Nirwana (2022) 

tentang pembinaan 

keagamaan pada 

Muallaf di Kabupaten 

Pinrang.  

Adapun  persamaan 

dalam penelitian ini yaitu 

sama-sama mengkaji 

mengenai masyarakat di 

kampung Muallaf di 

Kabuoaten Pinrang. 

Sementara letak 

perbedaannya terletak 

pada fokus kajian. Fokus 

kajiannya adalah 

perbedaan kondisi sosial 

masyarakat kampung 

Muallaf dan masyarakat 

umum. sedangkan 

penelitian yang saya 

lakukan yaitu perubahan 

sosial masyarakat 

kampung Muallaf dan 

Teori yang 
digunakan oleh 

Sulkipli (2022) 
masih 
berlandaskan 

pada 
pendekataan 

keagaaman 
sedangkan 
penelitian saya 

menggunakan 
teori perubahan 

sosial Talcot 
Parsons 

mengenai 
struktural  

Fungsional serta 

teori dari Emile  
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faktor  yang  

  mempengaruhi  

perubahan sosial 

masyarakat di kampung 
Muallaf di kabupaten  

Piunrang  

Durkheim  

  

  

   

  

  

  

DOKUMENTASI 
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Gambar 1 proses wawancara bersama bapak Guntur selaku Kepala Dusun 

di  

Kampung Muallaf  

  

Gambar 2 Proses Wawancara bersama Ibu Dina salah satu Masyarakat 

Kampung Muallaf  
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Gambar 3 foto bersama Ustadz setelah melakukan wawancara, salah satu 

pembina di Kampung Muallaf  

  

Gambar 4 foto bersama Masyarakat Kampung muallaf saat melakukan 

gotong royong membangun sebuah rumah untuk masyarakat kampung 

Muallaf  
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Gambar 5 foto tempat Ibadah masyarakat Kampung Muallaf   

  

Gambar 6 foto perkampungan Muallaf  
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Gambar 7 foto bersama Masyarakat Kampung Muallaf yang sedang 

berbincang-bincang bersama tetangga  
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