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BAB KELIMA 

PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN CADANGAN 

 

5.1 PENGENALAN 

Bab ini akan membincangkan dan merumuskan dapatan kajian berdasarkan 

persoalan-persoalan kajian yang telah diutarakan. Tumpuan perbincangan adalah 

berkaitan dengan persoalan-persoalan kajian secara keseluruhannya iaitu mengkaji 

peranan yang di mainkan oleh USK dalam aktiviti-aktiviti dakwah dalam ibadat, di 

samping bagaimana Saudara Kita memahami dan melaksanakan solat, puasa, zakat 

dan haji yang sebenar dalam Islam.Dalam bab ini juga, pengkaji akan mengutarakan 

beberapa cadangan untuk membimbing dan membantu Saudara Kita dalam 

mendalami ajaran Islam serta mempraktikkan suruhan Islam sepenuhnya.  Hasil 

daripada perbincangan, rumusan dan cadangan diharapkan akan dapat memberi 

kebaikan kepada semua pihak khususnya dalam usaha membimbing Saudara Kita 

dalam ajaran Agama Islam. 

5.2 RUMUSAN DAPATAN KAJIAN 

Berdasarkan hasil analisis data soal selidik yang diperoleh, pengkaji mendapati 

bahawa persoalan kajian tentang kefahaman dan pelaksanaan ibadat khusus yang 

merangkumi ibadah solat, puasa, zakat dan haji Saudara Kita telah pun terjawab. 

Kefahaman ibadat khusus dalam kalangan Saudara Kita adalah di tahap baik. 

Manakala dari segi pelaksanaan ibadat khusus dalam kalangan mereka juga 

menunjukkan di tahap yang baik. Ini dapat dilihat melalui data analisis soal selidik 

dalam bab 4.   
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Persoalan tentang mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh 

Saudara Kita di dalam memahami dan melaksanakan ibadat khusus. Daripada hasil 

kajian ini, pengkaji mendapati banyak halangan dan masalah yang dihadapi dalam 

memahami ibadat khusus dan terutama dalam melaksanakan ibadat solat dan puasa. 

Kebanyakan daripada mereka menyatakan bahawa halangan dalam memahami dan 

melaksanakan ibadat khusus adalah berpunca daripada keluarga, penerimaan 

masyarakat Islam terhadap mereka, krisis identiti dan persekitaran.  

Manakala  untuk persoalan tentang peranan yang dimainkan oleh USK serta 

JAIS dalam memberi kefahaman dan pelaksanaan ibadat khusus iaitu ibadah solat, 

puasa, zakat dan haji  kepada Saudara Kita pada keseluruhannya, responden amat 

berpuas hati dengan peranan pihak Urusetia Saudara Kita (USK) serta JAIS telah 

memainkan peranan yang penting dalam usaha memberi kefahaman ibadat khusus 

dan sekali gus pelaksanaanya. 

Hasil Dapatan Kajian Dari Soal Selidik  

Manakala, berikut adalah beberapa dapatan utama kajian yang dapat pengkaji 

kemukakan berdasarkan data-data soal selidik yang berkaitan kefahaman dan 

pelaksanaan ibadat khusus Saudara Kita :  

Pertama: Majoriti Saudara Kita mempunyai pengetahuan yang baik 

tentang ibadat khusus dengan peratusan sebanyak 85%. Ibadat khusus tersebut 

merangkumi ibadat solat lima waktu, di mana peratusan sebanyak 100% daripada 

Saudara Kita menunjukkan bahawa mereka mempunyai pengetahuan tentang hukum 

wajib solat fardhu dan hukum meninggalkan solat adalah berdosa. Manakala 90% 
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mengetahui wajib menggantikan solat yang ditinggalkan dan 82.5% mengetahui 

tentang rukun dan syarat sah solat. 

Ibadat khusus tersebut juga merangkumi puasa di bulan Ramadhan, di mana 

terdapat 95% mengetahui hukum wajib berpuasa di bulan Ramadhan dan 100% 

mengetahui tentang perkara yang membatalkan puasa di bulan Ramadhan. Selain itu, 

ibadat khusus iaitu mengeluarkan zakat, terdapat 92.5% yang mengetahui tentang 

kewajipan mengeluarkan zakat fitrah dan ibadah haji juga mempunyai peratusan 

yang sama daripada Saudara Kita dalam mengetahui hukum haji. Dapatan kajian ini 

secara keseluruhannya dapat memberi gambaran sebenar tentang tahap pengetahuan 

ibadat khusus dalam kalangan Saudara Kita berada di tahap yang baik. 

Kedua: Walau bagaimanapun, didapati masih ada dalam kalangan 

Saudara Kita tidak memahami sepenuhnya dalam pengertian ibadat khusus secara 

umum dengan peratusan sebanyak 35% yang mengatakan tidak pasti dan 5% tidak 

faham. Dengan ini menunjukkan bahawa masih ada segelintir daripada kalangan 

Saudara Kita yang masih belum dapat memahami pengertian ibadat khusus tersebut. 

Berdasarkan data yang diperolehi, ini berlaku adalah kerana Saudara Kita 

mempunyai masalah terlalu sukar untuk memahami dan ketika mengisi borang soal 

selidik mereka tidak dapat mengingati pengertian ibadat khusus tersebut. Iini bukan 

bermakna mereka tidak mengetahui tentang ibadat khusus dan tidak memahami 

sepenunhnya, tetapi hanya kerana masalah sukar memahami dan tidak mengingati 

tentang ibadat khusus tersebut. Ini memerlukan usaha daripada pihak USK dan 

Saudara Kita sendiri untuk mengatasi masalah ini. 
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Tetapi tidak mengecewakan, terdapat majoriti Saudara Kita masih memberi 

jawapan yang bertepatan terhadap soalan-soalan kefahaman mereka mengenai ibadah 

solat, ibadah puasa, ibadah zakat dan ibadah haji. Ini menunjukkan gambaran yang 

jelas bahawa kefahaman tentang ibadat khusus dalam kalangan Saudara Kita di USK 

Kuching juga di tahap yang baik.     

Ketiga: Dari segi pelaksanaan ibadah solat lima waktu, berpuasa di 

bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat dan ibadah haji dalam kalangan Saudara Kita 

berdasarkan dapatan kajian ini secara keseluruhannya juga di tahap yang baik.  

Keempat: Majoriti daripada Saudara Kita di USK, Kuching berpuas hati 

dengan pelaksanaan ibadat khusus mereka dan hanya segelintir sahaja mereka yang 

tidak berpuas hati dengan pelaksanaan ibadat khusus mereka. Ini kerana mereka 

masih berharap supaya dapat melaksanakan ibadah dengan lebih berkualiti dan ingin 

mempertingkatkan lagi kefahaman dan pelaksanaannya. 

Hasil Dapatan Kajian Dari Temu Bual 

 Dapatan utama kajian berdasarkan data-data temu bual, pengkaji mendapati 

bahawa pihak Urusetia Saudara Kita (USK) dan JAIS telah memainkan peranan yang 

penting dalam usaha memberi kefahaman ibadat khusus dan sekali gus 

pelaksanaanya. Banyak program-program yang disusun untuk Saudara Kita. 

Antaranya, mengadakan kelas mingguan kepada mereka, ceramah, forum dan ijtima’ 

Saudara Kita. Selain itu, terdapat juga program-program yang berbentuk agama 

untuk membentuk hati dan akhlak serta membangkitkan semangat untuk Saudara 

Kita belajar dan mempraktik ajaran Islam dan supaya lebih faham tentang agama 

Islam. Di samping itu juga, mengadakan kursus tentang ibadat khusus seperti 
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bengkel solat. Kursus dan program-program seperti ini dapat membantu 

mempertingkatkan lagi kefahaman dalam ibadat khusus dan membimbing mereka 

dalam pelaksanaannya seperti ibadah solat dan ibadah haji Saudara Kita. 

5.3 PERBINCANGAN DAPATAN KAJIAN 

Perbincangan dalam dapatan kajian difokuskan kepada tentang Saudara Kita, usaha 

dan peranan USK dan organisasi atau Jabatan-jabatan Agama di Sarawak dalam 

membimbing Saudara Kita dalam ibadat khusus.  

5.3.1 Saudara Kita 

Tahap kefahaman dan pelaksanaan ibadat khusus dalam kalangan Saudara Kita 

berada di tahap yang baik. Ini kerana majoriti Saudara Kita bersikap positif, 

bersemangat dan berusaha dalam memahami dan melaksanakan ibadah khusus iaitu 

solat, puasa, zakat dan haji dalam kehidupan baru iaitu selepas pengislaman mereka. 

Berdasarkan dapatan kajian tentang kefahaman ibadat khusus yang 

merangkumi ibadah solat, puasa, zakat dan haji Saudara Kita, pada keseluruhan 

mereka mempunyai kefahaman yang baik tentang ibadat khusus dan mengetahui 

tentangnya. Ini dapat dibuktikan melalui semua jawapan soal selidik dan temubual 

pengkaji kepada Saudara Kita. Pada keseluruhannya Saudara Kita menjelaskan 

bahawa ibadat khususini merangkumi ibadah solat di mana ibadah solat fardhu 

adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada orang Islam. Maka, ianya wajib 

dilaksanakan dalam apa jua keadaan dan masa setelah masuk waktunya. Manakala 

puasa bulan Ramadhan ialah puasa yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada seluruh 

umat Islam dan zakat fitrah juga diwajibkan ke atas tiap-tiap orang Islam. Selain itu 

ibadah haji juga ibadah yang wajib dikerjakan bagi yang berkemampuan sahaja. 
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Dapatan berdasarkan temu bual terhadap Saudara Kita membuktikan Saudara 

Kita mempunyai tingkah laku yang positif. Hal ini kerana hampir kesemua Saudara 

Kita menyatakan bahawa pelaksanaan ibadat khusus terutama solat dan puasa 

mereka pada mula memeluk Islam adalah sangat sukar untuk melaksanakannya atau 

mempraktikkannya. Namun begitu, Saudara Kita rasa bersyukur kerana pada masa 

sekarang mereka dapat melaksanakan ibadat khusus terutama ibadah solat dan puasa 

dengan baik. Walaupun ada daripada mereka yang belum berpuas hati dengan 

pelaksanaan ibadah mereka sekarang tetapi dapat dilakukan dengan istiqamah. Ini 

menunjukkan bahawa pelaksanaan ibadat khusus dalam kalangan Saudara Kita di 

tahap yang baik dan memuaskan. 

Terdapat banyak usaha Saudara Kita dalam mempertingkatkan kefahaman 

dan memperelokkan lagi ibadat khusus mereka. Antaranya, menghadiri kelas yang 

disediakan oleh USK, JAIS dan kelas di masjid atau surau yang dianjurkan oleh USK 

kepada Saudara Kita, belajar melalui pembacaan buku tentang Islam dan ibadat, 

bertanya kepada orang yang lebih mengetahui seperti guru, ustaz dan kawan-kawan 

sesama Islam. Selain itu, melalui media massa seperti radio, rancangan TV seperti 

Al-Kuliyah, Al-Hidayah, Hal Ehwal Islam dan banyak lagi program-program yang 

berunsurkan dakwah. Selain itu juga, mereka berusaha untuk belajar dan terus 

menuntut ilmu dan mengkaji supaya lebih memahami tentang Islam dan dapat 

melaksanakan selari dengan kehendak syariah. Ini bermakna Saudara Kita 

mempunyai semangat yang tinggi dalam mempertingkatkan kefahaman ibadat 

khusus serta memperelokkan lagi dalam pelaksanaannya supaya ibadah mereka lebih 

baik dan berkualiti. Di sini boleh dirumuskan bahawa menuntut ilmu dan manambah 

ilmu adalah usaha yang terbaik bagi Saudara Kita untuk mempertingkatkan 

kefahaman dan memperelokkan pelaksanaan mereka dalam ibadat khusus. Ini juga 
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membuktikan bahawa kefahaman dan pelaksanaan ibadat khusus dalam kalangan 

Saudara Kita di tahap yang baik dan memuaskan. 

Selain itu, semua Saudara Kita juga mengatakan bahawamereka mempunyai 

banyak halangan dan masalah yang dihadapi dalam memahami ibadat khusus dan 

terutama dalam melaksanakan ibadat solat dan puasa. Kebanyakan daripada mereka 

menyatakan bahawa halangan dalam memahami dan melaksanakan ibadat khusus 

adalah berpunca daripada keluarga, penerimaan masyarakat Islam terhadap mereka, 

krisis identiti dan persekitaran. Walau bagaimanapun, bagi Saudara Kita, semua ini 

dapat diatasi dengan kesabaran dan memerlukan keyakinan yang tinggi untuk 

memahami dan melaksanakan ajaran dan amalan dalam Islam. Ini juga membuktikan 

bahawa Saudara Kita tidak pernah berputus asa untuk mempelajari Islam, sentiasa 

bersemangat dan istiqamah dengan ajaran dan amalan Islam dalam kehidupan 

mereka. 

Dapatan berdasarkan temu bual juga mendapati, Saudara Kita menyatakan 

bahawa adalah sangat wajar ibadat khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji 

diteruskan dalam kehidupan. Ini kerana ibadat khusus itu adalah yang wajib dan 

amalan-amalan ibadah ini dapat membentuk diri kita sebagai orang Islam. 

Pendidikan agama seperti amalan ibadah solat diterima dapat mengelakkan seseorang 

itu daripada melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan agamanya dan 

dapat membentuk akhlak yang mulia. Mereka juga ada menjelaskan bahawa ibadah 

solat adalah dari hasil takut dan tawakal kita kepada Allah SWT. Dalam hal ini 

termasuk juga di dalamnya puasa, zakat serta haji. Jadi, jelas kesemuanya itu adalah 

hasil dari mendirikan solat fardhu. Maka adalah sangat wajar ibadat khusus 
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diteruskan dalam kehidupan. Ini bermakna bahawa kesemua Saudara Kita sangat 

bersetuju bahawa adalah sangat wajar ibadat khusus diteruskan dalam kehidupan.   

Dapat dirumuskan di sini, pengkaji berpendapat bahawa kefahaman dan 

pelaksanaan ibadat khusus dalam kalangan Saudara Kita berada di tahap yang baik 

adalah kerana faktor sikap positif dan semangat Saudara Kita sendiri dalam usaha 

untuk memahami dan melaksanakan ibadat khusus dalam kehidupan Islam mereka.   

5.3.2 Usaha dan Peranan USK, Organisasi dan Jabatan Agama di 

Sarawak  

Pada keseluruhannya, kefahaman dan pelaksanaan Saudara Kita tentang ibadat 

khusus yang merangkumi ibadah solat, puasa, zakat dan haji amat membanggakan. 

Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahawa peranan yang dimainkan oleh pihak 

USK, JAIS, JAKIM dan lain-lain amat memuaskan terhadap keprihatinan dan benar-

benar mengambil berat tentang pembelajaran Saudara Kita dalam memahami tentang 

ibadat khusus khasnya dan memahami tentang ajaran dan amalan Islam amnya. 

Apabila dilihat dengan teliti lagi, walaupun ada Saudara Kita yang menunjukkan 

kefahaman dan pelaksanaan ibadat khusus di tahap lemah tetapi ia adalah sedikit 

sahaja. 

 Apa yang dapat disimpulkan ialah hasil dapatan kajian, peranan dan tindakan 

pihak USK, JAIS dan yang terlibat dengan Saudara Kita dalam merangka dan 

melaksanakan program-program untuk Saudara Kita dapat membantu Saudara Kita 

memahami dan membimbing mereka dalam melaksanakan ibadat khusus tersebut.  

Dapatan ini dibuktikan dengan sokongan pendapat Saudara Kita sendiri 

terhadap pihak-pihak mereka. Saudara Kita menyatakan bahawa pihak USK, JAIS, 



 

147 
 

JAKIM dan pihak yang terlibat dengan Saudara Kita telah memainkan peranan 

mereka dengan baik. Banyak program-program yang disusun untuk Saudara Kita. 

Antaranya, mengadakan kelas mingguan kepada mereka, ceramah, forum dan ijtima’ 

Saudara Kita. Selain itu, terdapat juga program-program yang berbentuk agama 

untuk membentuk hati dan akhlak serta membangkitkan semangat untuk Saudara 

Kita belajar dan mempraktik ajaran Islam dan supaya lebih faham tentang agama 

Islam. Selain itu juga, mengadakan program pergi ke perkampungan yang terdapat 

Saudara Kita dan mengadakan kursus tentang ibadat khusus seperti bengkel solat dan 

haji. Kursus dan program seperti ini dapat membantu mempertingkatkan lagi 

kefahaman dalam ibadat khusus mereka. Di sini boleh dirumuskan bahawa pihak 

USK, JAIS, JAKIM dan pihak yang terlibat dengan Saudara Kita telah berusaha 

untuk memberi kefahaman ibadat khusus dan membimbing mereka dalam 

pelaksanaannya. 

5.4 IMPLIKASI KAJIAN 

Dapatan dari kajian ini sesungguhnya memberi satu keputusan yang membanggakan. 

Meskipun keputusan tidak mencapai 100%, namun ia telah membuktikan bahawa 

kefahaman dan pelaksanaan ibadat khusus dalam kalangan saudara kita di USK 

Kuching Sarawak berada di tahap yang baik. 

Bagi pihak USK, JAIS, JAKIM dan yang terlibat dengan Saudara Kita 

seharusnya menitik beratkan untuk menyusun lebih banyak program dan kursus 

tentang ibadat khusus. Bagi menghasilkan pembelajaran ibadat khusus yang 

merangkumi ibadat solat, puasa, zakat dan haji lebih berkesan, perbincangan 

seharusnya melibatkan tenaga pelatih yang berketrampilan dalam membimbing 

mereka  dari pelaksanaan ibadat khusus itu sendiri. Latihan yang lebih banyak 
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diperlukan untuk mengukuhkan kefahaman Saudara Kita dan latihan amali seperti 

ibadah solat dan ibadah haji juga amat diperlukan. 

 Bagi pihak guru atau tenaga pengajar, mereka perlu peka kepada kefahaman 

mereka dalam setiap pembelajaran terutama ibadat khusus. Para guru perlu melihat 

dari semasa ke semasa perubahan peningkatan tahap kefahaman mereka. Sebagai 

seorang guru yang inovatif, maka adalah perlu sentiasa menggunakan kaedah yang 

pelbagai dalam pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dan peka serta prihatin 

terhadap para pelajarnya. Agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat 

dilaksanakan dalam suasana yang menyeronokkan dan bukan membosankan. 

Bagi masyarakat Islam yang lain, mereka perlu menyokong terhadap 

keislaman Saudara Kita. Masyarakat Islam perlulah menerima Saudara Kita sebagai 

saudara sendiri kerana apabila mereka memeluk agama Islam secara automatik ia 

telah menjadi saudara bagi semua umat Islam. Oleh yang demikian, setiap umat 

Islam berhak mendapat pembelaan yang sama dari saudaranya semuslim. Pembelaan 

dalam erti kata tunjuk ajar, bimbingan dan perlindungan sehingga ia boleh berdikari 

dan mempertahankan akidah Islamnya. Sokongan daripada masyarakat Islam seperti 

keluarga dan kawan-kawan adalah amat penting kepada Saudara Kita. 

 Bagi pihak Saudara Kita pula mereka perlu mendisiplinkan diri mereka dalam 

pembelajaran dan mempraktikkan apa yang dipelajari serta melaksanakan hukum 

hakam, amalan dan ajaran dalam Islam. Dengan ini Saudara Kita akan lebih 

berpengetahuan untuk meneroka ilmu tentang Islam. Selain itu juga, sikap positif 

perlulah dipupuk dalam kalangan mereka. 
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5.5 CADANGAN 

Masyarakat Islam perlu menyedari bahawa golongan Saudara Kita atau saudara baru 

ini, merupakan aset yang berharga dalam konteks dakwah dan masyarakat Islam itu 

sendiri. Justeru itu, golongan ini sewajarnya diberi bimbingan yang cukup tentang 

Islam. Oleh yang demikian, adalah kewajipan setiap umat Islam memastikan saudara 

sesama Islam ini tidak kembali kepada kepercayaan lamanya. Begitu banyak 

alternatif lain yang boleh dilakukan dalam membimbing dan membantu mereka 

dalam mendalami ajaran Islam. Justeru setiap pihak perlulah mengambil sikap yang 

lebih prihatin terhadap Saudara Kita ini dalam usaha membantu dan membimbing 

mereka. 

Pelbagai pihak sama ada pihak kerajaan mahupun pihak swasta boleh 

berusaha untuk membantu Saudara Kita. Di antaranya, membantu dari segi 

peruntukan kewangan bagi meyelaraskan lagi setiap program-program yang 

dianjurkan kepada Saudara Kita. Dengan ini, program-program, kursus-kursus dan 

sebagainya dapat dilaksanakan secara berterusan dan menambahkan lagi 

kepelbagaian program demi mendekatkan diri mereka kepada Islam dan membantu 

mereka dalam mendalami ajaran Islam. Di samping itu, program-program latihan 

seperti amalan dalam Islam juga hendaklah diadakan oleh pihak USK sendiri, JAIS, 

JAKIM dan lain-lain agensi bagi meningkatkan tahap kefahaman dan pelaksanaan 

dalam ajaran dan amalan Islam itu sendiri. Dan seterusnya laksanakan program 

susulan dan pemantauan mempertahankan aqidah dan pelaksanaan ibadah mereka 

seperti ibadah solat dan lain-lain. Meningkatkan kemajuan setiap kursus dari segi 

pengisiannya seperti memperkayakan modul dalam kursus-kursus atau program-
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program supaya tajuk yang dimasukkan dalam setiap kursus yang diadakan tidak 

berulang atau sama dengan kursus yang lepas. 

Dalam lawatan pengkaji ke kelas Saudara Kita, pengkaji dapat melihat sendiri 

keadaan kelas-kelas pengajian yang masih memerlukan banyak bantuan dan 

pertolongan seperti tenaga pengajar, bahan bantu mengajar, bahan-bahan rujukan 

kelas dan sebagainya. Sepertimana yang kita ketahui, pengajian dalam kelas 

memerlukan guru atau tenaga pengajar yang terlatih dan berpendidikan tinggi untuk 

mengajar, mendidik dan membimbing Saudara Kita. Memberi kefahaman yang jelas 

tentang Islam dan memberi latihan, ujian peperiksaan dan ulangkaji semula sebelum 

memulakan tajuk baru. Dengan pengisian yang mantap, kefahaman yang jelas dan 

guru yang benar-benar mengambil berat tentang mereka akan lebih memberi kesan 

yang mendalam dalam jiwa Saudara Kita dan supaya dengan cara ini mereka lebih 

memahami dan mudah untuk mengingati pembelajaran secara berkesan. Langkah-

langkah ini perlu direalisasikan oleh pihak USK sendiri, JAIS, JAKIM dan pihak 

yang terlibat dengan Saudara Kita. Selain itu juga, meramaikan pegawai bimbingan 

dan pegawai khas untuk memantau, memberi bimbingan dan memberi motivasi lebih 

kepada Saudara Kita selain pemerhatian daripada guru di dalam kelas juga perlu 

diresalisasikan. 

Selain daripada itu, pihak kerajaan juga boleh membantu mereka dari segi 

bahan untuk mengajar, bahan-bahan rujukan kelas dan sebagainya. Ini kerana untuk 

lebih memudahkan mereka dalam mempertingkatkan dan menambah ilmu 

pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri. Di samping agensi-agensi kerajaan, 

pihak swasta juga dapat memainkan peranannya untuk membantu Saudara Kita. 

Antara langkah yang dapat dilakukan oleh agensi swasta ialah mengadakan 
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perkhidmatan  bimbingan dan kaunseling kepada Saudara Kita. Melalui cara ini, 

golongan Saudara Kita  dapat merujuk masalah mereka dan dapat meluahkan 

perasaan dengan cara yang betul. Ini dapat membantu mereka lebih bersemangat 

dalam mempelajari dan memahami agama baru mereka iaitu agama Islam. Dalam 

lawatan dan melalui perbualan pengkaji dengan kaum wanita Saudara Kita, 

keperluan meramaikan kaunselor agama khususnya dalam kalangan ustazah untuk 

menangani masalah kaum wanita Saudara Kita juga adalah amat diperlukan. Di 

samping keperluan menyedarkan masyarakat Islam tugas wajib membantu Saudara 

Kita juga amat penting. Lantaran itu, penglibatan semua pihak untuk membantu 

Saudara Kita atau muallaf amatlah diperlukan. 

Oleh itu, dapatlah dikatakan bahawa usaha dalam membantu mereka dalam 

mendalami ajaran Islam bergantung kepada kemahuan seseorang individu Saudara 

Kita itu sendiri. Bantuan daripada pihak kerajaan, badan swasta dan badan NGO 

hanyalah sebagai sokongan tambahan sahaja. Hasil gabungan kerjasama antara 

semua pihak inilah yang akan menentukan kejayaan sebenar Saudara Kita dalam 

mendalami tentang Islam. 

5.6 PENUTUP 

Hasil kajian manunjukkan bahawa kefahaman dan pelaksanaan ibadat khusus yang 

merangkumi ibadah solat, puasa, zakat dan haji dalam kalangan Saudara Kita di 

Urusetia Saudara Kita(USK), Kuching Sarawak adalah di tahap yang baik. Kajian ini 

juga merumuskan bahawa peranan dan tindakan pihak USK, JAIS dan yang terlibat 

dengan Saudara Kita dalam merangka dan melaksanakan program-program untuk 

Saudara Kita dapat membantu Saudara Kita memahami dan membimbing mereka 

dalam melaksanakan ibadat khusus tersebut. Apa yang paling penting adalah pihak 
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USK serta JAIS, Guru dan masyarakarat Islam haruslah bekerjasama dalam 

membantu Saudara Kita memahami dan membimbing mereka dalam melaksanakan 

ibadat khusus dan memahami tentang amalan dan ajaran Islam itu sendiri. Program 

dan kursus yang sedia ada dilaksanakan sekarang ini mampu membantu Saudara Kita 

memahami dan melaksanakan ibadat khusus tersebut dan jika ia ditambahbaikkan 

lagi sememangnya lebih memberi kesan yang memuaskan lagi. 

 

 


