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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

“Tuhan itu satu. Semua agama itu sama, memiliki tujuan yang sama. 

Dan setiap agama sama-sama mengajarkan tentang kebaikan.”. Tidak jarang 

beberapa dari kita pasti pernah mendengarkan kalimat seperti itu, atau paling 

tidak memiliki inti serta makna kalimat yang sama. Begitupun juga dengan 

peneliti. Walaupun terdapat banyak sekali agama di dunia ini, tidak jarang 

beberapa individu memiliki keyakinan yang kuat bahwa semua agama adalah 

sama. Setiap agama memang memiliki cara beribadah dan menyampaikan 

kepada Tuhan-nya yang berbeda-beda, tetapi semua agama memiliki tujuan 

yang satu, yaitu Tuhan yang satu. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri juga 

bahwa terdapat beberapa individu yang meyakini bahwa semua agama adalah 

berbeda dan tidak jarang masing-masing dari mereka berlomba-lomba untuk 

meyakinkan bahwa agamanya adalah yang paling benar dan terbaik di antara 

semua agama yang ada. 

Agama sendiri berasal dari Bahasa Sanskerta yang merupakan 

gabungan dari kata “a” yang artinya tidak dan “gama” yang artinya pergi. 

Jika digabungkan, agama berarti “jadi tidak pergi”. Artinya adalah tetap 

ditempat dan diwariskan secara turun-temurun (Sodikin, 2003). Agama 

didefinisikan oleh Martineu (dalam Saifuddin, 2019) sebagai kepercayaan 

kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak Ilahi yang 
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mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat 

manusia. Adapun juga Spencer (dalam Saifuddin, 2019) menjelaskan agama 

sebagai pengakuan bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Yang Kuasa 

yang melampaui pengetahuan manusia. Di Indonesia sendiri terdapat enam 

agama yang diakui secara resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, 

Buddha, dan Khonghucu (Yasmin, 2020). 

Pada umumnya, pernikahan terjadi saat sepasang kekasih memiliki 

satu agama yang sama. Akan tetapi, tidak jarang juga terjadi pernikahan 

berbeda agama. Proses hingga pada akhirnya sepasang kekasih memutuskan 

untuk menikah meskipun berbeda agama tentu tidaklah mudah. Pasti terdapat 

banyak sekali pertimbangan hingga berani mengambil keputusan seperti itu, 

keputusan yang memiliki resiko. 

Salah satu pertimbangan yang memungkinkan untuk dipikirkan ulang 

adalah bagaimana keberlangsungan kehidupan beragama dalam kehidupan 

pernikahan kelak. Terdapat empat kemungkinan yang mungkin dipikirkan 

ulang sebelum memutuskan untuk menikah meskipun berbeda agama. Yang 

pertama, mempelai pria akan mengikuti agama yang dipeluk oleh mempelai 

wanitanya. Yang kedua, mempelai wanita akan mengikuti agama yang 

dipeluk oleh mempelai prianya. Yang ketiga, kedua mempelai memutuskan 

untuk sama sekali tidak beragama. Dan yang keempat, masing-masing 

mempelai akan tetap mempertahankan agamanya masing-masing dengan 

berjalan sendiri-sendiri. Kemungkinan yang terakhir inilah yang dapat 

dikatakan sebagai pernikahan berbeda agama. 
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Di Indonesia sendiri pernikahan berbeda agama dapat dikatakan 

“dilarang” walaupun hal tersebut tersampaikan secara implisit. Di dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 

Hal ini berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan 

kepercayaan. Sedangkan hampir setiap agama yang diakui secara resmi oleh 

Indonesia melarang pernikahan yang berbeda agama, walaupun lagi-lagi hal 

tersebut tersampaikan secara implisit. Seperti di dalam Alkitab agama Kristen 

dan Katolik yang mengatakan bahwa terang tidak dapat bersatu dengan gelap 

(2 Korintus 6:14) serta di dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

tentang Perkawinan Antar Agama yang menyatakan bahwa haram hukumnya 

jika wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslimah, begitupun 

juga sebaliknya. 

Walaupun pernikahan berbeda agama “dilarang” atau bahkan 

dapatkan dikatakan “ditentang” di Indonesia, terbukti bahwa masih ada saja 

pasangan yang pada akhirnya memutuskan untuk menikah berbeda agama. 

Walaupun banyak rintangan dan tantangan yang ada di depan mata jika suatu 

pasangan kekeuh untuk melangsungkan pernikahan berbeda agama, tetapi 

tetap saja dilakukan. Hal ini terbukti dari survei salah satu pelaku pernikahan 

berbeda agama sekaligus penulis buku terkenal “Menjawab 101 Masalah 

Nikah Beda Agama” yaitu Ahmad Nurcholish yang mendapatkan bahwa 

sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan yang 



4 
 

 

secara resmi terdaftar sebagai pasangan pernikahan berbeda agama di 

Indonesia. Mayoritas pasangan yang menikah berbeda agama adalah antara 

agama Islam dan Kristen atau Katolik, sedangkan minoritasnya adalah antara 

agama Kristen dan Buddha (Akbar, 2012). 

Salah satu hal yang masih sering menjadi pertanyaan saat suatu 

pasangan memutuskan untuk menikah berbeda agama adalah bagaimana 

agama yang akan dipeluk anaknya kelak. Jika pernikahan sesama agama, 

biasanya anak akan secara langsung mengikuti agama yang dipeluk oleh ayah 

dan ibunya. Sebagai contoh, saat sang ayah dan ibu memeluk agama Kristen, 

maka anaknya akan memeluk agama Kristen juga. Hal ini adalah hal yang 

lumrah terjadi walaupun terkadang terdapat beberapa pasangan yang pada 

akhirnya memberikan anaknya kebebasan untuk memilih agama yang akan 

dipeluknya terlepas dari mengikuti agama yang dipeluk oleh kedua orang 

tuanya. Namun, bagaimana dengan agama yang dipeluk oleh anak dari 

pasangan yang berbeda agama? Akankah anak tersebut sudah ditetapkan 

mengikuti salah satu agama yang dipeluk orang tuanya, ataukah diberikan 

kebebasan pribadi untuk memilih agama yang dipeluknya? 

Pada saat kehidupan pernikahan pasangan berbeda agama dimulai, 

terutama saat telah lahir sang buah hati, disitulah masalah mula-mula 

kehidupan beragama sang anak mulai terjadi. Dari hal-hal kecil seperti 

upacara ritual kelahiran seperti apa yang akan dilakukan untuk menyambut  

kelahiran sang buah hati. Apakah dengan adzan, baptisan, atau dengan yang 

lainnya. Hingga pendidikan dan pendalaman agama seperti apa yang akan 
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diberikan kepada sang anak. Apakah akan disekolahkan di sekolah yang 

berbasis agama Islam atau Katolik, atau yang sama sekali tidak berbasis 

agama. Apakah anak akan diikutkan pendalaman agama pengajian atau 

sekolah minggu. Hal-hal tersebut akan menjadi suatu permasalahan terutama 

bagi sang anak. Sang anak akan mengalami kebingungan dengan 

ketidakjelasan tentang segala hal yang berbau agama di dalam keluarganya. 

(Rosenbaum dalam Calvina & Andriani, 2012). 

Walaupun masalah-masalah yang tersebut mungkin tidak terlalu 

menjadi masalah besar bagi sang anak diawal, tetapi seiring berjalannya 

waktu masalah-masalah tersebut dapat menjadi masalah besar bagi sang anak. 

Terlebih ketika sang anak mulai memasuki masa dewasa. Masa dewasa 

sendiri menurut Papalia (dalam Saifuddin 2019) dimulai saat usia 20 tahun. 

Perkembangan keagamaan pada masa dewasa akan bergantung pada 

perkembangan keagamaan pada masa kanak-kanak dan remaja. Masa kanak-

kanak dan remaja merupakan fondasi awal keagamaan. Jika fondasi tersebut 

tidak kuat, maka kedepannya pasti akan runtuh. Oleh karena itulah, 

pembentukan dan perkembangan keagamaan pada masa kanak-kanak dan 

remaja akan sangat mempengaruhi perkembangan keagamaan masa dewasa. 

Hal ini tampak pada pengalaman pribadi masing-masing partisipan 

berdasarkan wawancara awal yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada NN, 

sejak lahir kedua orang tuanya sama sekali tidak pernah “memaksakan” 

agama apa yang akan dipeluk olehnya. Sejak kecil, NN selalu terbiasa melihat 

kedua orang tuanya menjalankan ibadah yang berbeda, yaitu sholat (pada 
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ibunya) dan kebaktian (pada ayahnya). Walaupun begitu, kedua orang tua NN 

sama sekali tidak pernah menjelaskan mengapa keduanya menjalankan 

ibadah yang berbeda. Hal inilah yang membuat NN mengalami kebingungan, 

seperti “Mengapa mereka menjalankan ibadah yang berbeda?”. Dan karena 

itulah, NN sejak kecil menjalankan kedua cara ibadah orang tuanya tersebut. 

NN menjalankan sholat sekaligus kebaktian untuk menemukan agama apa 

yang akan dipeluknya. Yang tentunya merupakan proses perjalanan yang 

panjang. Hingga pada akhirnya NN memilih sendiri agama yang ingin 

dipeluknya pada usia 17 tahun. 

Hampir sama dengan NN, CA sejak kecil juga terbiasa melihat kedua 

orang tuanya menjalankan ibadah yang berbeda, yaitu sholat (pada ibunya) 

dan kebaktian (pada ayahnya). Hal ini lantas membuat CA pada saat masih 

duduk dibangku Taman Kanak-Kanak (TKK) memberanikan diri untuk 

bertanya kepada ibunya, “Mengapa ibu dan ayah menjalankan ibadah yang 

berbeda?”. Kemudian ibunya menjelaskan bahwa ibunya memeluk agama 

Islam yang berarti menjalankan sholat dan ayahnya memeluk agama Kristen 

yang berarti menjalankan kebaktian. Walaupun ibunya telah menjelaskan, CA 

tetap menjalankan kedua cara ibadah orang tuanya tersebut. CA menjalankan 

sholat sekaligus kebaktian untuk menemukan agama apa yang akan 

dipeluknya. Hingga pada akhirnya CA memilih sendiri agama yang ingin 

dipeluknya pada saat akan memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

yaitu pada usia 12 tahun. 
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Berbeda dengan NN dan CA, NA sejak lahir sudah “dipilihkan” 

memeluk agama Islam, yaitu mengikuti agama yang dipeluk oleh ibunya. 

Ibunya sendiri yang meminta kepada ayahnya bahwa NA harus mengikuti 

agama ibunya. Sejak kecil, NA terbiasa melihat kedua orang tuanya 

menjalankan ibadah yang berbeda dan hal tersebut sama sekali tidak pernah 

membuatnya merasa bingung. Walaupun begitu, ibunya menjalankan 

ibadahnya dengan sangat taat, berbeda dengan ayahnya yang hanya akan 

kebaktian pada hari-hari besar agamanya saja. Sejak kecil, NA sudah 

menjalankan ibadah sesuai agama yang dipeluknya saja, yaitu Islam. Dan 

tidak jarang NA menemani ayahnya kebaktian, tetapi ia sama sekali tidak 

menyebutkan doa-doanya. Hanya menemani saja. 

Adapun Crijns (dalam Saifuddin 2019) menjelaskan bahwa individu 

yang telah memasuki masa dewasa salah satu cirinya adalah dapat memahami 

faktor dan dampak atas perilakunya sendiri. Di sisi lain, Witherington (dalam 

Saifuddin 2019) menjelaskan bahwa salah satu ciri individu yang telah 

memasuki masa dewasa adalah memiliki ketegasan untuk memilih kehidupan 

yang akan ia jalani. Pada saat memasuki masa dewasa, individu akan 

memikirkan lebih banyak hal daripada saat masa kanak-kanak dan remaja. 

Individu akan dituntut untuk dapat memikirkan tanggung jawab sosial, moral, 

ekonomi, termasuk juga memikirkan mengenai keagamaan (Jalaluddin dalam 

Saifuddin, 2019). 

Untuk individu dewasa dengan latar belakang orang tua yang berbeda 

agama memutuskan mengenai agama yang akan dipeluknya serta 
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menghidupinya tentu tidaklah mudah. Pasti terdapat proses yang cukup 

panjang untuk pada akhirnya memutuskan memeluk suatu agama tertentu. 

Untuk dapat memutuskan suatu keputusan dengan tepat, dibutuhkan 

pengambilan keputusan yang tepat pula. Adapun pengambilan keputusan 

didefinisikan oleh Terry (dalam Hasan, 2004) sebagai pemilihan alternatif 

tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Selain itu, Sweeney dan 

McFarlin (dalam Sarwono, 2018) mengartikan pengambilan keputusan 

sebagai proses dalam mengevaluasi satu atau lebih pilihan dengan tujuan 

untuk meraih hasil terbaik yang diharapkan. 

Menurut Terry (dalam Hasan, 2004), terdapat lima dasar yang dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya adalah intuisi, 

pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Selain itu, terdapat beberapa 

faktor yang turut berperan dalam pengambilan keputusan. Di antaranya 

adalah posisi atau kedudukan, masalah, situasi, kondisi, serta tujuan (Hasan, 

2004). 

“When you make decisions, you deal with the consequences.”. 

Mungkin tidak jarang beberapa dari kita pasti pernah mendengarkan kata-kata 

tersebut. Pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang sangat penting 

karena jika kita telah memutuskan sesuatu, kita sebagai pembuat keputusan 

harus berani menanggung konsekuensinya apapun yang terjadi. Ketika kita 

tidak tepat atau salah dalam mengambil keputusan, maka kedepannya kita 

akan menanggung konsekuensinya yang mungkin tidak baik bagi kita 

ataupun orang lain. Begitupun juga dengan pengambilan keputusan memilih 
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agama, terutama pada orang dewasa dengan latar belakang orang tua yang 

berbeda agama. Walaupun hidup ditengah keluarga yang berbeda agama, 

orang dewasa dengan latar belakang orang tua yang berbeda agama 

diharapkan mampu mengambil keputusan memilih agama secara tepat serta 

menghidupinya sehingga tidak ada penyesalan akan kesalahan pengambilan 

keputusan dikemudian hari. Terlebih lagi, sebagai individu yang telah 

memasuki masa dewasa, orang dewasa dengan latar belakang orang tua yang 

berbeda agama memiliki tuntutan untuk memikirkan mengenai keagamaanya. 

Oleh karena itu, peneliti ingin berfokus untuk meneliti dinamika proses 

pengambilan keputusan memilih agama pada orang dewasa dengan latar 

belakang orang tua yang berbeda agama. 

B. Fokus Penelitian 

Batas penelitian ini adalah meneliti hal-hal yang berkaitan dengan 

dinamika proses pengambilan keputusan memilih agama dan partisipan 

penelitian yang merupakan individu yang telah memasuki masa dewasa 

dengan latar belakang orang tua yang berbeda agama. Akan tetapi, orang 

dewasa dengan latar belakang orang tua yang berbeda agama tersebut berhasil 

mengambil keputusan memilih agama yang dipeluknya setelah melewati 

suatu rangkaian proses yang cukup panjang serta menghidupi pilihan 

agamanya tersebut. Peneliti ingin mengetahui bagaimana dinamika proses 

yang dialami oleh orang dewasa dengan latar belakang orang tua yang 

berbeda agama hingga memutuskan agama yang dipeluknya. Serta faktor-

faktor apa saja yang turut berperan dalam proses pengambilan keputusan 
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memilih agamanya. Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus dan hanya 

difokuskan untuk meneliti orang dewasa dengan latar belakang orang tua 

yang berbeda agama sejak lahir hingga saat ini, serta telah memilih dan 

menetapkan agama yang dipeluknya baik karena mengikuti agama salah satu 

orang tua, paksaan, atau pilihan pribadi. 

C. Rumusan Permasalahan 

Penelitian mengenai dinamika proses pengambilan keputusan memilih 

agama pada orang dewasa dengan latar belakang orang tua yang berbeda 

agama memberikan pemikiran kepada peneliti untuk merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana dinamika proses pengambilan keputusan memilih agama 

pada orang dewasa dengan latar belakang orang tua yang berbeda 

agama? 

2. Apa saja faktor-faktor yang turut berperan dalam proses pengambilan 

keputusan memilih agama pada orang dewasa dengan latar belakang 

orang tua yang berbeda agama? 

3. Apa dampak yang terjadi di dalam kehidupan setelah pengambilan 

keputusan memilih agama tersebut? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk menggali dan mengeksplorasi gambaran dinamika proses 

pengambilan keputusan memilih agama pada orang dewasa dengan latar 

belakang orang tua yang berbeda agama. 

2. Untuk mengungkap faktor-faktor yang turut berperan dalam proses 

pengambilan keputusan memilih agama pada orang dewasa dengan latar 

belakang orang tua yang berbeda agama. 

3. Untuk mengungkap dampak yang terjadi di dalam kehidupan setelah 

pengambilan keputusan memilih agama tersebut. 

E. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian mengenai dinamika proses 

pengambilan keputusan memilih agama pada orang dewasa dengan latar 

belakang orang tua yang berbeda agama ini dapat membawa manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan 

manfaat teoritis sebagai berikut: 

a. Mengembangkan kajian Ilmu Psikologi Sosial khususnya mengenai 

topik pengambilan keputusan. 

b. Menambah wawasan informatif untuk pembaca mengenai dinamika 

proses pengambilan keputusan memilih agama pada orang dewasa 

dengan latar belakang orang tua yang berbeda agama. 



12 
 

 

c. Menambah penelitian mengenai dinamika proses pengambilan 

keputusan memilih agama pada orang dewasa dengan latar belakang 

orang tua yang berbeda agama. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberi informasi kepada pembaca mengenai dinamika proses 

pengambilan keputusan memilih agama pada orang dewasa dengan 

latar belakang orang tua yang berbeda agama. 

b. Dapat membantu individu dewasa dengan latar belakang orang tua 

yang berbeda agama untuk memilih dan menetapkan agama yang 

dipeluknya dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, serta 

menghidupi agama yang telah diputuskannya tersebut. 

 

 


