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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap orang berhak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan. 

Konsekuensinya, tidak seorang pun boleh dikenakan pemaksaan yang akan 

mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu agama atau 

kepercayaan pilihannya sendiri. 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama 

atau kepercayaannya. Namun, negara (Pemerintah) wajib mengatur kebebasan di 

dalam  menjalankan agama atau kepercayaan agar pemerintah dapat menghormati, 

melindungi, menegakkan dan memajukan HAM dan demi terpeliharanya 

keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum. 

Jaminan kemerdekaan beragama tertulis dalam UUD dan UU yaitu: 

1. UUD 1945 Pasal 28E, ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan 

beribadat menurut agamanya, ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan 

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati 

nuraninya.  

2. UUD pasal 29 ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu. 

3. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 ayat (1) Setiap 

orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 
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agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2) Negara menjamin 

kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.  

4. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang 

Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 18.  

(1) Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. 

Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama 

atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara 

individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat 

umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya 

dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.  

(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasan nya 

untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai 

dengan pilihannya.  

5. UU No. 1/PNPS/1965, jo. UU No. 5/1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan 

dan/ atau Penodaan Agama, pada penjelasan Pasal 1 berbunyi, „Agama-agama 

yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katholik, Hindu, 

Budha dan Khonghucu (Confucius). 

Pasal 2 (1) UUP berbunyi, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun pada 

kenyataanya banyak pasangan yang berpidah agama sementara hanya untuk 

mendapatkan pengesahan. 
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Soelistyowati (dalam Sugiharto, 2007) menjelaskan, pada 1995, pasangan 

beda agama di Yogyakarta pernah meminta izin kepada pengadilan agar 

perkawinan mereka disahkan. Permintaan itu didasarkan pada Pasal 21 (3) UU 

Perkawinan. Pasal ini menyebutkan, terhadap penolakan pengesahan dari kantor 

catatan sipil, pihak yang ditolak berhak mengajukan permohonan kepada 

pengadilan di wilayah setempat. 

Hasil sensus tahun 1990 dan 2000 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) ditemukan bahwa di DIY terjadi fluktuasi kasus pernikahan beda agama. 

Pada tahun 1980, paling tidak terdapat 15 kasus yang menikah beda agama dari 

1000 kasus pernikahan yang tercatat. Pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus dan 

justru menurun menjadi 12 kasus saja pada tahun 2000. Penurunan ini dalam 

bahasa statistiknya disebut U terbalik. Tahun 1980 rendah (15/1000), lalu naik 

tahun 1990 (19/1000), kemudian turun lagi tahun 2000 (12/1000). (Aini, www. 

islamlib.com). 

Tabel  1 
Angka PBA Menurut Agama, Tahun dan Jenis Kelamin 

 
1980 1990 2000 Agama 

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita 
1. Islam 0.7 0.6 0.9 0.9 0.5 0.6 

2. Protestan 6.0 8.6 10.6 13.8 5.1 3.6 
3. Katolik 13.3 15.4 11.4 8.7 6.9 13.0 
4. Hindu 19.0* 9.6* 16.3 2.7 60.0 - 
5. Budha - - 37.5 21.9 - - 

6. Lain-lain - - 35.5 0 - - 
Jumlah 24677 24677 28668 28668 2673 2673  

• Untuk SP-80, Hindhu, Budha dan lain-lain disatukan untuk analisis. 
Sumber: Sensus 1980, 1990 dan 2000 (www.islamlib.com). 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa laki-laki cenderung melakukan 

pernikahan beda agama dibanding perempuan. Angka PBA, sesuai Sensus 1980, 

1990 dan 2000, paling rendah terjadi di kalangan muslim (di bawah 1%). Tapi ini 

bisa berarti bahwa semakin besar kuantitas penduduk beragama Islam, maka 

pilihan kawin seagama tentu juga semakin besar. Lain halnya, bagi penganut 

agama yang minoritas, maka dengan sendirinya pilihan kawin dengan pasangan 

seagama juga semakin kecil. Dengan demikian untuk menikah beda agama, bagi 

penganut agama yang minoritas, kemungkinannya semakin besar. Namun secara 

umum, tabel tersebut menunjukkan ketiadaan pola PBA yang khas dalam 

kalangan non-muslim. 

Keberadaan keluarga dari perkawinan  beda agama ini menarik untuk 

dikaji karena sering menimbulkan kontroversi dari kalangan masyarakat. Bukan 

hanya masalah mengenai birokrasi, tetapi dalam intensitas seberapun, didalamnya 

dimungkinkan terjadinya tarik-menarik kekuatan antar orang tua yang berbeda 

agama terhadap anak-anaknya. Pasangan orang tua dari pernikahan beda agama 

mempunyai beragam cara dalam mendidik agama anak-anak mereka. Ada yang 

dididik sesuai agama ibunya, ada pula yang sesuai agama ayahnya, dan ada yang 

menyerahkan kepada pilihan si anak sendiri. 

Kecenderungan agama dari anak pasangan beda agama merupakan hal 

yang menarik. Dalam Islam, laki-laki muslim tidak jadi soal menikahi perempuan 

nonmuslim. 
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Tabel 2 
Afiliasi Agama Anak Keluarga PBA menurut Agama, 

Tahun dan Jenis Kelamin Orangtua 
 

1980 1990 2000 Agama Suami Istri Suami Istri Suami Istri 
1. Islam 50.0 77.1 57.0 79.0 13.0 61.9 

2. Protestan 18.8 29.0 27.1 41.0 16.0 55.6 
3. Katolik 46.2 75.5 41.8 51.0 25.0 93.8 
4. Hindu 8.6* 33.3* 5.6 0 40.0 - 
5. Budha - - 4.8 0 - - 

6. Lain-lain - - 20.0 0 - -  
• * Untuk SP-80, Hindu, Budha dan lain-lain disatukan untuk analisis.SP 

1980 = 685 anak; SP 1990 = 1044 anak; SP 2000 = 83 anak. 
Sumber: Sensus 1980, 1990 dan 2000(www.islamlib.com). 

 
Data yang didapat pada tahun 1980, laki-laki muslim yang menikah 

dengan perempuan non-muslim, 50% dari anaknya menjadi muslim. Tapi bila 

ibunya muslim dan bapaknya non-muslim, angkanya lebih tinggi: sampai 77% 

akan menjadi muslim. Angka itu naik lagi pada tahun 1990 menjadi 79%. Jadi 

bisa dikatakan bahwa kemampuan perempuan muslim untuk mengislamkan 

anaknya ketika menikah dengan laki-laki nonmuslim jauh lebih tinggi 

dibandingkan laki-lakinya yang muslim. Dominasi figur ibu tak dapat dipisahkan 

dari peran nurturance-nya dan intensitas waktu yang lebih banyak untuk 

berinteraksi dengan anak-anaknya. (www.islamlib.com). 

Menurut hasil wawancara awal terhadap salah satu responden sebagai 

berikut: 

Aku sebenarnya seorang muslim tapi aku  ingin 
mendoakan mami aku secara satu agama, papi aku seorang 
muslim sedangkan mami aku Katholik. Kakaku semua Islam 
sedangkan papi aku dah meninggal. Aku cuma pengen sama 
mami karena aku sayang banget sama mami. Ya, aku berusaha 
untuk meyakinkan diri aku, sebenarnya mana yang aku pilih. 
Aku sering tanya sama orang yang dah banyak tau tentang 
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agama Katholik dan agama Islam. Aku pengen tau sebenernya 
mana yang lebih berat. Aku juga banyak tanya  sama temen-
temen aku tentang pandangan mereka tentang suatu agama.  

 
Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terjadi konflik dalam diri 

responden dimana responden ingin mendoakan ibunya secara satu agama tetapi 

dalam kenyataannya agama responden berbeda dengan agama ibunya. 

Keputusan yang diambil subjek merupakan suatu alternatif untuk 

memecahkan masalah. Dalam pengambilan keputusan ternyata individu tidak bisa 

mutlak mengandalkan dirinya sendiri untuk memilih alternatif yang terbaik. Akan 

tetapi didalam melihat realitas dan mempelajari stategi dalam pengambilan 

keputusan, seorang individu juga membutuhkan pendapat atau pandangan dari 

orang lain. 

Agar dapat melakukan pilihan yang tepat, maka individu seringkali banyak 

melibatkan faktor-faktor dari luar dirinya. Gunarsa (dalam Ichwan, 2004) 

mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan 

keputusan terhadap yaitu: a) Faktor dari luar, b) Faktor dari dalam. 

a. Faktor dari luar, hal ini dapat merupakan desakan atau gambaran dari orang 

tua, teman, dan dari berbagai bacaan atau juga dari pengalaman yang 

diperoleh. 

b. Faktor dari dalam, yang utama adalah kemampuan kognitif atau intelegensi, 

kemampuan bakat, kesanggupan dan minat merupakan faktor selain 

intelegensi. 
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Kenyataannya dalam masyarakat, perkawinan beda agama merupakan 

yang sudah jamak diketahui hukumnya oleh masyarakat. Masalah ini tidak akan 

timbul apabila tidak ada fenomena kawin beda agama yang berkembang di 

masyarakat. Di luar masalah kemerosotan aqidah umat yang tengah berlangsung 

fenomena kawin agama banyak dipicu oleh percontohan yang dilakukan kalangan 

artis dan selebriti. Di samping itu munculnya paham sinkretis dan pluralis 

menambah cocok fenomena negatif tersebut. Juga tak kalah parah adalah masalah 

efek globalisasi dan liberalisasi yang dikumandangkan negara adidaya Amerika 

Serikat dan Eropa. 

Koentjoro (dalam Apriani, 2006) menyatakan bahwa setiap individu pada 

dasarnya mempunyai harapan-harapan akan bagaimana perkembangan dirinya di 

masa yang akan datang. Begitu pula dengan anak dari pasangan perkawinan beda 

agama ini, mereka berharap akan adanya masa depan yang lebih baik tanpa harus 

mengalami konflik mengenai agama yang dianut. 

Harapan masa depan yaitu keinginan untuk mencapai sasaran (Synder 

dalam Apriani, 2006). Harapan tersebut merupakan suatu perubahan yang lebih 

baik yaitu dapat memilih agama yang tepat untuk dirinya tanpa harus menghadapi 

konflik dalam menjalankan agama tersebut. 

Kenyataannya pada masa sekarang, terdapat kebiasaan yang dilakukan di 

kalangan artis dan selebriti yang jarang menjadikan agama sebagai dasar menjalin 

tali perkawinan. Kebiasaan tersebut cukup mengkhawatirkan dengan 

berkembangnya budaya hedonis saat ini yang membuat kaum muda menjadikan 

artis dan selebriti idola sebagai panutan yang tingkah lakunya layak untuk diikuti. 
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Fenomena ini seakan mendapatkan dukungan dari kultur budaya barat yang 

sedang gencar-gencarnya merasuki anak bangsa negeri ini.  

Masih tersisa persoalan yang akan timbul apabila terjadi perkawinan beda 

agama. Setelah anak-anak mereka lahir, muncul pertanyaan, mereka ikut agama 

siapa? Apalagi jika terjadi pembagian anak berdasarkan agamanya, maka akan 

lebih menimbulkan kebingungan sang anak untuk melaksanakan ajaran agamanya 

secara benar. Pada taraf tertentu barangkali tidak menimbulkan masalah karena 

orang tua bisa meredam. Kebanyakan dari mereka hanya menjadikan agama 

sebagai status dalam identitas kependudukan. Apabila sang anak mulai mendalami 

agamanya secara benar, maka cepat atau lambat akan timbul masalah. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah 

adalah “Bagaimanakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anak 

dari pasangan beda agama dalam memilih suatu agama,?”. Mengacu dari rumusan 

masalah tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut dengan mengadakan 

penelitian berjudul : “Pengambilan Keputusan Beragama pada Anak dari 

Pasangan Beda Agama”. 
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B. Tujuan Penelitian 

 Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dikaji peneliti adalah 

mendeskripsikan proses pengambilan keputusan beragama pada anak dari 

pasangan beda agama. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan psikologi sosial pada 

khususnya, mengenai latar belakang apa saja yang mempengaruhi individu 

untuk memilih suatu agama. 

2. Dari segi praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan 

informasi dan sumbangan pemikiran pada orang tua terutama bagi 

pasangan beda agama agar dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memberikan bimbingan terutama dalam hal 

agama. 

b. Bagi subjek penelitian agar dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk langkah-langkah berikutnya yang berhubungan 

dengan pengambilan keputusan beragama. 

c. Bagi para peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan berupa data-data empirik tentang latar 

belakang apa saja yang mempengaruhi individu dalam pengambilan 

keputusan. 
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