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ABSTRAK 

Konversi Agama Menjadi Mualaf Pada Orang Yang Menikah 

Muhammad A.M Al-Amudi 

Dr.Yadi Purwanto, M.M 

 

ABSTRAK. Konversi agama tentu tidak mudah bagi seseorang terutama bagi mereka yang 
tinggal dengan masyarakat bersosial tinggi dan membutuhkan proses pertimbangan yang amat mendalam. 
Namun fenomena yang  menarik adalah seseorang rela meninggalkan keyakinannya pada agama 
sebelumnya dan memutuskan untuk berpindah keyakinan ke agama islam yang sama dengan pasangannya 
untuk menikah, sehingga tidak dapat bersungguh sungguh dalam menerapkan nilai-nilai serta mendalami 
ajaran agama islam didalam rumah tangga mereka. Namun tidak semuanya mengalami peristiwa tersebut, 
adapun seorang mualaf termotivasi untuk memahami serta mengenal agama pasangannya lebih dalam 
sehingga terdorong untuk mempelajari agama tersebut.. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 
perihal yang menjadi pertimbangan subyek ketika memutuskan pindah agama baru demi menikah dari 
pada mempertahankan agama sebelumnya serta bagaimana kondisi psikologis dan hubungannya dengan 
masyarakat sekitar paska konversi agama. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah wawancara. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang, 2 orang berjenis kelamin laki-laki dan 
2 orang berjenis kelamin perempuan yaitu mualaf  karena menikah. Penelitian ini menunjukan bahwa 
beberapa mualaf melakukan konversi agama semata-mata karena pernikahan bukan ketertarikan terhadap 
agama baru, selain itu mereka memilih untuk tidak mempertahakan kepercayaan pada agama sebelumnya 
karena adanya kekosongan rohani serta latar belakang keluarga yang terdiri lebih dari satu keyakinan 
agama. Sehingga sebagian besar tidak mengalami konflik yang cukup besar justru mendapat dukungan 
dari pihak keluarga serta lingkungan. Paska konversi para mualaf mulai mempelajari dan menjalankan 
ajaran agama islam melalui bimbingan dan motivasi dari pasangan mereka, walaupun sifatnya kurang 
mendalam karena keterbatasan ilmu yang dimiliki pasangannya tersebut. Disisi lain mualaf beserta 
pasangannya  cenderung masih menutup diri pada masyarakat sekitar terutama kepada para tokoh agama 
sehingga menghambat mereka untuk mendalami dan menerapkan nilai-nilai ajaran agama yang baru. 

Kata kunci : Konversi agama, pernikahan 
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LATAR BELAKANG MASALAH 

Berpindah agama tidaklah mudah 
walaupun sekecil apapun masalahnya, salah satu 
contoh adalah berpindah agama karena 
pernikahan. Menurut Erikson (dalam Turner dan 
Helms,1995), seorang dewasa muda memasuki 
tahap perkembangan psikososial intimacy vs 
isolation. Intimacy dapat dikatakan berhasil 
apabila individu dapat membentuk hubungan 
dekat dengan lawan jenis secara intim. 
Hubungan dekat dengan lawan jenis dapat 
dibentuk melalui hubungan interpersonal dengan 
lawan jenis (pacaran) yang akhirnya menuju 
pada satu tujuan akhir, yaitu menikah. Adanya 
keinginan untuk menikah serta berbagai alasan 
yang membuat seseorang memutuskan untuk 
menikah menjadi jauh lebih kompleks apabila 
individu tersebut dihadapkan pada kenyataan 
bahwa pasangannya berbeda keyakinan dengan 
dirinya. Di Indonesia, dalam pasal 2 UU 
perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 
”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya tersebut.” Dengan ini berarti, 
setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang 
akan menikah haruslah melewati lembaga 
agamanya masing-masing dan tunduk kepada 
aturan pernikahan agamanya. Lalu apabila 
keduanya memiliki agama yang berlainan, maka 
lembaga agama tidak dapat menikahkan mereka 
kecuali salah satunya mengikuti agama lain. 
Indonesia sendiri belum memiliki aturan 
perundang-undangan yang menyebutkan 
mengenai pernikahan beda agama. Fenomena 
dilematis yang dihadapi pasangan yang berbeda 
keyakinan membuat mereka dihadapkan pada 
alternatif pilihan yaitu konversi agama. Dengan 
kata lain, salah satu pihak dari pasangan tersebut 
mengubah keyakinannya agar sesuai dengan 
keyakinan pasangannya. Konversi agama atau 
perpindahan keyakinan (agama), merupakan 
suatu keputusan yang kompleks dan tentunya 
sulit dilakukan oleh individu. Hal itu 
dikarenakan keputusan untuk beralih keyakinan 
tidak hanya melibatkan individu dan 

pasangannya itu sendiri, namun melibatkan 
lingkungan keluarga, sosial, dan yang terpenting 
hubungan individu tersebut dengan Tuhan. 

Konversi agama tentu tidak mudah bagi 
seseorang terutama bagi mereka yang tinggal 
dengan masyarakat bersosial tinggi dan 
membutuhkan proses pertimbangan yang amat 
mendalam. Tetapi fenomena yang menarik 
adalah seseorang rela meninggalkan 
keyakinannya pada agama sebelumnya dan 
memutuskan untuk berpindah keyakinan ke 
agama islam yang sama dengan pasangannya 
untuk menikah, sehingga tidak dapat bersungguh 
sungguh dalam menerapkan nilai-nilai serta 
mendalami ajaran agama islam didalam rumah 
tangga mereka. Namun tidak semuanya 
mengalami peristiwa tersebut, adapun seorang 
mualaf termotivasi untuk memahami serta 
mengenal agama pasangannya lebih dalam 
sehingga terdorong untuk mempelajari agama 
tersebut 

Pada realitanya tidak sedikit pasangan 
mualaf diabaikan keberadaannya dan haknya 
tidak diakui sepenuhnya, sehingga membentuk 
sikap yang tertutup terhadap masyarakat luar 
khususnya para tokoh agama. Paska konversi 
agama para mualaf cenderung tidak memahami 
secara mendalam mengenai agama baru yang 
mereka anut, sehingga terkesan hanya 
merupakan ritual ibadah tanpa tingkat keimanan 
yang lebih baik. 

Agar dapat melakukan pilihan yang 
tepat, maka mualaf juga melibatkan faktor-
faktor dari luar dirinya. Gunarsa (dalam Ningsih, 
2008) mengemukakan ada beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi pengambilan keputusan 
yaitu: a) faktor dari luar , hal ini merupakan 
desakan atau gambaran dari orang tua, teman, 
dan dari berbagai bacaaan 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. 

Berdasar uraian – uraian tersebut, 
penulis merasa perlu untuk menggali, meneliti 
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dan memahami tentang alasan yang mendasari 
proses konversi menjadi mualaf?  

 

 

LANDASAN TEORI 

A. KONVERSI AGAMA 

1. Pengertian Konversi 

Pengertian konversi agama menurut 
etimologi konversi berasal dari kata latin 
“conversio” yang berarti tobat, pindah, 
berubah (agama). Selanjutnya kata tersebut 
dipakai dalam kata Inggris “conversion” 
yang mengandung pengertian: berubah dari 
suatu keadaan, atau dari suatu agama ke 
agama lain (change from one state, or from 
one religion, to another). Berdasarkan arti 
kata-kata tersebut dapat di simpulkan bahwa 
konversi agama mengandung pengertian: 
bertobat, berubah agama, berbalik pendirian 
(berlawanan arah) terhadap ajaran agama 
atau masuk ke dalam agama. 

Heirich (dalam Arifin 2008) 
mengatakan bahwa konversi agama adalah 
merupakan suatu tindakan dimana seseorang 
atau sekelompok orang masuk atau 
berpindah kesuatu sistem kepercayaan atau 
perilaku yang berlawanan dengan 
kepercayaan sebelumnya 

William James (dalam Arifin 2008) 
mengatakan konversi agama adalah dengan 
kata kata: “berubah, digenerasikan, untuk 
menerima kesukaan, untuk menjalani 
pengalaman beragama, untuk mendapatkan 
kepastian adalah banyaknya ungkapan pada 
proses baik itu berangsur-angsur atau tiba-
tiba, yang di lakukan secara sadar dan 
terpisah-pisah, kuran bahagia dalam 
konsekuensi penganutnya yang 
berlandaskan kenyataan beragama”. 

Clark (dalam Sururin, 2004), 
memberikan definisi konversi sebagai 
berikut: konversi agama sebagai suatu 
macam pertumbuhan atau perkembangan 
spiritual yang mengandung perubahan arah 
yang cukup berarti, dalam sikap terhadap 

ajaran dan tindak agama. Lebih jelas dan 
lebih tegas lagi, konversi agama 
menunjukan bahwa suatu perubahan emosi 
yang tiba-tiba kearah mendapat hidayah 
Allah SWT secara mendadak, telah terjadi, 
yang mungkin saja sangat mendalam atau 
dangkal, dan mungkin pula terjadi 
perubahan tersebut secara berangsur-angsur. 

Pengertian diatas dapat ditarik 
kesimpulan konversi ialah perubahan 
pandangan seseorang atau sekelompok 
tentang agama yang dianutnya, atau 
perpindahan keyakinan dari agama yang 
dianutnya kepada agama yang lain. 

2. Ciri-ciri orang melakukan 
konversi agama : 

Menurut W.H Clark ciri-ciri seseorang 
melakukan konversi(dalam Sururin 2004) 
1. Adanya perubahan arah pandangan dan 

keyakinan seseorang terhadap agama 
dan kepercayaan yang dianutnya. 

2. Perubahan yang terjadi di pengaruhi 
kondisi kejiwaan sehingga perubahan 
dapat terjadi secara berperoses atau 
secara mendadak. 

3. Perubahan tersebut bukan hanya berlaku 
bagi perpindahan kepercayaan dari suatu 
agama ke agama lain tetapi juga 
termasuk perubahan pandangan terhadap 
agama yang di anutnya sendiri. 

4. Selain faktor kejiwaan dan kondisi 
lingkungan maka perubahan itupun 
disebabkan faktor petunjuk dari yang 
maha kuasa. 

1. Macam-macam Konversi Agama 
Starbuck, (dalam Sururin,2004) 
sebagaimana diungkap kembali oleh 
bernard membagi konversi menjadi dua 
macam, yaitu: 

1. Type Valitional (perubahan secara 
bertahap) 

     Yaitu konversi yang terjadi secara 
berproses, sedikit demi sedikit, hingga 
kemudian menjadi seperangkat aspek dan 
kebiasaan rohaniah yang baru. Konversi 
yang demikian ini sebagian besar terjadi 
sebagai suatu proses perjuangan batin yang 
ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin 
mendatangkan suatu kebenaran. Tipe 
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pertama ini dengan motivasi aktif dari 
intelektual rasional yang lebih berperan. 
2. Type self Surrender (perubahan secara 

drastis) 
Yaitu konversi yang terjadi secara 

mendadak. Seseorang tanpa mengalami 
proses tiba-tiba berubah pendiriannya 
terhadap suatu agama yang dianutnya. 
Perubahan tersebut dapat terjadi dari kondisi 
tidak taat menjadi taat, dari tidak kuat 
keimanannya menjadi kuat keimanannya, 
dari tidak percaya kepada suatu agama 
menjadi percaya, dan sebagainya. Pada 
konversi jenis kedua ini, menurut William 
James (dalam Sururin, 2004) terdapat 
pengaruh petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa 
terhadap seseorang. Sebab gejala konversi 
ini terjadi dengan sendirinya pada diri 
seseorang sehingga ia menerima kondisi 
yang baru dengan penyerahan jiwa 
sepenuhnya. 

2.       Faktor-Faktor Penyebab Konversi 
Agama 

 
Menurut para ahli agama 

menyatakan bahwa faktor pendorong 
terjadinya konversi agama adalah petunjuk 
ilahi. Pengaruh supernatural berperan secara 
dominan dalam proses terjadinya konversi 
agama  pada diri seseorang atau kelompok. 

Para ahli sosiologi (dalam Arifin 
2008,Sururin 2004) berpendapat bahwa 
yang menyebabkan terjadinya konversi 
agama karena pengaruh sosial. Pengaruh 
sosial yang mendorong terjadinya konversi 
itu terdiri dari adanya berbagai faktor antara 
lain: 
1. Pengaruh hubungan antara pribadi baik 

pergaulan yang bersifat keagamaan 
maupun non agama (kesenian, ilmu 
pengetahuan, ataupun bidang 
keagamaan yang lain). 

2. Pengaruh kebiasaan yang rutin. 
Pengaruh ini dapat mendorong 
seseorang atau kelompok untuk berubah 
kepercayaan jika dilakukan secara rutin 
hingga terbiasa. Misal, menghadiri 
upacara keagamaan. 

3. Pengaruh anjuran atau propaganda dari 
orang-orang yang dekat, misalnya: 
karib, keluarga, famili dan sebagainya. 

4. Pengaruh pemimpin keagamaan. 
Hubungan yang baik dengan pemimpin 
agama merupakan salah satu pendorong 
konversi agama. 

5. Pengaruh perkumpulan yang 
berdasarkan hobi. Perkumpulan yang 
dimaksud seseorang berdasarkan 
hobinya dapat pula menjadi pendorong 
terjadinya konversi agama. 

6. Pengaruh kekuasaan pemimpin. Yang 
dimaksud disini adalah pengaruh 
kekuasaan pemimpin berdasarkan 
kekuatan hukum. Misal, kepala Negara, 
raja. Pengaruh-pengaruh tersebut secara 
garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, 
yaitu pengaruh yang mendorong secara 
pesuasif (secara halus) dan pengaruh 
yang bersifat koersif (memaksa). 

3. Proses Konversi Agama 
Perubahan yang terjadi tetap melalui 

tahapan yang sama dalam bentuk kerangka 
proses secara umum, kerangka proses itu 
dikemukakan: 

H.Carrier (dalam Sururin 2004), 
membagi proses tersebut dalam tahapan-
tahapan sebagai berikut: 
1. Terjadi desintegrasi sintesis kognitif 

(kegoncangan jiwa) dan motivasi 
sebagai akibat dari krisis yang dialami. 

2. Reintegrasi (penyatuan kembali) 
kepribadian berdasarkan konsepsi 
agama yang  dengan adanya reintegrasi 
ini maka terciptalah kepribadian baru 
yang berlawanan dengan struktur yang 
lama. 

3. Tumbuh sikap menerima konsepsi 
(pendapat) agama yang baru serta 
peranan yang di tuntut oleh ajarannya. 

4. Timbul kesadaran bahwa keadaan yang 
baru itu merupakan panggilan suci 
petunjuk Tuhan. 

Penido (dalam Sururin 2004), 
berpendapat bahwa konversi agama 
mengandung dua unsur:  
1. Unsur dari dalam diri (endogenos 

origin), yaitu proses perubahan yang 
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terjadi dalam diri seseorang atau 
kelompok. Konversi yang terjadi dalam 
batin ini membentuk suatu kesadaran 
untuk mengadakan suatu transformasi 
disebabkan oleh krisis yang terjadi dan 
keputusan yang di ambil seseorang 
berdasarkan pertimbangan pribadi. 
Proses ini terjadi menurut gejala 
psikologis yang bereaksi dalam bentuk 
hancurnya struktur psikologis yang lama 
dan seiring dengan proses tersebut 
muncul pula struktur psikologis baru 
yang dipilih. 

2. Unsur dari luar (exogenous origin), 
yaitu proses perubahan yang berasal dari 
luar diri atau kelompok sehingga 
mampu menguasai kesadaran orang atau 
kelompok yang bersangkutan. Kekuatan 
yang berasal dari luar ini kemudian 
menekan pengaruhnya terhadap 
kesadaran mungkin berupa tekanan 
batin, sehingga memerlukan 
penyelesaian oleh yang bersangkutan. 
Sedangkan berbagai ahli berbeda 
pendapat dalam menentukan faktor yang 
manjadi pendorong konversi (Motivasi 
konversi). James dan Heirich (dalam 
Ramayulis, 2002), banyak menguraikan 
faktor yang mendorong terjadinya 
konversi agama tersebut menurut 
pendapat dari para ahli yang terlibat 
dalam berbagai disiplin ilmu, masing-
masing mengemukakan pendapat bahwa 
konversi agama di sebabkan faktor yang 
cenderung didominasi oleh lapangan 
ilmu yang mereka tekuni. 

B. Nikah 

3. Pengertian Nikah 

Pernikahan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan wanita sebagai suami 
isteri dengan tujuan membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 
UU No.1 tahun 1974). Ikatan lahir yaitu 
hubungan formal yang dapat dilihat karena 
dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan 
dimana mengikat kedua pihak, dan pihak lain 

dalam masyarakat, sedangkan ikatan batin yaitu 
hubungan tidak formal yang dibentuk dengan 
kemauan bersama yang sungguh-sungguh, yang 
mengikat kedua pihak saja, antara seorang pria 
dan wanita.  

Menurut agama Islam Nikah ( dalam 
mukhtar, 1987) berasal dari perkataan ziwaj, 
menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya 
dari “Dham”, yang berarti menghimpit, 
menindih, atau berkumpul, sedangkan arti 
kiasannya ialah “watha” berarti pernikahan. 

Pernikahan (dalam Ali, 2009) adalah 
sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua 
pihak yang setara laki-laki dan yang masing-
masing telah memenuhi persyaratan berdasarkan 
hukum yang berlaku atas kerelaan dan kesukaan 
untuk hidup bersama Mulia.  

Adapun syarat-syarat pernikahan 
menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah: 

 1. Adanya persetujuan kedua calon 
mempelai. Dengan adanya kesepakatan kedua 
belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, 
tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. 
Hal ini sesuai dengan hak asasi manusia atas 
perkawinan, dan sesuai dengan tujuan 
perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa.  

2. Bagi seorang yang belum mencapai 
usia 21 tahun, untuk melangsungkan perkawinan 
harus ada izin dari kedua orang tua. Menurut 
ketentuan pasal 7 UUP, perkawinan hanya 
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 
19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 
16 tahun. Batas umur ini ditetapkan maksudnya 
untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan 
keturunannya, yang berarti bahwa seorang yang 
belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat 
izin kedua orang tua, karena mereka dianggap 
belum dewasa.  

3. Bila salah seorang dari kedua orang 
tua telah meninggal atau tak mampu menyatakan 
kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari 
orang tua yang masih hidup atau orang tua yang 
mampu menyatakan kehendaknya.  

4. Bila kedua orang tuanya telah 
meninggal dunia atau tak mampu menyatakan 
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kehendaknya maka izin dapat diperoleh dari 
wali. 

 5. Bila ayat 2, 3, dan 4 pasal 6 ini tidak 
dapat dipenuhi, maka calon mempelai dapat 
mengajukan izin pada Pengadilan setempat.  

6. Penyimpangan tentang pasal 7 ayat 1 
dapat minta dispensasi kepada Pengadilan. 

Syarat perkawinan menurut Kompilasi 
Hukum Islam. Syarat sah pernikahan harus 
memenuhi rukun nikah, yaitu: calon suami, 
calon isteri, wali, dua orang saksi, dan ijab dan 
kabul. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas 
dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah 
ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 
UU No. 1 tahun 1974). 

Terdapat beberapa faktor penyebab 
konversi agama dapat terjadi, antara lain yang 
pertama: faktor Intern, meliputi kepribadian, 
emosi, kemauan, konflik jiwa, kebenaran agama, 
hidayah. Kedua, faktor ekstern, meliputi, faktor 
keluarga, lingkungan tempat tinggal, pengaruh 
hubungan dengan tradisi agama, cinta, 
pernikahan. Tahap Proses Konversi Agama 
meliputi: masa tenang, masa 
ketidaktenangan, masa konversi,  masa tenang 
dan tentram, masa ekspressi konversi. 

Para ahli ilmu jiwa (dalam Sururin, 
2004) berpendapat bahwa yang menjadi 
pendorong terjadinya konversi agama adalah 
faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor 
intern maupun faktor ekstern. Faktor-faktor 
tersebut apabila mempengaruhi seseorang atau 
kelompok hingga menimbulkan semacam gejala 
tekanan batin, maka akan terdorong untuk 
mencari jalan keluar yaitu ketenangan batin. 
Kondisi jiwa yang demikian itu secara 
psikologis kehidupan seseorang itu menjadi 
kosong dan tak berdaya sehingga ia mencari 
perlindungan kekuatan lain yang mampu 
memberinya kehidupan jiwa yang tenang dan 
tentram. 

Keputusan untuk menikah pada 
dasarnya merupakan keputusan yang sulit, 
kompleks dan penuh pertimbangan sehingga 
tidak mudah bagi individu untuk melakukannya. 

Sulitnya seorang individu untuk memutuskan 
menikah tentu merupakan hal yang tidak mudah 
dilakukan. Hal tersebut bertambah kompleks 
bila menghadapi kenyataan dimana pasangan 
tersebut berbeda keyakinan. Ada beberapa 
pilihan solusi yang dapat diambil yaitu, salah 
satu dari pasangan tersebut mengubah 
keyakinannya mengikuti keyakinan pasangannya 
yang lain (konversi agama). Pilihan untuk 
berpindah keyakinan, tentu memerlukan 
pertimbangan yang besar dalam pengambilan 
keputusan bagi individu tersebut. Hal itu 
dikarenakan selain melakukan pengambilan 
keputusan untuk menikah, individu tersebut juga 
melakukan pengambilan keputusan untuk 
melakukan konversi agama sesuai keyakinan 
pasangan untuk menikah. Menurut Erikson 
(dalam Turner dan Helms,1995), seorang 
dewasa muda memasuki tahap perkembangan 
psikososial intimacy vs isolation. Intimacy dapat 
dikatakan berhasil apabila individu dapat 
membentuk hubungan dekat dengan lawan jenis 
secara intim. Hubungan dekat dengan lawan 
jenis dapat dibentuk melalui hubungan 
interpersonal dengan lawan jenis (pacaran) yang 
akhirnya menuju pada satu tujuan akhir, yaitu 
menikah. Adanya keinginan untuk menikah serta 
berbagai alasan yang membuat seseorang 
memutuskan untuk menikah menjadi jauh lebih 
kompleks apabila individu tersebut dihadapkan 
pada kenyataan bahwa pasangannya berbeda 
keyakinan dengan dirinya. Selain menetapkan 
pilihan untuk menikah, hal lain yang harus 
dipertimbangkan adalah keputusan apakah 
mereka harus menikah dengan keyakinan yang 
berbeda atau salah satu dari pasangan tersebut 
memutuskan untuk memeluk keyakinan yang 
sama dengan pasangannya. 

Indonesia, dalam pasal 2 UU 
perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa 
”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya tersebut.” Dengan ini berarti, 
tiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan 
menikah haruslah melewati lembaga agamanya 
masing-masing dan tunduk kepada aturan 
pernikahan agamanya. Lalu apabila keduanya 
memiliki agama yang berlainan, maka lembaga 



6 

 

agama tidak dapat menikahkan mereka kecuali 
salah satunya mengikuti agama lain. Indonesia 
sendiri belum memiliki aturan perundang-
undangan yang menyebutkan mengenai 
pernikahan beda agama. Fenomena dilematis 
yang dihadapi pasangan yang berbeda keyakinan 
membuat mereka dihadapkan pada alternatif 
pilihan yaitu konversi agama. Dengan kata lain, 
salah satu pihak dari pasangan tersebut 
mengubah keyakinannya agar sesuai dengan 
keyakinan pasangannya. Konversi agama atau 
perpindahan keyakinan (agama), merupakan 
suatu keputusan yang kompleks dan tentunya 
sulit dilakukan oleh individu. Hal itu 
dikarenakan keputusan untuk beralih keyakinan 
tidak hanya melibatkan individu dan 
pasangannya itu sendiri, namun melibatkan 
lingkungan keluarga, social, dan yang terpenting 
hubungan individu tersebut dengan Tuhan. 

Berpindah agama tidaklah mudah 
walaupun sekecil apapun masalahnya, konversi 
merupakan hasil proses dari beberapa 
pertimbangan – pertimbangan 

Dapat disimpulkan bahwa proses 
konversi dapat dilakukan dengan berdasarkan 
rasional atau logika, fakta, pengalaman, intuisi, 
wewenang dan analisis sistem. Seseorang dalam 
pengambilan keputusan untuk berpindah agama 
tidaklah mudah, tentulah akan mengalami 
gejolak batin serta proses yang lama hingga 
dapat mempengaruhi keputusannya dalam 
memilih agama. Menurut Zakiah Daradjat 

(dalam Ramayullis, 2002), sukar untuk 
memberikan batasan yang tegas, apakah 
seseorang sudah tergolong mengalami konversi 
agama secara internal atau belum. Sebab antara 
satu sama lain amat berbeda sesuai dengan 
pertumbuhan dan perubahan jiwa agama yang 
dilaluinya, serta pengalaman dan pendidikan 
yang diterimanya sejak kecil. Begitu juga 
dengan suasana lingkungan dimana ia hidup, dan 
pengalaman terakhir yang menjadi puncak 
perubahan keyakinan tersebut. 

Namun dalam Negara Indonesia tidak 
ada paksaan bagi masyarakatnya untuk memilih 
salah satu agama yang diakui Negara, hal 
tersebut bukan menjadi permasalahan bagi 
masing-masing individu. Dalam UUD 1945 
dinyatakan bahwa "tiap-tiap penduduk diberikan 
kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan 
kepercayaannya" dan "menjamin semuanya akan 
kebebasan untuk menyembah, menurut agama 
atau kepercayaannya". Pemerintah, 
bagaimanapun secara resmi hanya mengakui 
enam agama, yakni Islam, Protestan, Katolik, 
Hindu, Buddha dan Khonghucu. Namun seperti 
dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa hal yang 
menjadi titik berat masalah pada proses konversi 
agama seseorang antara lain yaitu, latar belakang 
keluarga, dukungan sosial, atau lingkungan 
sekitar individu tersebut. Kondisi tersebut, 
tampak bahwasanya proes konversi yang 
dihadapi pada tiap mualaf memiliki tingkat 
permaslahan masing-masing yang cukup 
kompleks dan menarik untuk dikaji lebih lanjut. 

 
 
METODE PENELITIAN 

Subyek  Penelitian 

No Informan 
utama 

Usia 
memeluk 

islam 

Jenis 
kelamin Pekerjaan Informan 

pendukung 

Hubungan 
dengan 

informan 
utama 

1. LU 2 tahun L wirausaha HN Istri 

2. SA     5 tahun       L wiraswasta SS Istri 

3. LL 1 tahun P wiraswasta MA Suami 

4. NA 3 tahun P wiraswasta WL Suami 
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Teknik Analisa Data 

Pada penelitian ini data-data yang 
diperoleh merupakan data kualitatif yang 
diperoleh dari hasil wawancara . Data yang 

terkompol dikelompokkan dan diberi kode untuk 
mendiskripsikan tema-tema yang muncul 
kemudian digunakan untuk menjawab masing-
masing pertanyaan dalam penelitian. 

 
 
 
 
 
 

1. Subyek  LU 
Latar belakang menjadi 

mualaf 
Faktor yang membuat subyek berpindah agama karena pernikahan namun 
ada faktor lain yaitu karena lingkungan bermain serta keluarga yang 
mayoitas beragama islam sehingga mendorong subyek memilih agama baru. 

Dinamika psikologi Subyek tidak mengalami konflik dari proses  konversi namun subyek 
mengalami kesulitan dengan memulai belajar agama islam dari dasar, 
dimana ajarannya yang cenderung menggunakan bahasa arab. 

Bagaimana konsekuensi 
psikologis yang dialami 

subyek pasca proses 
konversi? 

Subyek mendapat dukungan dari keluarga , pada lingkungan luar subyek 
bersikap santai dan tidak menghiraukan apa yang di pertanyakan oleh 
masyarakat sekitar dari agama sebelumnya. Apapun kesulitan yang dialami 
oleh subyek pada ajaran islam menurutnya yaitu menjadi tanggung jawab 
dari keputusannya. 

 
2. Subyek SA 

Latar Belakang Menjadi 
Mualaf 

Subyek memilih pindah agama karena calon istri yang beragama islam, di 
sisi lain subyek mengalami kekosongan rohani pada agama sebelumnya 
sehingga adanya ketertarikan memeluk agama islam dari lingkungannya. 

Dinamika psikologi Ketika memutuskan untuk memeluk islam tidak ada tekanan batin namun 
ayah subyek sebelum meninggal tidak setuju hubungan subyek dengan 
pacarnya (istri) dikarenakan berbeda keyakinan. Namun subyek segera 
memeluk agama islam setelah ayah nya meninggal. 

Bagaimana konsekuensi 
psikologis yang dialami 
subyek pasca proses 
konversi? 

adanya pertentangan oleh sodara kandung subyek beserta ibu kandung 
namun hal ini seiring berjalannya dengan waktu hubungan keluarga menjadi 
membaik walaupun tak se harmons dulu, kesulitan yang dialami subyek 
yaitu menjalankan jaran-ajaran agama islam secara rutin. 

 
3. Subyek LL 

Latar Belakang Menjadi 
Mualaf 

Subyek memutuskan berpindah ke agama islam karena syarat nikah dan 
mendapat dukungan dari calon suami besera bulik, faktor lain adalah karena 
keluarga subyek mayoritas beragama islam. 

Dinamika psikologi Tidak ada beban yang dialami subyek ketika akan memeluk agama islam, 
langsung mengambil tindakan ke departemen agama. 

Bagaimana konsekuensi 
psikologis yang dialami 
subyek pasca proses 
konversi? 

Tidak adanya konflik dengan keluarga, kesulitan kesulitan yang dialami 
subyek yaitu mempelajari agama islam dan menjalankannya. 
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             4.   Subyek NA 

Latar Belakang Menjadi 
mualaf 

Subyek memeluk agama islam karena suami melamar di sisi lain ibu subyek 
beserta saudara-saudara kandung subyek beragama islam sehingga 
mendapat dukungan penuh dari rumah. Sebelumnya yang memeluk agama 
katholik hanya subyek beserta ayah kandung. 

Dinamika psikologi Sebelum memutuskan pindah agama subyek butuh waktu satu bulan untuk 
memikirkannya, setelah memeluk agama barunya subyek merasa senang, 
bahagia….karena adanya dukungan dari lingkungan sekitar. 

Bagaimana konsekuensi 
psikologis yang dialami 
subyek pasca proses 
konversi? 

Kesulitan yang dialami subyek yaitu mempelajari ajaran-ajaran agama islam 
karena sering menggunakan kalimat berbahasa arab. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

  
 Berdasarkan hasil wawancara 
maka dapat diketahui bahwa para 
mualaf  cenderung mengambil 
keputusan untuk masuk islam karena 
bermula dari adanya hubungan 
berpacaran dengan pasangan yang 
beragama islam, dimana hal ini seiring 
dengan berjalannya  waktu meningkat 
ke jenjang pernikahan yang akhirnya hal 
ini menuntut mereka untuk berpindah 
agama agar proses pernikahan berjalan 
dengan semestinya sesuai dengan syarat 
UU No.1 tahun 1974 dimana 
didalamnya di jelaskan bila kedua orang 
tuanya telah meninggal dunia atau tak 
mampu menyatakan kehendaknya maka 
izin dapat diperoleh dari wali. 
Subyek memiliki latar belakang 

keluarga yang beragama berbeda walaupun satu 
atap, ketika memutuskan untuk memeluk agama 
islam dapat dilaksanakan dengan cepat karena 
adanya dukungan dari keluarga tersendiri yang 
beragama islam, dengan kata lain tidak terjadi 
konflik dengan keluarga dimana hal ini sesuai 
dengan teori para sosiologi ( dalam Arifin 2008, 
Sururin 2004) menjelaskan bahwa adanya 
pengaruh anjuran atau propaganda dari orang-
orang yang dekat, misalnya: karib, keluarga, 
famili dan sebagainya. Dari hasil interview 
subyek menjelaskan bahwa hal lain yang 
mendorong mereka memeluk islam karena 

merasa asing dari keluarga sendiri yang sebagian 
besar beragama islam.  

Kesulitan yang dialami subyek paska 
konversi agama adalah mengikuti kegiatan ritual 
Islam dimana mereka membutuhkan proses 
penyesuaian diri dengan membiasakan sholat 
lima waktu, berpuasa dan lainnya. Subyek SA 
dan LL dari keterangan subyek pendukung 
bahwa mereka masih sering meninggalkan 
sholat, hal lain yang menjadi kesulitan utama 
adalah mempelajari Alquran dan lainnya yang 
menggunakan bahasa arab dimana hal ini sangat 
asing sehingga membutuhkan penyesuaian diri 
dan mempelajarinya. 

Hasil interview dengan subyek 
pendukung alias pasangan yang beragama islam 
menjelaskan bahwa mereka tidak pernah 
berkonfirmasi dengan para tokoh agama seperti 
pak kiai atau ustad di lingkungan mereka dengan 
alasan mereka tak membutuhkan saat itu, namun 
subyek pendukung dalam mengajak 
pasangannya memeluk islam hanya konfirmasi 
dengan ayah atau kerabat mereka yang dekat. 

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa 
konversi agama karena menikah memiliki nilai 
yang positif dimana pernikahan tersebut dapat 
mendorong seseorang untuk mendalami agama 
yang baru sehingga seiring dengan waktu dan 
proses dapat menguasai dan mengaplikasikan 
ajaran agama baik untuk keluarganya dan 
lingkungan masyarakat di sekitarnya. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 
penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: 

Subyek memeluk agama islam 
dikarenakan ingin menikah dengan pasangan 
yang berbeda agama dan dilatar belakangi oleh 
multi kepercayaan yang terdapat di dalam 
keluarganya, sehingga hal tersebut lebih 
mempermudah subyek untuk berpindah agama 
dari pada mempertahankan agama sebelumnya. 
Selain itu beberapa subjek mengalami krisis 
kepercayaan iman pada agama sebelumnya, 
dengan adanya dukungan dan motivasi pasangan 
membantu subjek menemukan Islam dan 
termotivasi mempelajarinya. 

Kurangnya keterbukaan para mualaf 
terhadap tokoh agama islam sehingga 
menghambat proses pembalajaran terhadap 
agama islam yang baru dianut. Perasaan yang 
dialami subyek pada awal pasca konversi biasa-
biasa saja namun seiring dengan berjalannya 
waktu sebagian subyek merasa puas akan 
keputusan yang diambil dan merasakan 
kebahagiaan atas keputusan yang diambil, 
kepuasan ini timbul karena adanya dukungan 
dari pasangan beserta keluarga yang beragama 
islam. 

 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka peneliti dapat  mengajukan 
saran-saran sebagai berikut : 

a. Kepada mualaf agar tidak berkecil hati 
sebaiknya tingkatkan pemahaman secara 
mendalam mengenai agama islam serta 
tingkatkan hubungan sosial dengan 
masyarakat sekitar terutama dengan 
tokoh-tokoh islam di lingkungan sekitar 
sebagai semangat untuk memahami 
ajaran islam lebih dalam terutama dalam 
berumah tangga yang baik serta 
mengambil keputusan dengan baik. 

b. Kepada pasangan mualaf sebaiknya 
selalu meningkatkan perhatian kepada 
mualaf dan bersama-sama mempelajari 
islam secara mendalam dan rutin 
bersosialisasi dengan masyarakat serta 
tokoh-tokoh islam di lingkungan sekitar, 
belajarlah bersama tentang berumah 
tangga secara islami agar tercipatnya 
rumah tangga sakinah mawaddah. 

c. Kepada tokoh agama islam supaya lebih 
meningkatkan perhatiannya kepada para 
mualaf,tingkatkan hubungan sosialisasi 
dengan departemen agama serta KUA, 
mualaf butuh ketindak lanjutan dari 
tokoh agama islam agar mualaf tidak 
terjerumus kepada kemurtadan serta 
kurangnya pemahaman tentang ajaran 
islam secara mendalam. 

d. Untuk masyarakat umum supaya 
membantu menciptakan kondisi yang 
kondusif bagi mualaf dengan tidak 
berprasangka. Sehingga mualaf bisa 
menjalin sosialisasi dengan lebih baik 
dengan lingkungan tempat tinggal 
subyek, diharapkan perhatian masyarakat 
setempat akan meningkatkan semangat 
beribadah mualaf. 

e. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan 
dapat menambah wawasan dan 
pengetahuan dengan melihat faktor-
faktor lain dari konversi agama sehingga 
dapat lebih melengkapi dan 
mendalaminya. 
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