PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

PENGALAMAN SOSIAL-PERSONAL INDIVIDU KELUARGA BEDA
AGAMA DALAM PEMBENTUKAN PANDANGAN PERAN AGAMA

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Program Studi Psikologi

Oleh :
Heriberta Maharestusadhya
NIM : 089114135

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2013

ii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

PENGALAMAN SOSIAL-PERSONAL INDIVIDU KELUARGA BEDA
AGAMA DALAM PEMBENTUKAN PANDANGAN PERAN AGAMA

SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi
Program Studi Psikologi

Oleh :
Heriberta Maharestusadhya
NIM : 089114135

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI JURUSAN PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2013

i

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

PENGALAMAN SOSIAL-PERSONAL INDIVIDU KELUARGA BEDA
AGAMA DALAM PEMBENTUKAN PANDANGAN PERAN AGAMA

Oleh :
Heriberta Maharestusadhya
NIM : 089114135

Telah disetujui oleh :

Pembimbing

V. Didik Surya Hartoko., M.Si.

Yogyakarta,

ii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

SKRIPSI
PENGALAMAN SOSIAL-PERSONAL INDIVIDU KELUARGA BEDA
AGAMA DALAM PEMBENTUKAN PANDANGAN PERAN AGAMA
Oleh :
Heriberta Maharestusadhya
NIM : 089114135

Telah dipertanggungjawabkan di depan Panitia Penguji
pada tanggal 15 Juli 2013
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Penguji I

Nama Lengkap
: V. Didik Suryo Hartoko., M.Si.

Tanda Tangan
….………………..

Penguji II

: Dr. A. Priyono Marwan, S.J.

..………………….

Penguji III

: Y. Heri Widodo, M.Psi

.…….……………..
Yogyakarta,
Fakultas Psikologi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,
C. Siswa Widyatmoko, M.Psi.

iii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

HALAMAN MOTTO

Faith is a house with many rooms. There is a room of doubt on every floor. Doubts is useful to
keep faith as a living thing.
(Piscine Molitor Patel– Life of Pi)
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk keluarga lintas agama di Indonesia yang menjadi inspirasi bagi saya dan
menjadi diorama pluralisme nusantara.

Untuk Bapak, Ibu juga mas Dofi – keluarga yang jauh di mata tapi dekat di hati
yang penuh kesabaran dan dukungan.

Dan untuk teman-teman yang menjadi tempat berbagi aspirasi dan emosi.
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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini
tidak memuat karya atau bagian dari karya milik orang lain, kecuali yang telah
disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 20 September 2013
Penulis,

Heriberta Maharestusadhya
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PENGALAMAN SOSIAL-PERSONAL INDIVIDU KELUARGA BEDA
AGAMA DALAM PEMBENTUKAN PANDANGAN PERAN AGAMA
Heriberta Maharestusadhya

ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi deskriptif yang bertujuan melihat
pandangan terhadap peran agama pada individu yang tumbuh dalam keluarga beda agama serta
pengalaman sosial dan personal yang melatarbelakangi pandangan tersebut. Penelitian ini
melibatkan 5 individu berusia 18-25 tahun yang tumbuh di tengah keluarga beda agama. Analisis
data dilakukan dengan metode analisis tematik induktif. Penelitian ini menemukan 4 tema dalam
pengalaman sosial, 3 tema dalam pengalaman personal dan 3 tema dalam pandangan terhadap
peran agama. Penelitian ini juga menemukan hubungan antara pengalaman beragama dengan
pandangan terhadap peran agama. Individu yang secara umum memiliki emosi positif dalam
pengalaman beragamanya cenderung memandang agama berkaitan dengan diri, Tuhan, dan
kehidupan sosial. Individu tersebut memandang bahwa agama dapat membantu perkembangan
dirinya, agama dapat menghubungkan dirinya dengan Tuhan, dan agama dapat membantunya
dalam dunia sosial. Individu yang secara umum memiliki emosi negatif dalam pengalaman
beragama cenderung hanya memandang agama berkaitan dengan kehidupan sosial. Agama
dipandang sebagai alat bantu sosial.
Kata kunci : anak, keluarga beda agama, pengalaman beragama, konsep dan peran agama
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SOCIAL-PERSONAL RELIGIOUS EXPERIENCE IN THE RELIGION
ROLE VIEW FORMATION ON INTER-RELIGION INDIVIDUAL
Heriberta Maharestusadhya

ABSTRACT
This descriptive phenomenological research aimed to see the view of religion role of
individuals who grew in inter-religion family based on their social-personal experiences. This
research involved five adults of eighteen to twenty five year old who raised in inter-religion
family.. The data were analyzed using thematic analysis method. The research showed four themes
at social experience, three themes at personal experience and three themes at religion role. The
research also found out that individuals who have positive emotion in religious experience tend to
see religion role relating to self, God, and social life. They see religion helped their self
development, communicated their self to God, and helped them in social life. Individuals who
generally have negative emotion on their religious experience tend to see religion role only
relating to their social life. They see religion as a tool for their social life.
Keywords: children, inter-religion family, religious experience, religion role
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Keluarga beda agama menjadi pemandangan yang semakin sering kita
lihat di negeri ini. Meskipun data statistik pernikahan beda agama yang
mencakup seluruh wilayah di Indonesia belum tersedia, namun gambaran
jumlah keluarga beda agama di Indonesia dapat dilihat melalui beberapa
peneliti dan pemerhati keluarga beda agama di Indonesia yang melakukan
pendataan secara terpisah. Aini (2003) melakukan pendataan statistik di DIY
dan menemukan adanya peningkatan angka pernikahan beda agama dari tahun
1980 sampai dengan 2000. Pada tahun 1980 tercatat 15 pernikahan beda
agama dari 1000 kasus pernikahan. Pada tahun 1990 tercatat 19 pernikahan
beda agama dari 1000 kasus pernikahan. Pada tahun 2000 terdapat 12
pernikahan beda agama dari 1000 kasus pernikahan. Pencatatan lain dilakukan
oleh Nurcholis (2012) dan mencatat ada 77 pasangan beda agama yang
menikah pada tahun 2005-2007. Sedangkan Dinas kependudukan dan Catatan
Sipil (dalam Paryati & Dwinanda, 2011) mencatat sekitar 200 pasangan yang
menikah beda agama pada rentang tahun tahun 2007-2010.
Patsavos dan Joanides (dalam Shaffer, 2008) mengungkapkan bahwa
sistem keluarga beda agama lebih kompleks sehingga memiliki tantangan
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yang lebih banyak dan bervariasi dalam menumbuhkan lingkungan beragama
di rumah daripada pasangan satu agama. Bentuk tantangan lain yang
diungkapkan oleh Nurcholis (2012) yaitu adanya kekhawatiran yang muncul
baik dari pelaku maupun calon pelaku pernikahan beda agama. Kekhawatiran
tersebut yaitu kesahihan pernikahan secara hukum maupun agama, hubungan
dengan orang tua dan keluarga, konflik dalam rumah tangga, dorongan salah
satu pihak untuk menjadi satu agama, dan persoalan anak. Konflik yang
timbul dari perbedaan agama tersebut dapat membuat kehidupan rumah
tangga berubah (Kertamuda, 2009).
Selain masalah-masalah yang timbul pada pasangan itu sendiri,
perkawinan beda agama juga berdampak kepada anak-anak yang mereka
lahirkan (Surbakti,2009). Menurut Katz (2005), anak dan agama menjadi
topik yang seringkali sensitif dalam keluarga beda agama. Isu ini berpotensi
menjadi masalah terutama apabila topik ini selalu dihindari dan dibiarkan
menjadi ketidaknyamanan dalam diri anak maupun orang tua. Katz (2005)
mengatakan bahwa orang tua dan keluarga besar memiliki kecenderungan
untuk membawa anak mereka untuk menjadi ‘anggota‘ dalam agamanya. Hal
inilah yang berpotensi membawa ketegangan dan beberapa orang memilih
untuk menghindari topik tersebut. Menurutnya, membiarkan anak dengan
pertanyaan yang tidak terjawab atau dengan jawaban yang tidak memuaskan
akan mengakibatkan anak mengalami ketidakamanan identitas (identity
insecurity). Meski demikian, sebuah

penelitian lain tentang agama dan
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identitas yang dilakukan Coffin (2008) di Sandiago menunjukkan hasil yang
berkontradiksi dengan pendapat Katz (2005). Penelitian Coffin (2008)
menemukan bahwa agama bukanlah faktor paling penting yang berkontribusi
terhadap identitas mereka walaupun masing-masing dari respondennya
memiliki level pengajaran agama yang sama selama pertumbuhannya.
Para tokoh psikologis baik dari mazhab Psikoanalisis, Humanistik dan
Behavioristik setuju bahwa agama memegang peranan yang penting dalam
kehidupan manusia. Tokoh psikoanalitik, Freud dan Jung (dalam Crapps,
1993), mengatakan bahwa agama berfungsi untuk membantu mengurangi
tekanan dunia dan berperan postitif dalam kepribadian. Tokoh Behavioristik
Watson, Skinner dan Bandura (dalam Crapps, 1993) mengakui agama dapat
mengurangi ketegangan. Sedangkan tokoh Humanistik Frankl (dalam
Paloutzian, 1996) berpendapat bahwa agama memiliki fungsi pemenuhan diri.
Namun, peranan agama tersebut tidak ditemukan dalam penelitian Coffin
(2008). Coffin (2008) menemukan bahwa anak dari keluarga beda agama
hanya memandang agama secara dangkal dan menganggap agama hanya
sebagian dari kebudayaan, misalnya seperti festival natal.
Agama berperan penting dalam diri individu seperti keamanan
identitas dan mengurangi tekanan. Apabila individu (dalam hal ini anak dalam
keluarga beda agama) tidak dapat merasakan peran tersebut maka ada
kemungkinan beberapa kebutuhan individu yang tidak terpenuhi. Maka dari
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itu, perlu untuk melakukan kajian mengenai pandangan individu terhadap
peran agama serta pengalaman yang melatar belakangi pandangan tersebut.
Pengalaman sosial dan personal dalam keagamaan membentuk
pandangan terhadap peran agama pada diri individu. pengalaman sosial
diperoleh dari lingkungan sosial seperti rumah, tempat ibadah, dan sekolah.
Paloutzian (1996) mengatakan bahwa lingkungan yang paling berperan pada
awal masa kehidupan individu adalah rumah dan komunitas keagamaan. Dari
lingkungan sosial ini individu mengimitasi nilai-nilai kehidupan dan perilakuperilaku lain termasuk perilaku beragama. Sedangkan dalam pengalaman
personalnya, individu belajar untuk menjadi individu yang unik dan memiliki
jati diri yang stabil. Pengalaman sosial dan personal tersebut berdinamika dan
membentuk suatu pemahaman terhadap peran agama pada diri individu.

B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan penjabaran di atas, rumusan masalah penelitian ini
adalah:
1. Apa pandangan terhadap peran agama bagi individu yang tumbuh
di keluarga beda agama?
2. Apa pengalaman sosial dan personal apa yang melatarbelakangi
peran tersebut?
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C.

5

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pandangan individu yang
tumbuh di keluarga beda agama terhadap peran agama serta pengalaman
sosial dan personal apa yang melatarbelakangi pandangan tersebut

D.

Manfaat Penelitian
1.

Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
bagi

ilmu

perkembangan,

agama.Penelitian

ini

akan

konseling

keluarga

memberikan

dan

gambaran

psikologi
bagaimana

pengalaman sosial dan personal individu membentuk pandangan
terhadap peran agama.
2.

Manfaat Praktis
Agama anak sering kali menjadi pertanyaan atas kekhawatiran
orang tua pelaku pernikahan beda agama. Penelitian ini diharapkan
dapat memberikan gambaran bagi masyarakat luas terutama keluarga
lintas agama di Indonesia tentang bagaimana anak yang tumbuh dalam
keluarga lintas agama memandang peran agama. Pembelajaran
mengenai pandangan peran agama serta pengalaman sosial dan
personal yang melatarbelakanginya diharapkan mampu memberikan
proses transfer of knowledge terutama bagi keluarga lintas agama di
Indonesia sehingga mampu menyediakan atmosfer yang sesuai bagi
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perkembangan agama anak. Selain itu penelitian ini diharapkan akan
membuka jalan peneliti lain untuk mempelajari kehidupan keluarga
lintas agama.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pandangan Umum Mengenai Agama
Secara garis besar, agama dapat dipandang melalui 2 dimensi yaitu
agama sebagai institusi dan agama sebagai pengalaman pribadi. Meskipun
demikian, penelitian ini akan berfokus pada dimensi agama sebagai
pengalaman pribadi. Dimensi ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk
melihat pengalaman dan pandangan individu dalam beragama.

1. Agama sebagai Institusi
Baumeister dan Vohn (2007) mengatakan bahwa agama merujuk
pada bentuk pencarian suci yang terorganisasi secara sosial. Menurut
Crapps (1993), ilmuwan sosial memandang agama sebagai bentuk
institusional atau kelembagaan yang mencakup segala pengaturan dan
praktik yang dalam masyarakat telah dikaitkan dengan tradisi keagamaan.
Robert (dalam Crapps, 1993) menawarkan tiga tipe institusional atau
kelembagaan agama, yaitu:
a.

Tipe pertama (klasik) merupakan bentuk yang mencakup
lembaga utama yang sudah terbentuk lama bahkan selama
berabad-abad dan telah menjadi perwujudan nilai dan arti
keagamaan yang dijunjung tinggi. Tipe ini meliputi agama
7
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kebudayaan

kuno

yang

sudah

mati

(agama-agama

8

di

Mesopotamia, Mesir, Yunani dan Romawi) dan yang masih
hidup seperti Islam, Kristen, Budha. Selain itu juga terdapat
bentuk yang lebih khusus lagi seperti islam Sunni atau Syiah,
Kristen Katholik atau Protestan, dan Budha Zen.
b.

Tipe kedua merupakan bentuk institusional agama terdiri dari
ungkapan atau perwujudan yang memiliki organisasi intern
tersendiri, tetapi bergerak lepas dari induk agama yang sudah
ada. Tipe ini memiliki sosok ajaran, ibadat dan organisasi yang
jelas, namun bentuk institusionalnya berbeda dari agama induk.
Theosofi dan Meditasi Transendental termasuk dalam tipe ini.

c.

Tipe ketiga merupakan bentuk institusional agama lebih tidak
jelas Karena tergantung pada struktur sosial yang sifatnya non
keagamaan sebagai perwujudannya. Dalam tipe ini ada nilai dan
kepercayaan yang pada umumnya tidak bisa disebut sebagai
agama namun secara aktif berperan sebagai agama pada
penganutnya. Jadi pada tipe ini vitalitas keagamaan dan bentuk
kehidupan politik melebur menjadi ―agama kemasyarakatan‖
(civil

religion).

nasionalisme.

Tipe

ini

berkaitan

dengan

semangat
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2. Agama sebagai Pengalaman Pribadi
Selain dipandang sebagai institusional, agama juga bisa dipandang
sebagai pengalaman pribadi. Salah satu cabang ilmu yang memandang
agama sebagai pengalaman pribadi adalah psikologi.
Masing-masing mazhab psikologi memiliki karakter tersendiri
dalam memandang agama. Meskipun demikian, mazhab-mazhab tersebut
sepakat bahwa agama merupakan pengalaman pribadi bagi tiap individu.
Berikut ini uraian pemikiran para tokoh psikologi terhadap agama mulai
dari mazhab Psikoanalisis, Humanistik dan Behavioristik.
a.

Pandangan Psikoanalisis terhadap Agama
Tokoh PsikoanalisisFreud (dalam Crapps, 1993) menganggap
agama sebagai gejala psikis. Ia melihat adanya hubungan yang erat
antara Tuhan dan Oedipus dan menganggap agama tidak ada
hubungannya dengan kenyataan melainkan khayalan yang diciptakan
dari kecenderungan masa kanak-kanak untuk mendapatkan kepuasan
dan keamanan. Freud (dalam Paloutzian, 1996) menganggap orang
beragama pada dasarnya infantile, insecure, dan unstable. Sedangkan
bagi tokoh analisis lain Jung (dalam Crapps, 1993), agama bukanlah
sisa sifat kekanak-kanakan manusia untuk dikeluarkan dan diobati
tetapi tempat berhubungan dengan kemampuan tertinggi kepribadian
sebagaimana terpelihara sepanjang sejarah umat manusia dalam
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ketidaksadaran kolektif. Dalam buku Psychology & Religion,
Jung(1938) mengatakan:
Agama merupakan perilaku tertentu dari pikiran
manusia, yang bisa diformulasikan sesuai dengan
penggunaan asli istilah ‗religio‘, yaitu pemikiran dan
pengamatan cermat terhadap faktor dinamik tertentu,
dimengerti sebagai ‗power‘ roh, iblis, Tuhan, hukum,
ide, ideal, atau nama apapun yang diberikan oleh
manusia untuk suatu faktor yang dia anggap powerful,
berbahaya,

atau

cukup

membantu

untuk

dipertimbangkan secara cermat atau diagungkan,
indah, dan cukup berarti untuk dikagumi dan dicintai
secara tulus. (hal. 5)
Jung

(dalam

Paloutzian,

1996)

menganggap

manusia

memiliki kebutuhan tidak sadar untuk mencari dan menemukan
Tuhan dan agama memiliki peran yang positif dalam kepribadian.
Pendapat lain muncul dari tokoh Psikoanalisis generasi kedua Erich
Fromm (dalam Crapps,1993) yang berpendapat bahwa ada dua
konsep agama yaitu agama Authoritarian dan agama Humanistik.
Agama Authoritarian dianggap sebagai agama yang belum masak
dan dewasa karena melanjutkan begitu saja cara berpikir tentang
Tuhan yang bergaya kekanak-kanakan, dan menganggapnya sebagai
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bapak yang menolong dan mengawasi. Sebaliknya, Crapps (1993)
mengatakan bahwa agama Humanistik memiliki sikap membebaskan
manusia agar menjadi diri sendiri dan hal itu merupakan tuntutan
terhadap agama dalam arti sebenarnya

b.

Pandangan Behavioristik terhadap Agama
Paloutzian

(1996)

mengatakan

bahwa

para

tokoh

Behavioristik setuju bahwa semua perilaku termasuk semua perilaku
keagamaan dipelajari melalui proses dasar reward, punishment,
association, dan imitation. Kegiatan agama diulangi karena menjadi
faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan (Crapps,
1993).

c.

Pandangan Humanistik terhadap Agama
Mazhab
memandang

Humanistik

agama.

memiliki

William

James

caranya

sendiri

dalam

(dalam

Crapps,

1993)

berpendapat bahwa kesadaran merupakan kunci untuk mengetahui
pengalaman manusia, khususnya agama. Bagi James (dalam Crapps,
1993), ada tiga ciri yang mewarnai agama yaitu: pribadi (personal),
emosionalitas (emotionality), keanekaragaman (variety). James
(dalam Crapps, 1993) memandang agama sebagai hal yang sangat
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pribadi (personal) dan menyimpulkan bahwa kesalehan batin, hati,
merupakan ungkapan keagamaan yang utama. James (dalam Crapps,
1993) juga percaya bahwa emosi keagamaan merupakan dasar bagi
para penganut agama untuk membangun struktur intelektual mereka
sehingga ia lebih terkesan pada emosi daripada dengan pemikiran
mengenai pengalaman keagamaan. Selain itu James (dalam Crapps,
1993) juga berpendapat bahwa keanekaragaman pengalaman
keagamaan praktis tak terbatas. Ia menganjurkan agar ―setiap orang
bertahan dalam pengalaman sendiri, apa pun pengalaman itu, dan
orang-orang lain membiarkannya tetap dalam pengalaman itu. Itulah
keadaan dan sikap yang terbaik.‖ (James dalam Crapps, 1993).
Tokoh Humanistik lainnya, Abraham Maslow (dalam Crapps, 1993)
menyadari bahwa agama-agama memiliki keanekaragaman tempat,
bahasa, atau faktor etnis kesukuan, namun agama-agama pada
prinsipnya sepakat dalam hal meningkatkan pengalaman puncak
sebagai wahana untuk mencapai pemenuhan diri.
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B. Peran Agama bagi Kehidupan Manusia
Aliran Psikoanalisis, Behavioristik dan Humanistik setuju bahwa
agama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Dalam
kacamata Psikoanalisis Freud (dalam Crapps, 1993), agama merupakan
kekuatan yang hebat bagi manusia dan harus dinilai sebagai sarana yang
diterima masyarakat untuk menangani ketakutan, ancaman dan penderitaan
yang lewat cara-cara lain tidak mungkin ditanggung. Jung (dalam Paloutzian,
1996), juga menganggap agama memiliki peran positif dalam kepribadian
karena manusia memiliki kebutuhan tidak sadar untuk mencari dan
menemukan Tuhan. Agama membuka lubuk jiwa manusia, kerap dengan
kecerdasan dan keterarahan yang lebih hebat daripada pemahaman yang sadar,
dan wahana untuk membentuk lubuk jiwa manusia adalah arketipe (Crapps,
1993). Crapps (1993) mengatakan bahwa psikologi Behavioristik memandang
agama berfungsi sebagai perilaku yang mengurangi ketegangan. Sedangkan
tokoh Humanistik Frankl (dalam Paloutzian, 1996) menganggap agama
berfungsi memenuhi kebutuhan bawaan manusia untuk mencari arti. Secara
singkat Paloutzian (1996) mengatakan bahwa agama berfungsi sebagai
sesuatu yang memenuhi kebutuhan fulfillment, tumbuh, dan berarti.
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C. Faktor Sosial dan Personal yang Mendorong Perkembangan Beragama
Paloutzian (1996)

berpendapat bahwa arti agama bagi seseorang

berubah seiring dengan perkembangan dari anak-anak sampai dewasa seperti
halnya pendewasaan memodifikasi peran agama selama tahap perkembangan
dewasa. Harms (dalam Ploutzian, 1996) mengungkapkan tahap-tahap kognitif
yang dilalui individu dalam perkembangan agama. Tahap-tahap tersebut
adalah:
1.

Usia 3-6 tahun: tahap dongeng agama (the fairy tale stage of
religion). Pada tahap ini individu belum bisa membedakan antara
fantasi dan realita. Gambaran dan ide tentang Tuhan setara dengan
cerita raksasa, fabel, hantu, malaikat bersayap, dan Santa Claus.
Figur-figur dalam agama tersebut berperan dalam menghadirkan
figur yang memberi imbalan maupun hukuman.

2.

Usia 7-12 tahun: tahap realistik (the realistic stage). Pada tahap ini
individu cenderung membuat konsep religius secara konkret.
individu mulai memandang fantasi tertentu sebagai hal konkret,
misalnya mulai menyadari bahwa Santa Claus adalah fantasi dan
mampu memaknai simbol-simbol agama. Pada tahap ini individu
menyadari fungsi agama dalam konformitas sosial. Dengan
menggunakan simbol-simbol dan melakukan kegiatan keagamaan,
maka individu akan mendapatkan konformitas sosial.
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Usia 13-18 tahun: tahap individualistik (the individualistic stage).
Pada tahap ini individu sudah memiliki pandangan agama yang
berbeda dengan individu yang lainnya. Harms (dalam Paloutzian,
1996) membaginya ke dalam 3 kategori yaitu konvensional,
mistikal dan kreatif. Pada tahap ini agama tidak lagi digunakan
untuk mendapatkan konformitas sosial tetapi lebih ke fungsi diri
sendiri.

Tokoh lain yang mengungkapkan tahap perkembangan kepercayaan
pada individu adalah Fowler. Fowler (dalam Cremers, 1995) membedakan
antara agama (religion), belief, dan faith. Baginya, faith jauh lebih
fundamental dan pribadi daripada religion dan belief. Faith mendasari belief
dan religion. Fowler (dalam Cremers, 1995) mengatakan bahwa faith
seringkali bersifat kepercayaan religius, namun tidak selalu dan mutlak.
Fowler (dalam Cremers, 1995) mencontohkan, seorang atheis pun memiliki
faith berupa mencari arti dan makna misalnya dalam bentuk konkrit seperti
akal budi manusia, karya sosial, ilmu pengetahuan, dan kesenian. Berdasarkan
pengertian tersebut, Fowler (dalam Crapps, 1995) membagi tahapan
perkembangan agama menjadi lima tahap, yaitu:
1.

0-2 th

: Tahap primal faith atau kepercayaan awal (elementer)
Tahap ini berfungsi untuk menciptakan suatu jaringan kuat

yang terjalin oleh sejumlah arti vital yang dapat diandalkan dan
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sejumlah relasi kepercayaan serta kesetiaan yang tidak dapat
diragukan. Hal ini penting untuk menanggulangi kontingensi
eksistensi yang menjelma dalam ketakutan fundamental akan
ketiadaan dan perasaan tentang rapuhnya segala sesuatu yang ada.
Segala pengalaman negatif yang menimbulkan rasa curiga dasar
ini dapat merajalela ke seluruh segi hidup, dan tentu saja dapat
mempunyai dampak negatif terhadap segala gambaran tentang
Allah.
2.

2-6 th

: Tahap kepercayaan intuitif-proyektif
Pada tahap ini individu baru mengenal bahasa dan

memiliki dorongan untuk menjelajah dunia barunya. Segala
pengalaman baru yang perseptif-afektif dan imajinatif ini diangkat
ke dalam medium bahasa untuk diekspresikan dan ―disadari‖.
Maka dari itu, pada tahap ini anak sering bertanya ‗apa‘ dan
‗mengapa‘ demi mencapai objektifitas. Tahap ini berfungsi untuk
memperoleh pengetahuan yang benar dan objektif.
3.

6-11 th : Kepercayaan mistis-harfiah
Pada tahap ini individu tidak lagi memandang Allah dalam
konteks imajinatif melainkan dalam konteks antropomorf. Alah
digambarkan sebagai figur otoritas yang menciptakan undangundang dan terikat pada ―resiprositas‖ dan fairness. Dengan
demikian anak mengembangkan suatu sikap perfeksionis yang
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yang tak kenal kompromi. Hal ini mendorong individu untuk
berbuat baik demi memperoleh sesuatu yang baik pula, misalnya
berdoa supaya memperoleh pahala.
4.

12-18

: Tahap kepercayaan Sintetis-Konvensional
Pada tahap ini individu berlajar mengambil sudut pandang

orang ketiga. Individu mencoba saling mencocokkan diri dengan
nilai dan perspektif yang belum dipilihnya secara independen.
Formasi ideologi yang terbentuk pada tahap ini merupakan awal
bagi seseorang untuk mengkombinasikan nilai dan kepercayaan.
5.

18-35

: Tahap kepercayaan Individutif-reflektif
Tahap ini menghasilkan diri yang membentuk identitasnya

sendiri dan mengadopsi pandangannya sendiri serta mengakui diri
yang terpisah dari orang lain.
6.

35- dst : Tahap kepercayaan konjungtif
Pada tahap ini individu kembali meninjau dirinya secara
raikal sehingga batas-batas diri, kepribadian, dan pandangan hidup
yang sebelumnya telah ditetapkan, sekarang menjadi kabur.
Kebenaran tidak lagi dipandang sebagai kepastian melainkan
relatif. Suatu hal tidak pasti benar atau salah, bahkan pada agama
(Fowler dalam Paloutzian, 1996).
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30- dst : Tahap kepercayaan universal
Tahap ini jarang terjadi dan terutama hanya muncul pada
tokoh besar di sejarah agama. Orang yang masuk tahap ini
memiliki ciri yang mirip dengan manusia matang namun, mereka
melampaui dirinya menuju kedalaman transendensi yang bukan
manusiawi dan alamiah.

Paloutzian (1996) mengamati teori-teori perkembangan agama milik
Harms (dalam Brown, 1973) dan Fowler (dalam Creswel, 1995) dan
mengambil garis besar bahwa setidaknya ada tiga tipe proses psikologis yang
berinteraksi mendorong perkembangan agama, terutama pada remaja. Faktor
psikologis itu adalah kognitif, faktor sosial, dan faktor personal. Sedangkan
pada anak yang lebih muda, faktor yang berinteraksi adalah kognitif dan
faktor sosial.
Perubahan kemampuan kognitif selama perkembangan manusia
mempengaruhi individu dalam memahami agama. Paloutzian (1996)
menggunakan

teori

perkembangan

moral

Piaget

untuk

menjelaskan

perkembangan agama pada anak. Menurut Paloutzian (1996), faktor kognitif
mempengaruhi pemahaman anak terhadap agama seperti perkembangan
bahasa dan imajinasi. Sedangkan selama masa remaja, individu berkembang
ke tahap operasional formal yang membuat remaja secara mental mampu
mengkonseptualisasikan hal abstrak yang diperlukan untuk memahami
persoalan agama (Paloutzian, 1996). Tahap perkembangan agama secara
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kognitif bersifat normatif sehingga tidak akan dibahas lebih lanjut dalam
penelitian ini.

1.

Faktor Sosial
Individu

memiliki

lingkungan

sosial

yang

mempengaruhi

kehidupan beragamanya. Pengalaman yang didapat dari lingkungan sosial
tersebut

mempengaruhi

pandangan

dan

kehidupan

beragamanya.

Paloutzian (1996) mengatakan Faktor sosial utama yang berpengaruh
pada perkembangan agama anak adalah keluarga dan gereja (dalam hal
ini diartikan sebagai komunitas keagamaan), sedangkan pada remaja
muncul faktor sosial baru seperti teman sebaya dan sekolah. Ragg (2006)
berpendapat bahwa anggota keluarga melalui hubungannya dengan
institusi

budaya,

membentuk

sistem

nilai

anak

mereka.

Anak

mengobservasi peran institusional, prioritas pengasuhan, dan cost-benefit
antara keluarga dan institusi budaya dan sejak usia yang sangat muda,
anak-anak memutuskan seberapa pentingnya institusi dan nilai yang
berkaitan dalam hidup mereka. (Ragg, 2006). Noller dan Fitzpatrick
(1993) mengungkapkan hal yang senada, menurut mereka salah satu tugas
orang tua adalah mensosialisasikan anak mereka untuk menjadi anggota
sosial yang kompeten dimana proses sosialisasi menyangkut proses
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bertahun-tahun dan berbagai variasi perilaku (misalnya makan dengan
mulut tertutup, mencintai Tuhan, jangan menyakiti orang lain, dsb).

2.

Faktor Personal
Menurut Paloutzian (1996), Individu pada usia remaja memiliki
banyak pertanyaan berkaitan dengan konsep individualitas dan identitas.
Konsep individualitas merujuk pada proses menjadi diri yang terpisah,
sedangkan identitas merujuk pada proses berkembangnya definisi diri
yang stabil. Proses yang dialami individu ini akan menghasilkan
dorongan pribadi untuk menemukan solusi dari isu tersebut. Fase ini lah
yang mendewasakan individu dan mengembangkan individu untuk
menjadi pengambil keputusan yang mandiri baik terhadap agama maupun
isu lainnya (Paloutzian, 1996).
Pada orang dewasa dan usia lanjut, perkembangan agama tidak
berhenti begitu saja (Paloutzian, 1996). Menurut Paloutzian (1996)
konteks dan fungsi spiritual seseorang kemungkinan akan berubah
didorong oleh issue kehidupan sebagai bagian dari progres alamiah usia.
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D. Anak dalam Keluarga Beda Agama
Dalam penelitian ini, istilah anak merujuk pada individu yang
menempati peran anak dalam keluarga sehingga tidak bisa diartikan secara
sempit sebagai individu berusia dini. Persoalan anak menjadi pertanyaan yang
sering muncul dalam kasus keluarga beda agama. Nurcholis (2012)
menemukan banyak pertanyaan seputar anak dari beberapa pelaku pernikahan
beda agama. Pertanyaan yang muncul adalah mengenai pendidikan agama
anak, dan pilihan agama anak. Sebagai contoh, Shinta yang merupakan salah
satu responden Nurcholish (2012) khawatir fondasi keyakinan agama anak
menjadi labil/ tidak kuat/ hanya setengah-setengahapabila anak-anak sering
melihat ritual agama orang tua yang berbeda.
Metode yang dilakukan orang tua dalam mendidikagama anak
berbeda-beda. Ada orang tua yang memilih untuk mendidik anak dengan
agama tertentu dan ada pula orang tua yang memilih untuk mendidik anak
dengan demokratis. Nonnie, salah seorang responden dalam wawancaraJibi
(2011), sejak awal membuat kesepakatan dengan suaminya untuk mendidik
anaknya dengan ajaran agamanya. Sedangkan, Nurcholish (2012) sebagai
pemerhati sekaligus pelaku pernikahan beda agama, memilih untuk
menyerahkan sepenuhnya agama apapun

yang ingin dipeluk oleh anak-

anaknya setelah dewasa kelak karena baginya yang penting bukan agama apa
melainkan bagaimana mereka beragama. Nurcholis (2012) mencantumkan
Kristen sebagai agama anak-anaknya dalam kartu keluarga dan memasukan
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anak-anaknya ke dalam sekolah Kristen, kemudian ia juga mengenalkan
agama yang dipeluknya (Islam) dan agama istrinya (Kong Hu Chu).
Retno (dalam Jibi, 2011) mengatakan bahwa dalam usia pertumbuhan,
anak-anak yang hidup di keluarga berbeda keyakinan tentunya akan merasa
kebingungan dengan dua ritual keagamaan yang terjadi di dalam
keluarganya.Informasi dan pengertian dari orang tua kepada anak mengenai
agama memegang peranan yang penting karena seperti yang dikatakan oleh
Paloutzian (1996), keluarga dan komunitas keagamaan merupakan dua faktor
sosial utama selama usia anak-anak. Apabila pertanyaan anak tidak terjawab
atau dijawab dengan tidak memuaskan, anak akan mengalami ketidakamanan
identitas (Katz, 2005)
Dalam hal pemilihan agama, penelitian Surbakti (2009) menemukan
adanya perbedaan sikap dalam memilih agama pada anak dari keluarga beda
agama. Surbakti (2009) menemukan bahwa sebagian besar individu yang lahir
dari perkawinan beda agama memiliki agama yang berbeda dengan orang
tuanya, sedangkan sebagian lagi mengikuti agama salah satu orang tuanya.
Pemilihan agama didorong oleh beberapa faktor. Surbakti (2009)
mengatakan bahwa di samping keinginan dari dalam diri sendiri, ada faktorfaktor dari luar diri mereka yang mempengaruhi terjadinya pemilihan agama
tersebut seperti: peran ayah, peran ibu, peran orangtua angkat, hubungan
dengan kerabat orangtua, hubungan kekasih dan peran pemuka agama.
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Ningsih (2008) juga menunjukkan ada dua faktor yang mempengaruhi anak
dari pasangan beda agama dalam pengambilan keputusan beragama, yaitu:
a. faktor dari dalam individu yaitu yang berupa keyakinan dan
kebiasaaan.
a. faktor dari luar yang meliputi keluarga, teman sebaya, lawan jenis,
lingkungan tempat tinggal, ketertarikan terhadap lawan jenis, orang
lain bahkan pengalaman.
Dalam proses pemilihan agama, anak melewati beberapa tahapan.
Berikut ini adalah tahapan yang dilalui anak dalam melakukan pemilihan
agama menurut Ningsih (2008):
a. pencarian informasi mengenai agama-agama yang merupakan
alternatif pilihan.
b. Konsultasi terhadap orang lain sebelum mengambil keputusan
untuk memilih suatu agama.
c. Memilih suatu agama sebagai alternatif yang terbaik.
d. Terjadi konversi agama.
e. Menyampaikan hasil keputusan kepada orang lain.
f. Melaksanakan keputusan yaitu menjalankan perintah agama.
g. Mengevaluasi yaitu selalu memperbaiki kekurangan dengan terus
belajar megenai agama yang dipilih.
Individu yang mengambil keputusan beragama memiliki konsekuensi
tersendiri. Ningsih (2008) menyebutkan konsekuensi tersebut adalah adanya
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perubahan sikap ke arah yang positif seperti menghormati dan menghargai
pemeluk agama lain, tenggang rasa, merasa semakin mantap dalam beragama,
rajin berdoa dan beribadah. Sedangkan menurut Katz (2005), anak akan
merasa bersalah ketika mereka memilih agama. Perasaan ini bisa muncul
terutama apabila ia mencintai ayah / ibunya secara seimbang sehingga anak
akan merasa menyakiti orang tua mereka ketika memilih suatu agama (Katz,
2005).

E. Kerangka Berpikir

Pengalaman Beragama





Pengalaman Sosial
Keluarga inti
Keluarga besar
Sekolah



Rumah ibadah





Imitasi perilaku keagamaan dan
nilai agama dari lingkungan sosial

Pengalaman Personal
individualitas
identitas

Berpikir secara independen dan
bervariasi

Pandangan terhadap Peran Agama

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

F. Pertanyaan Penelitian
1.

Apa pandangan terhadap peran agama bagi individu yang tumbuh di
keluarga beda agama?

2.

Apa pengalaman sosial dan personal apa yang melatarbelakangi
pandangan terhadap peran tersebut?
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Demi menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti menggunakan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menemukan hal
yang tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik atau kuantifikasi lain
(Strauss dan Corbin dalam Basrowi dan Suwandi, 2008). Penelitian kualitatif
mengeksplorasi masalah sosial atau manusia dalam settingalami dan peneliti
menyusun laporan detail dari informan mengenai pandangan kompleks,
gambaran holistik dan analisa kata (Creswell, 1997). Penelitian kualitatif
mampu

melihat suatu fenomena secara utuh, menyeluruh dan mendalam

karena mempertimbangkan dinamika, perspektif, alasan dan faktor eksternal
lain yang ikut mempengaruhi responden dalam penelitian (Poerwandari,
2007).
Metode

penelitian

yang

digunakan

peneliti

adalah

metode

fenomenologi. Menurut Smith (2009), fenomenologi bertujuan untuk
menangkap sedekat mungkin bagaimana sebuah fenomena dialami serta
berusaha menemukan makna-makna psikologis yang terkandung dalam suatu
fenomena

melalui

contoh

yang

hidup.

Tujuan

fenomenologi

yang

diungkapkan Smith (2009) sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk
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melihat pengalaman beragama individu serta melihat pandangan terhadap
peran agama yang dimiliki individu.

B. Fokus Penelitian
Fokusdari penelitian ini adalah untuk melihat pandangan terhadap
peran agama pada individu yang tumbuh dalam keluarga beda agama. selain
itu penelitian ini juga melihat pengalaman sosial dan personal dalam
beragamayang melatarbelakangi pandangan tersebut.

C. Subjek Penelitian
1. Karakteristik Subjek
Pemilihan responden penelitian didasarkan pada karakteristik
tertentu. Adapun karakteristik responden dalam penelitian ini adalah :
a.

Wanita atau pria yang tumbuh dalam keluarga beda agama

b.

Berusia lebih dari 18 tahun.
Pemilihan usia ini berdasarkan tahap perkembangan
yang diungkapkan oleh Harms (dalam Paloutzian, 1973)
bahwa sejak berusia 13 tahun, individu memiliki variasi
interpretasi
konvensional,

yang

luas

kreatif

terhadap

sampai

agama

mistikal.

mulai

dari

Pendapat

lain

diungkapkan Fowler (dalam Cremers, 1993) bahwa individu
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di atas 18 tahun memiliki struktur berpikir operasional formal
dan memiliki kesadaran tentang identitas diri yang khas dan
otonomi tersendiri dimana refleksidiri tidak seluruhnya
bergantung pada pandangan orang lain. Dengan kata lain,
individu di atas18 tahun sudah mampu merefleksikan
pengalamannya dan mampu menginterpretasikan agama
secara bervariasi dan independen.
2.

Jumlah Subjek Penelitian
Subjek yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah lima orang.
Pemilihan subjek dilakukan berdasarkan pengetahuan peneliti terhadap
latar belakang subjek. Peneliti sudah mengenal subjek sebelum penelitian
berlangsung dan sudah mengetahui latar belakangnya. Kemudian subjek
lain dipilih berdasarkan rekomendasi dari subjek sebelumnya karena
dianggap memenuhi kriteria subjek penelitian.

3.

Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Yogyakarta sesuai dengan domisili subjek.
Lokasi pengambilan data disesuaikan dengan permintaan subjek. Dengan
demikian diharapkan dapat membuat subjek lebih nyaman dalam
menceritakan pengalamannya.
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D. Metode Pengumpulan Data
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dengan pedoman
umum.

Menurut

Patton

dalam

Poerwandari

(2005),

peneliti

yang

menggunakan metode wawancara ini dilengkapi dengan pedoman wawancara
yang sangat umum mengenai isu-isu yang akan digali tanpa bentuk
pertanyaan yang eksplisit dan urutan pertanyaan. Pelaksanaan wawancara dan
pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks
wawancara yang sebenarnya (Basrowi dan Suwandi, 2008).
Wawancara model ini dipilih karena dapat membantu peneliti berfokus
pada fokus penelitian tanpa membatasi perkembangan alur cerita sehingga
subjek lebih nyaman dalam bercerita. Poerwandari (2005) mengatakan bahwa
wawancara model ini bisa berbentuk wawancara terfokus dimana wawancara
mengarahkan pembicaaraan pada hal-hal / aspek-aspek tertentu dalam
kehidupan/pengalaman subjek namun model wawancara ini juga tidak
menutup kemungkinan munculnya hal-hal baru dalam wawancara yang bisa
memperkaya pemahaman terhadap pengalaman.

E. Analisis Data
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik
induktif. Menurut Braun dan Clarke (2006), analisis tematik adalah sebuah
metode untuk mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan pola (tema)
dari data. Braun dan Clarke (2006) juga menambahkan bahwa analisis ini
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mampu menggambarkan data yang kaya akan detail dan mampu
menginterpretasikan berbagai aspek dari topik penelitian. Analisis tematik ini
juga dikenal sebagai metode yang fleksibel serta tidak membutuhan banyak
detail teoritis maupun pengetahuan sebelumnya mengenai topik yang akan
diteliti (Braun dan Clarke, 2006). Analisis tematik lebih dari sekedar
menghitung kata-kata atau frase eksplisit dan fokus dalam mengidentifikasi
dan mendeskripsikan ide implisit maupun eksplisit dari data, yaitu tema (Greg
danVohs, 2012)
Taylor dan Bogdan (dalam Aronson, 1994) mendefinisikan tema
sebagai unit-unit yang berasal dari pola seperti topik percakapan, kosa kata,
perilaku berulang, makna, perasaan, atau cerita rakyat dan peribahasa.
Sedangkan

Boyatzis

(dalam

Fereday

dan

Muir-Cochrane,

2006)

mendefinisikan tema sebagai pola informasi yang minimal menggambarkan
dan mengatur kemungkinan observasi dan maksimal menafsirkan aspek dari
fenomena tersebut. Tema menangkap sesuatu yang pentingdari data yang
berkaitan dengan pertanyaan penelitian, dan merepresentasikan beberapa
tingkat respon berpola atau makna dalam kumpulan data (Braun & Clarke,
2006).

Tema diidentifikasikan dengan mengumpulkan komponen atau

fragmen-fragmen ide atau pengalaman, yang sering kali tidak memiliki arti
ketika dilihat secara terpisah (Leininger dalam Aronson, 1994). Jadi, tema
bisa diartikan sebagai kumpulan dari informasi-informasi kecil yang didapat
dari data lapangan yang kemudian membentuk pola.
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Analisis induktif adalah sebuah proses pengkodean data tanpa
mencoba mencocokan dengan kerangka kode yang sudah ada sebelumnya,
atau dengan konsep analisis peneliti sebelumnya (Braun dan Clarke, 2006).
Patton (dalam Braun dan Clarke, 2006) mengatakan bahwa pendekatan
induktif berarti tema yang telah diidentifikasikan berkaitan erat dengan data
itu sendiri. Jadi, peneliti akan mencari tema yang berkaitan dengan fenomena
yang diteliti dengan membaca data berulang-ulang kali dan tidak terpaku
dengan tema yang sudah didapat dari penelitian atau teori terdahulu.
Tahapan dalam analisis data dilakukan berdasarkan tahapan analisis
tematik menurut Braun dan Clarke (2006). Tahapan dalam melakukan analisis
tematik tersebut yaitu:
1. Membiasakan diri dengan data
2. Membuat kode awal
3. Mencari tema
4. Review tema
5. Mendefinisikan dan memberi nama tema
6. Membuat laporan
Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti melakukan tahap-tahap
penelitian seperti berikut. Langkah awal dalam analisis, membiasakan diri
dengan data dilakukan dengan cara membaca transkrip data secara berulangulang sehingga peneliti terbiasa dengan data. Pada langkah kedua yaitu
membuat kode awal, peneliti membuat kode dari data yang dianggap
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berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pada langkah ketiga yaitu
membuat tema, peneliti mulai mengelompokkan kode-kode yang tampak
serupa. Kemudian pada langkah keempat yaitu review tema, peneliti melihat
kembali apakah kode-kode yang telah dikelompokkan tadi sudah masuk ke
kelompok yang tepat. Setelah peneliti yakin dengan pengelompokkan
tersebut, peneliti memberi nama kelompok-kelompok kode itu menjadi tematema. Pada tahap mendefinisikan dan memberi nama inilah tema secara resmi
terbentuk. Pada tahap akhir, peneliti akan membuat laporan penelitian yaitu
dengan cara menyusun laporan secara tertulis tentang temuan tema dalam
penelitian ini. Tahap-tahap analisis tematik induktif ini dapat dilihat secara
lebih rinci dalam lampiran.

F. Kredibilitas Penelitian
Poerwandari (2005) mengatakan bahwa kredibilitas merupakan istilah
yang digunakan untuk mengganti konsep validitas dalam penelitian kualitatif
dan bertujuan untuk merangkum bahasan menyangkut kutalitas penelitian
kualitatif. Kredibilitas studi kualitatif terletak pada keberhasilannya mencapai
maksud dan mengeksplorasi masalah atau mendeskripsikan setting, proses
kelompok sosial atau pola interaksi yang kompleks (Poerwandari, 2005).
Penelitian ini menggunakan validitas yang disebut Poerwandari sebagai
validitas komunikatif dan validitas argumentatif. Validitas komunikatif
dilakukan melaluli dikonfirmasikannya kembali data dan analisisnya pada
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responden penelitian sedangkan validitas argumentatif tercapai bila presentasi
temuan dan kesimpulan dapat diikuti dengan baik rasionalnya, serta dapat
dibuktikan dengan melihat kembali ke data mentah (Poerwandari, 2005).
Peneliti melakukan validasi komunikatif dengan meminta subjek untuk
membaca hasil verbatim untuk mengkonfirmasikan informasi yang didapat
dari proses wawancara sehingga subjek dapat mengkonfirmasi informasi yang
diterima secara bias oleh peneliti. Selain itu peneliti juga melakukan validasi
argumentatif dengan cara berkonsultasi dan berdiskusi dengan rekan peneliti
dan supervisor.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara
terhadap 5 orang subjek.

Subjek dari penelitian ini adalah Bunga, Mawar,

Kumbang, Rosa dan Gogon.
Melalui analisis tematik, penelitian ini menemukan10 tema. Penelitian ini
menemukan 4 tema dalam pengalaman sosial, 3 tema dalam pengalaman
personal dan 3 tema dalam pandangan terhadap peran agama pada individu yang
tumbuh dalam keluarga beda agama. Tema dalam aspek pengalaman sosial
adalah: keluarga besar, keluarga inti, sekolah, dan tempat ibadah. Tema dalam
aspek pengalaman personal adalah: kebutuhan, sikap dan emosi. Sedangkan tema
yang ditemukan dalam aspek pandangan terhadap peran agama adalah: agama
berkaitan dengan diri, agama sebagai alat berkomunikasi dengan Tuhan dan
agama berkaitan dengan kehidupan sosial.
Masing-masing individu memiliki keunikan tersendiri dalam pengalaman
beragama dan pandangan mereka terhadap peran agama. Dalam bagian berikut
akan ditampilkan pengalaman serta pandangan masing-masing subjek.
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Subjek Satu (Bunga)
a.

Profil Subjek
Subjek pertama bernama Bunga. Saat pengambilan data dilakukan,
Bunga berusia 22 tahun dan masih menjadi mahasiswi di Universitas Sanata
Dharma. Bunga merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan memiliki
orang tua yang berbeda agama. Ibu subjek beragama Islam sedangkan ayah
subjek beragama Kristen.

b.

Pengalaman Sosial
Tema dalam pengalaman sosial Bunga adalah keluarga besar,
keluarga inti, lingkungan sekolah dan tempat ibadah. Pada awalnya,
pernikahan orang tua Bunga pernah mendapat tentangan dari keluarga besar.
Namun demikian pada akhirnya keluarga besar dari ayah dan ibu bisa
menerima pernikahan mereka. Saat ini hubungan antara kedua keluarga
besar terjalin dengan baik begitu juga hubungan keluarga inti Bunga dengan
keluarga besar terjalin baik. Saat hari raya, Bunga dan keluarga kecilnya
bersilaturahmi ke keluarga besar baik ayah dan ibu.
―meskipun mereka awalnya agak kurang menerima, tapi juga tidak
memberikan perlakuan yang berbeda kok, gitu. Ke aku, atau ke
sodara-sodara yang lain malah.. malah kesannya itu kayak mmh..
aku, kakakku, dan adikku nih cucu-cucu yang e.. apa ya? Diperhatiin
lebih. Gitu.. dan perlakuan yang berbeda sih yang aku liat nggak
ada.‖ (54).
―jadi, kalo keluarga dari ibu kan muslim, jadi kalo misal e.. lebaran,
ya cuman kayak sungkeman gitu.. cuman kalo –trus kalo misal natal
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juga paling Cuma ke rumah mbah, trus ngucapin met natal, udah,
udah biasa aja.‖ (28)
Perbedaan agama di dalam keluarga inti Bunga menjadi hal yang
tabu untuk dibicarakan. Orang tua Bunga bahkan tidak pernah memberitahu
Bunga tentang perbedaan agama yang mereka miliki.
―Bahkan, kayaknya aku baru tahu kalo mereka beda agama itu..
udah agak besar kok. Gara-gara nggak sengaja lihat KTP atau apa
gitu. Karena tadinya kupikir, tadinya mereka sama, gitu bapak sama
ibu. dan cuma keluarga dari mbah doang yang beda. Gitu..‖ (66)
Topik agama merupakan topik yang sensitif di keluarga sehingga
Bunga merasa tidak nyaman untuk mendiskusikan dengan keluarga.
―karena kami juga nggak terbiasa untuk terbuka hal-hal yang—itu
mungkin masih sensitif gitu, jadi, mmh.. nggak diomongin. Dan kami
pun nggak berusaha menanyakan itu..‖ (32)
Bunga dan saudara sekandungnya telah ditetapkan sebagai seorang
Kristen sejak mereka kecil. Meski demikian, ia tidak merasa mendapatkan
bimbingan beragama dari orang tuanya. orang tua Bunga tidak ada yang
melaksanakan kegiatan keagamaan dan tidak terlibat dalam pendidikan
agama Bunga.
―Eh, iya.. diarahkan tapi tidak di..bimbing. jadi, memang dari kecil
aku, kakakku dan adikku nih taunya ya udah kami Kristen gitu.
Cuman, sedalem apa ke-kristenan kami itu, kami yang berjuang
sendiri. Jadi, dari kecil juga nggak dibiasakan dibawa ke gereja.‖
(38).
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Kedua orang tua juga tidak rajin melakukan kegiatan keagamaan. Ibu
Bunga tidak pernah terlihat menjalankan kegiatan keagamaan apapun
sedangkan ayah Bunga juga jarang pergi ke gereja.
―maksudnya untuk hal-hal yang apa namanya? E.. ritual keagamaan
kayak sholat segala macem, itu uda nggak gitu.‖ (30)
―Enggak. Karena mungkin, kalo menurut aku, e..
basic
keagamaannya dari keluarga dia sendiri itu juga tidak terlalu
ditekankan kan.. jadi, mungkin juga karena e.. kurang diarahkan
sama mbah mungkin ya? Jadi kayak, jadi kayak.. ya udah menurun
aja gitu ke anaknya..‖ (46)
Bunga mendapatkan pengetahuan agama dari lingkungan lain. Ketika
kecil ia pergi ke gereja ketika ada kegiatan di sekolah atau ketika ada acara
bersama keluarga besar.
―Seingetku, waktu SD itu aku ke gereja kalo di sekolah ada event
gereja. Jadi misal kayak, kan sekolahku dulu kan katholik nih. Jadi
setiap minggu ke berapa itu kan pasti yang ada acara apa sih di
gereja katholik gitu kan? Nah, paling itu.. cuman selebihnya,
seingetku nggak pernah sih waktu kecil, kecuali kalo rame-rame
keluarga besar. Gitu.. kalo yang satu rumah, kayaknya nggak pernah
deh.‖ (44)
Lingkungan yang sangat berperan dalam perkembangan agama
Bunga adalah lingkungan sekolah. Bunga masuk ke SMP Negeri dan
bertemu dengan guru agama yang menyenangkan lalu kemudian ia
berkenalan dengan komunitas keagamaan. Di Komunitas ini lah Bunga
mendapatkan banyak pengetahuan dan merasa bertumbuh bersama anggota
komunitas lainnya.
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―kebetulan juga dapet guru agama yang menyenangkan, gitu, jadi
aku mendapatkan hal-hal yang sebelumnya aku nggak tahu gitu..‖
(74).

c.

Pengalaman Personal
Tema yang terdapat dalam pengalaman personal Bunga adalah
kebutuhan, sikap, dan emosi. Kebutuhan yang tampak dari hasil wawancara
adalah kebutuhan untuk dibimbing secara keagamaan dan kebutuhan akan
pengetahuan keagamaan. Sikap Bunga yang tampak adalah terlibat dalam
komunitas keagamaan, mendalami agama, berharap anggota keluarga yang
lain ikut beribadah, dan terbuka dengan pilihan agama ibu. Sedangkan emosi
Bunga yang tampak adalah kebingungan, rendah diri, tidak tahu apa-apa,
bertumbuh dan mantap, serta merasa bersalah dengan ibu.
Bunga sempat merasa bahwa dirinya tidak memiliki pengetahuan
apapun tentang agamanya. Kurangnya pengetahuan agama membuat Bunga
merasa kebingungan. Bunga bingung dengan ketidaksesuaian agama dirinya
dengan agama keluarga besar (dari pihak ibu) yang saat itu merupakan
lingkungan terdekatnya. Bunga juga kebingungan untuk bersikap sebagai
seorang Kristen karena ia tidak memiliki pengetahuan itu. Selain itu,
kurangnya pengetahuan agama membuat Bunga minder karena dibandingkan
teman-teman yang lain dia paling tidak mengerti apa-apa. Menurut Bunga,
yang ia butuhkan adalah kepastian akan apa yang seharusnya ia lakukan
sebagai seorang Kristen.
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―mungkin karena aku nggak ngerti apa-apa itu makanya aku
bingung gitu..‖ (84)
―jadi sebenernya pengetahuan aku tuh sangat amat minim kecuali di
sekolah. Gitu... sedangkan lingkungan yang istilahnya selalu ada
buat aku itu muslim gitu kan.. jadi kadang tuh yang ―hah? Hah?
Gimana sih ini?‖ (60)
―ya dari awal yang aku butuhkan kepastian itu gitu.. jadi kayak, kan
sebelumnya aku yang nggak ngerti apa-apa, gitu kan.. aku mesti
yang kayak gimana sih? Cara, cara buat, cara doa yang bener
gimana? Terus eh... pokoknya hal-hal yang rohani kayak gitu,‖(84)
―sebetulnya sih awal-awal tuh yang ngerasa ya ampun aku minder
bangeet.. maksudnya di antara orang-orang yang lain tuh kayaknya
aku yang paling nggak ngerti apa-apa..?‖(74)
Kegiatan beragama dalam komunitas keagamaan membuat Bunga
merasa bertumbuh dan lebih mantap. Komunitas keagamaan memenuhi
kebutuhan Bunga untuk mendapatkan pengetahuan tentang agama.
Komunitas juga membentuk perilaku Bunga dalam melaksanakan kegiatan
beragama. Hal ini membuat Bunga merasa lebih mengenal agamanya dan
lebih mantap.
―nah, inilah kenapa aku beruntung.. aku bersyukur waktu SMP sama
SMA aku masuknya ke Negeri.‖(74)
―trus ketika mulai ketemu komunitas, dibimbing dan segala macem
tuh aku jadi kayak dapet eh... o ternyata gini, gini, gini.. dapet ilmu
pengetahuan baru.. trus eh.. dapet pola kehidupan yang baru
juga..‖(84)
―aku udah tahu nih aku harus ngapain. Aku udah tahu nih.. e..
sebenernya yang harus aku lakukan sebagai seorang Kristen yang
baik tuh seperti apa. Nah, karena aku udah tahu itu jadi aku lebih,
lebih mantep gitu.. lebih oh udah tau, oh udah tahu..‖ (84)
―kebetulan aku merasa yakin itu bukan karena aku, bukan karena
dari dalam keluarga aku, tapi yang membuat aku yakin itu adalah
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hal-hal yang aku alami ketika aku sama.. aku bertumbuh bersama
orang-orang lain yang ada dalam komunitas itu..‖(80)
Saat ini Bunga juga terlibat secara aktif dalam kegiatan keagamaan di
komunitas keagamaan. Bunga terlibat dalam pendampingan iman anak,
kelompok tari dan menjadi pengiring musik di gereja.
―Eeem.. banyak sih beberapa, kayak e ngajar sekolah minggu, terus,
ee, ikut kayak semacem kelompok tari..‖ (108)
―E‘eh.. jadinya kayak, apa ya? Kalo di sekolah jadi kayak ekskul kali
ya.. jadi komunitas-komunitas gitu lho.. komunitas e..ku ikut yang
dance. Terus sama beberapa kali ikut ngisi ini sih.. ngiringin
kebaktian (bermain musik). Gitu..‖ (110)
Ketika sudah merasa lebih yakin dengan agamanya, Bunga berharap
anggota keluarga yang lain juga menjalani kegiatan keagamaan terutama
bagi ibu dan adiknya. Bunga sempat mengkhawatirkan perasaan ibunya yang
belum jelas keagamaannya.
―Aku mikir sih.. aduh ini baik-baik aja nggak sih? Kayak gitu..‖(94)
―Aku sih pernah kepikiran. Jadi kayak mikir eh.. nyadar bahwa e
ibu ni satu-satunya yang maksudnya belum masuk gitu. Eh.. ngerasa
gimana gak ya kalo ketiga anaknya nih semuanya ke kristen.‖ (94)
Bunga berharap ibunya memilih agama dan menjalankan kegiatan
agama tersebut. Bunga memiliki harapan agar ibunya memeluk agama
Kristen namun dia merasa tidak enak untuk mengajaknya masuk Kristen.
Akhirnya diaberpikir bahwa yang terpenting adalah sejauh mana seseorang
menghayati agamanya dan bukan apa label agamanya. Maka Bunga terbuka
dengan agama apapun yang akan dipilih ibunya.
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―kakakku dan aku juga untuk membawa ibu lebih mengenal tentang
agama.. ke agama kristen juga gak, agak gak enak. Kecuali sering
ngajak ke gereja aja. Gitu.. (106)
―aku ee.. sangat-sangat mm.. apa ya bilangnya? Sangat-sangat
menerima apapun lah.. apapun yang di putuskan.‖(94)
― klo memang dia memilih Islam ya sudah nggak papa. Cuman ya..
lakukanlah hal-hal yang memang umat Islam lakukan. Gitu.. ato
memang kalo dia masuk Kristen, yah.. kami akan menyambut dengan
suka cita gitu.. cuman ya, ya ayok gitu ke gereja dan segala
macem.‖(106)
―Jadi sebenernya tidak, tidak, tidak terlalu berharap e.. akan ikut
menjadi Kristen juga atau nggak. Lebih ke, kalau aku sih sebenernya
bukan, bukan masalah agamany apa sih.. lebih ke seberapa sih
seseorang itu e.. apa? Menghayati nilai-nilai agamanya. Gitu..‖
(106)
Di samping mengkhawatirkan ibunya, Bunga juga memiliki harapan
agar adiknya mendalami agama. Bunga menganggap adiknya belum
memiliki minat untuk mendalami agama dan jarang berdoa. Bunga berharap
agar adiknya merasa butuh untuk mendalami agama.
―Karena, e... kalo aku perhatiin sih dia nggak pernah berdoa. Boroboro ke gereja, berdoa aja kayaknya jarang. Hampir nggak
pernah.‖(100)
―Jadi tuh kyaknya kesadaran dia untuk memahami ajaran agamanya
lebih baik tuh belum ada.‖(96)
―Aku sih mengharapkannya, at least dia punya kemauan untuk ini
lho aku perlu, aku merasa perlu untuk memahami agama kristen
seperti apa. Aku mau dia itu merasa dia itu perlu untuk lebih
mengenal kristus, lebih, lebih apa, lebih tahu, eeh.. pola, pola
kehidupan kristen tuh seperti apa gitu.‖ (100)
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Pandangan Bunga terhadap Peran Agama
Tema yang ada dalam pandangan terhadap peran agama Bunga
adalah agama berkaitan dengan diri dan Tuhan. Dalam agama berkaitan
dengan diri, Bunga memandang agama sebagai pedoman hidup, agama
mengurangi tekanan dunia dan agama memenuhi kebutuhan unuk
bertumbuh. Sedangkan dalam agama sebagai alat berkomunikasi dengan
Tuhan, Bunga memandang agama sebagai alat komunikasi dengan Tuhan.
Bunga merasa bertumbuh melalui kegiatan keagamaannya. Kegiatan
keagamaan yang dijalaninya membentuk kedewasaan iman. Selain itu
kegiatan keagamaan mampu menambah skill dari bidang yang diminatinya
serta menambah teman.
―mm.. jadi lebih, kalo nambah, nambah temen iya.. terus nambah
kedewasaan iman iya juga karena aku ketemunya setiap hari sama
orang-orang yang memang e.. bertumbuh gitu kan imannya, terus,
mm.. menambah skill itu juga iya.. gitu sih..‖ (120)
―aku bertumbuh bersama orang-orang lain yang ada dalam
komunitas itu..‖ (80)
Agama juga dimaknai Bunga sebagai pedoman dalam menjalani
hidup. Ajaran yang ada dalam agama membantunya menentukan sikap dan
memandang sesuatu dengan lebih bijaksana.
―Mmh.. agama itu buat aku berperan sebagai.. eh... apa ya?
Mungkin bisa dikatakan bagian dari superego. Jadi eh, agamalah..
maksudnya.. e.. apa, aspek apa-apa aja yang ada di dalam agama
itulah yang menuntun aku untuk bersikap a, b, c, d, e gitu..‖ (90)
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Selain itu agama juga dimaknai sebagai media penenang. Apabila
Bunga sedang mengalami masalah atau tekanan dalam hidup, Bunga akan
berdoa. Menurutnya, dengan berdoa dapat mengurangi beban yang tidak bisa
ia ceritakan ke siapapun.
―Media penenang. Apa ya?? Kok media penenang? Maksudnya tuh,
mm...dengan agama, dan, maksudnya, segala hal yang aku dapat
dari ajaran agamaku itu, aku melihat setiap kejadian dalam hidupku
itu jadi lebih. Lebih bijaksana. Maksudnya ketika aku menghadapi
masalah, e.. aku bisa melihat itu lebih tenang karena ajaran
agamaku mengatakan a, b, c, d.. gitu..‖(126)
―e.. paling klo lagi ada masalah apa gitu, berdoa.. apa kek semacam
e.. ngobrol sama Tuhan. Dan jatohnya jadi lebih tenang aja..‖(134)
Bunga menganggap kegiatan keagamaan yang dijalaninya sebagai
sebuah timbal balik terhadap hal baik yang telah diberikan Tuhan. Bunga
merasa mendapat berkat dari Tuhan dan perlu untuk membalasnya dengan
pelayanan.
―Istilahnya kayak selama ini kehidupanku sudah berjalan sangat
baik gitu, dan itu, istilahnya itu adalah berkat buat aku dan memang
ee.. aku sih mikirnya, apa yang Tuhan udah kasih ya aku balikin lagi
ke Tuhan. Gitu.‖(118)
Bunga menganggap agama sebagai alat berkomunikasi dengan
Tuhan. Bunga juga menyadari bahwa pemahaman dan cara berkomunikasi
dengan Tuhan bisa jadi berbeda antara orang satu dengan yang lainnya.
Dengan kata lain, Bunga terbuka dan menyadari adanya perbedaan agama.
―Media. Media untuk berkomunikasi dengan Tuhan gak sih? Karena
kupikir sebenernya, sebenernya Tuhan tuh sama.. gitu, satu. Cuman
memang e.. apa? pemahaman masing-masing orang berbeda. Dan

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

44

memang cara mereka untuk berkomunikasi dengan Tuhannya kan
berbeda satu dengan yang lain.‖ (142)
Bunga juga menganggap agama sebagai sesuatu yang harus
dihayati.
―kalau aku sih sebenernya bukan, bukan masalah agamany apa sih..
lebih ke seberapa sih seseorang itu e.. apa? Menghayati nilai-nilai
agamanya. Gitu..‖ (106)

e.

Dinamika Antartema Bunga
Penelitian menemukan 10 tema pada Bunga. Tema tersebut adalah
keluarga inti (T1), keluarga besar (T2), sekolah (T3), Komunitas keagamaan
(T4), kebutuhan (T5), sikap (T6), emosi (T7), agama berkaitan dengan diri
(T8), agama sebagai alat berkomunikasi dengan Tuhan (T9) dan agama
berkaitan dengan kehidupan sosial (T10).
Dalam pengalaman sosial, keluarga inti (T1) Bunga tidak
menyediakan pendidikan agama danrole model bagi kehidupan beragama.
Keluarga inti (T1) ini menimbulkan emosi (T7) negatif dalam pengalaman
personal Bunga. Bunga merasa tidak mengerti apapun tentang agamanya
sehingga merasa rendah diri dan kebingungan. Hal ini kemudian
menimbulkan kebutuhan (T5) akan kepastian dan diajarkan mengenai
agama.
Kebutuhan (T5) dipenuhi oleh lingkungan sekolah (T3) di mana ia
bertemu dengan komunitas keagamaan (T4). Ketika kebutuhan (T5)
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terpenuhi, maka Bunga mendapatkan emosi (T7) positif yaitu perasaan
semakin mantap dengan perannya dan bertumbuh. Selain itu komunitas
keagamaan (T4) dianggap mampu mengakomodasi kebutuhan (T5) Bunga
untuk berkecimpung di dunia anak-anak. Hal ini membuat agama dipandang
berkaitan dengan diri (T8) dan kehidupan sosial (T10).
Emosi (T7) positif membuat Bunga ingin membalas budi pada
Tuhan. Hal ini kemudian membuat Bunga memiliki sikap (T6) rajin
beribadah dan memberi pelayanan di gereja. Selain itu Bunga juga berdoa
ketika ia ingin meminta bantuan pada Tuhan. Dengan demikian, Bunga
memandang agama sebagai cara berkomunikasi dengan Tuhan (T9)

2. Subjek Dua (Mawar)
a.

Profil Subjek
Mawar adalah seorang sarjana berusia 22 tahun. Pada saat
pengambilan data dilakukan, mawar sedang berusaha mencari pekerjaan.
Mawar saat itu masih tinggal bersama orangtuanya di Yogyakarta.
Wawancara bersama Mawar dilakukandi café Kedai Kopi.

b.

Pengalaman Sosial dalam Beragama
Tema yang ada dalam pengalaman sosial Mawar adalah keluarga inti,
sekolah dan tempat ibadah. Dalam keluarga inti, kedua orang tua Mawar
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rajin melaksanakan kegiatan beragama. Ibu Mawar sering ke gereja dan ayah
Mawar sering sholat.
―Mama rajin. Iya.. dua-duanya sekarang apalagi tambah rajin
semua. Jadi.. yang satu sholatnya tambah banyak, yang satu juga ke
gereja tiap pagi gitu. Ehehe‖ (48)
Ketika kecil, Mawar serta kakak, ibu dan ayahnya sering pergi ke
gereja bersama. Sampai pada akhirnya terjadi pertengkaran di antara orang
tua Mawar sehingga membuat mereka menentukan agama anak mereka.
Kakak Mawar ditetapkan untuk mengikuti agama ibu yaitu Katholik
sedangkan Mawar ditetapkan untuk mengikuti agama ayahnya yaitu Islam.
―Ee jadi mama ku tuh suka bawa dua anak gitu ke gereja gitu kan..
jalan.. terus kalo aku.. nah, kata mama sih dulu sempet ini.. apa?
Kayak berantem gitu.‖(22)
―kata mamaku sih itu tuh berantem sampe buat milih aku tuh, aku
tuh nggak boleh diajak ke gereja.. gitu..‖ (22)
―aku kebagiannya ikut papa..‖ (32)
―Kakak, ikut mama, katholik..‖(14)
Ayah Mawar memiliki keinginan yang sangat besar untuk membawa
Mawar ke dalam agamanya. Ayah pernah memanggil guru mengaji ke
rumah dan berharap Mawar mau masuk ke sekolah Negeri. Meski demikian
Mawar tidak pernah mau mengikuti pelajaran mengaji dan tidak mau masuk
ke sekolah Negeri.
―sempet sih dulu memang pernah sekali, dua kali suruh ikut..
teruskadang kan tetangga-tetanggaku yang jadi, eheem, apa ya?
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Ustad, ustadzah, gitu.. itu suruh ngajarin aku, tapi aku nggak pernah
mau, terus malah nangis.. ehehe.. senjatanya nangis..‖. (34)
―Maksudnya dari TK ke SD aku dimasukin negeri sama papaku,
padahal kakakku itu masuk tarakanita. ―(102)
―He‘eh pas kuliah juga. Aku yang milih. ‗aku uda keterima ini.‘‗tapi
negerinya dicoba ya.‘ Gitu. Karena mungkin kalo pikirannya dia,
kalo di negeri kan banyak muslimnya.‖ (106)
Menurut Mawar, ayahnya mengalami kesulitan untuk menerima
perbedaan agama di tengah keluarganya. Dia sering terlihat tidak tulus ketika
merayakan hari raya agama lain di dalam keluarganya. Meskipun demikian
Ayah Mawar tetap berusaha bertoleransi terhadap agama anggota agama
lain.
―jadi, keliatan kan ya? Orang yang setengah-setengah, misalnya
anterin ke gereja ya.. ya mau nganterin.. cuman nggak, nggak yang
suasana seneng apa..apa gitu.. ikut seneng dengan apa ya? E.. dia
lagi merayakan natal. Ya nyelametin. Nanti juga ya ngasih selamat
natal, selamat paskah, gitu-gitu. Cuman, gimana ya kayaknya tuh
beda gitu e.. raut wajahnya aja udah kayaknya‖(62)
―tapi kadang-kadang juga si.. anehnya gini, kalo misalnya natal,
kalo dia e.. pengen bikin seneng gitu, kadang suka nyetel lagu
natal..kadang suka kayak gitu kalo lagi, kalo lagi apa ya? Kalo lagi
baik gitu‖ (62)
Ayah Mawar sering sentimen dengan hal yang berhubungan dengan
agama lain. Dia menjadi sentimen ketika Mawar terlibat atau menunjukkan
ketertarikan terhadap kegiatan beragama Katholik.
―waktu itu komentar tentang ada tetanggaku yang misalnya, nggak
bisa cerai, terus dia bilang kayak gini ―itu lho kalo misalnya nikah
Katholik itu kayak gitu.‖ Gitu kan, e.. ―ada masalah gede nggakbisa
cerai.‖‖(62)
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―papa suka bilang, kan kalo misalnya mau ikut gitu kan, terus
bilang, ―aku ikut ya, ikut ke gereja ya.. gini..‖ terus suka diketusin
gitu lho trus, ‗mau ngapain sih?‘ gitu.. ‗arep ngopo kowe?‘‖(62)
―Papaku tanya, ‗mau ke mana tho?‘ gitu. Tanya sama aku kan..
‗mau lihat pohon natal‘ kujawab gitu. Terus dia langsung bilang,
‗mbok nggak usah Yan..‘ gitu..‖(62)
Ayah Mawar memiliki ketakutan tidak ada anaknya yang mengikuti
agamanya. Menurut keyakinannya, hal ini berarti tidak ada orang yang bisa
mendoakannya ketika ia meninggal. Ketakutannya ini membuat ayah Mawar
sangat mengharapkan Mawar mengikuti agamanya. Ayah Mawar butuh
kepastian apakah Mawar masih mengikuti agamanya. Apabila Mawar tidak
lagi mengikuti agamanya, ayah Mawar ingin mencari keluarga lain.
―He‘eh gitu.. dulu sih waktu kecil memang yang bikin aku takut
sampe sekarang mau ngomong karena pernah, papaku selalu bilang
kalo aku nggak mau ikut dia, dia mau pergi dari rumah.‖ (66)
―beberapa hari setelah itu papaku malah bilang gini, ―Yan kalo
misalnya cari pacar, eh, cari pendamping kalo bisa yang
muslim.‖(64)
―‘ya nggak papa. Papa tuh pengen ditemenin aja.‘ Pokoknya, ya itu,
satu-satunya temen di dunia dan di akhirat itu cuman aku katanya
gitu.. karena, kalo ajarannya orang muslim kan kalo yang doain
nggak sama-sama muslim kan nggak nyampe doanya, katanya gitu
kan.‖ (64)
―‘ya sebelum aku pensiun, sebenernya pengen tau aja, pengen tau
aja.. kamu itu...‘ pokoknya pengen tau aja kalo aku tuh punya temen.
―Pengen, kayak pengen ngeyakinin aja kalo aku, sampe sekarang tuh
aku masih punya temen. Yaitu kamu.‖ Gitu kan..‖e.. kalo misalnya
kamu nggak bisa ya udah bilang aja sekarang, gitu. E.. bilang aja
sekarang kalo misalnya enggak bisa ya.. aku keluar.‖ Jadi, mau
keluar dari rumah. Gitu.. gitu kan.. nyari, maksudnya nyari temen
yang lain.‖ (64)
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Apabila dibandingkan dengan ibu, ibu Mawar lebih terbuka terhadap
perbedaan agama dan terlibat dalam perayaan hari raya pasangannya dengan
total. Ayah Mawar tidak terbuka dengan perbedaan agama yang ada di
dalam keluarganya. Dengan kata lain, ibu Mawar mampu menerima
perbedaan agama dalam keluarga.
―Gitu.. terus kalo natal, papa itu nggak setotal mama gitu lho.‖(62)
―Orang mamaku pun juga kalo puasa, ikut masakin, ikut puasa juga.
Mama tuh sama aku malah puasanya penuhan mamaku deh
kayaknya. Ehehe‖ (114)
―Lebaran itu mamaku masih ikut, itungannya ya.. totalitas gitu lho
kayak misalnya masak. Kan papaku didatengin banyak orang tu ya.
Jadi kayak masak, kayak beli apa kayak beli.. makanan-makanan
gitu tu semua mamahku sediain semua. (62)
―Nah, kalo mama-papaku itu, kalo mamaku open kalo papaku
nggak. Jadi, seolah nggak nerima gitu lho. Papaku maksudnya masih
nggak nyadar gitu lho. He‘eh masih nggak mau nyadar.‖ (54)
Mawar memiliki lingkungan sosial yang mendukung keinginannya
untuk memeluk agama Katholik. Dukungan tersebut didapat dari ibu dan
teman-temannya.

Ibu

menyetujui

pilihan

Mawar

untuk

mengikuti

katekumen. Teman-teman Mawar juga mendukungnya dengan mengajaknya
pergi ke gereja. Ketika Mawar mengikuti katekumen pun Mawar juga
mendapatkan social support dari Romo dan teman-teman.
―Iya.. he‘eh.. Jadi, itungannya lebih opennya kalo aku ke mama ya..
he‘eh..‖(60)
―Trus SMA sama papaku nggak boleh ndaftar, nggak boleh daftar
Stece tapi aku udah daftar duluan. Trus di situ mamaku yang bayarin
duluan kan, nggak ketahuan juga kan sama papa..‖(102)
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―tiap Kamis kalo sama mama pamit. ―ma, aku mau katekumen‖
gini..gini.. Trus kalo ke gereja, misalnya aku ngajakin gereja Ria,
kalo nggak pun aku suka sore ke gereja sendiri.‖(78)
―romo tapi kondisiku kayak gini, dan aku juga nggak mungkin bisa
langsung baptis.‖ Aku bilang gitu. ―Ya.. udah nggak papa. Ini
intinya kamu mempelajari agama katholik tu kayak apa.‖ Romo
bilang gitu.‖(84)

c.

Pengalaman Personal
Tema dalam pengalaman personal mawar adalah kebutuhan, sikap
dan emosi. Kebutuhan yang tampak dalam diri Mawar adalah kebutuhan
memilih agama sendiri, dibimbing dalam bersikap, terlibat dalam kegiatan
agama. sikap Mawar yang tampak adalahkegigihan Mawar untuk memilih
agama sendiri, dan beribadah secara diam-diam. Sedangkan emosi yang
tampak dari diri Mawar yaitutakut mengungkapkan keinginan pindah agama
kepada ayah, kaget dengan permintaan ayah, takut menyakiti dan merusak
keluarga, merasa bersalah kepada ayah dan merasa sedih tidak bisa
beribadah sesuai keinginannya,
Mawar menyadari bahwa agama tidak hanya satu dan memandang
semua agama itu baik.
―sebenernya mungkin kalo menurutku sekarang sih mungkin ya semua
agama kan ya baik ya..‖ (32)
Mawar memiliki keinginan untuk memeluk agama yang berbeda
dengan apa yang sudah ditetapkan orang tuanya saat ini. Mawar selalu ingin
memeluk agama Katholik. Keinginan Mawar untuk memeluk agama
Katholik sudah terlihat sejak ia masih kecil.
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―Ehehe kalo aku sih sebenernya kalo di KTP sih muslim ya.. ehehe. Kl
di KTP sih.. tapi.. tapi kalo.. ee. Keyakinan sih, dari dulu, dari kecil
pengennya ikut mama gitu..‖ (14)
―tapi aku di depan temen-temenku aku bilang, ―aku bisa lho doa Bapa
Kami, aku bisa lho doa Salam Maria.‖ Gitu.. ohohoho. Jadi tuh kecilkecil tuh ngomongin kayak gitu.‖ (102)
Mawar selalu menghindari pelajaran ngaji dan tidak mau bersekolah
di Negeri.
―Ustad, ustadzah, gitu.. itu suruh ngajarin aku, tapi aku nggak
pernah mau, terus malah nangis.. ehehe.. senjatanya nangis..‖(34)
―gitu, terus, e, negerinya aku juga nggak lolos kan. Ehehe terus,
soalnya, emang nggak belajar ehehe.‖ (102)
Mawar merasa mantap untuk memeluk agama Katholik karena sejak
ia kecil sudah dekat dengan lingkungan Katholik. Selain itu alasan lain yang
membuat dirinya tidak mau memeluk agama ayah (Islam) adalah karena
ayahnya yang tidak mengajarkan agama Islam kepada dirinya.
―Iya.. ho‘oh sih soalnya dari kecil. Mana SMP, SMA kan juga, SMP,
SMA, kuliah itu swasta Katholik.‖ (102)
―tapi juga papa tuh nggak ngajarin e.. sebenernya mungkin kalo
menurutku sekarang sih mungkin ya semua agama kan ya baik ya..
tapi kenapa aku bisa kayak gini karena papaku tuh mungkin dulu
nggak ngajarin.. gak ngajarin.. apa ya? Muslim.. banget gitu kali ya?‖
(32)
Mawar menerima tekanan beragama dari ayah ketika ayah
mengatakan ingin meninggalkan Rumah apabila tidak ada yang mengikuti
agamanya. Hal ini membuatnya tidak berani mengatakan keinginannya
untuk pindah agama kepada ayahnya. Meskipun demikian Mawar tidak ragu
untuk mengutarakan keinginannya ke Ibu dan ke anggota keluarga lain.
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―Iya katholik.. Cuma sampe sekarang, nggak berani bilang. Dan
kayaknya kalo bilang juga nggak boleh gitu.‖ (16)
―He‘eh gitu.. dulu sih waktu kecil memang yang bikin aku takut sampe
sekarang mau ngomong karena pernah, papaku selalu bilang kalo aku
nggak mau ikut dia, dia mau pergi dari rumah.‖ (66)
―Hehe iya takutnya sama papaku..‖ (60)
―Kalo mama tahu.. kalo semua jadi, keluarga mamaku semua tahu..
kalo aku kepingin katholik gitu.. kalo kakakku juga tahu gitu kan..‖
(20)
Ultimatum dari ayah membuat Mawar kaget dan sedih. Hal tersebut
juga membuat Mawar takut melukai dan merusak keluarganya. Pada
akhirnya Mawar menyimpan tekanan tersebut sendiri.
―Nggak ngerti itu maksudnya apa.. aku kan langsung hhahh.. dan
itupun yang tahu Cuma aku.. aku nggak cerita ke siapa-siapa. Kalo
cerita ke mamaku kan pasti sakit hati ya.. kok dia mau cari temen
siapa yang lain? Gitu kan pasti sakit hati.‖ (64)
―Masa iya aku mengacaukan keluargaku sendiri? Gitu kan? Gitu..
masa iya aku egois banget. Gitu. Tapi, ya masa iya aku misahin orang
tuaku sendiri.. gitu kan?‖ (98)‖
―sampe sekarang pun jadi setiap malem natal tuh sama malem paskah
kayak gitu tuh malah justru sedih gitu lho sampe sekarang..
ehee..hehe..eeh pokoknya tuh selalu nangis gitu‖ (22)
Meskipun

demikian,

mawar

tetap

gigih

mempertahankan

keinginannya untuk memeluk agama Katholik. Mawar menjalankan kegiatan
beragama di belakang ayahnya seperti pergi ke gereja dan mengikuti
pelajaran persiapan baptis (katekumen). Ketika Mawar sudah menjalankan
kegiatan keberagamaan pun membuat Mawar merasa bersalah karena ia
harus melakukannya secara diam-diam.
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―misalnya aku ke gereja itu aku harus bohong setiap kali aku ke
gereja. Jadi kan, perasaanya gimana ya.. ?e.. ke gereja kok malah
bo‘ong sama orang tua.. gimana jadi, serba salah gitu.‖
"Tapi ya aku suka di sini gitu kan.. aku suka di sini.. tapi kok aku tuh
harus bohong. Gitu kan? Terus jadi.. gimana ya? Bergejolak. Ohoho..
bingung.‖
Memeluk agama sesuai keyakinan menjadi hal yang penting bagi
Mawar. Agama mampu memenuhi kebutuhannya akan bimbingan dengan
memberinya pedoman dalam bersikap. Mawar juga sangat ingin terlibat
dalam kegiatan gereja, namun saat ini Mawar belum bisa terlibat dalam
kegiatan gereja karena takut ketahuan oleh ayah.
―kadang misalnya, aku liat Aryo gitu kan, kan dia kan e.. dari diri
sendiri dia udah sadar. Oo aku harus gini. Kalo aku tuh kadang masih
yang, o ternyata di kitab suci gini, o iya ya bener juga ya, o berarti
gini dong. Gitu jadi kayak kan pedoman gitu lho.‖ (124).‖
―Aku pengen itu. Itu sampe, sempet kemaren ke gereja tuh juga mikir
kalo kerja di Jakarta atau kerja dimana pokoknya di luar jogja
kayaknya pengen ikut aktif jadi lektor. Gitu, pengen gitu.‖ (146)
―Terus kayak pengen apa ya? Pengen ada aja di, maksudnya,
berfungsi aja di gereja. Kayak pelayanannya di situ‖ (146)
d.

Pandangan Mawar terhadap Peran Agama
Tema yang muncul dalam pandangan Mawar terhadap peran agama
adalah agama berkaitan dengan diri dan Tuhan. Dalam tema agama yang
berkaitan dengan diri, agama dipandang sebagai pedoman untuk bersikap.
Sedangkan dalam tema agama yang berkaitan dengan Tuhan, agama
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dipandang sebagai cara menunjukkan keimanan pada Tuhan sekaligus
menambah keyakinan pada Tuhan.
Mawar menganggap agama sebagai pedoman. Mawar merasa bahwa
agama membantunya dalam bersikap. Mawar mendapatkan bimbingan
ketika mendengar perkataan romo, ayat kitab suci dan ajaran kasih.
―Tadi katanya romo, ini kayak gini, gini, gini.. terus, oiya bener juga.
Jadi aku besok harus jadi kayak, lebih mengasihi orang, nggak boleh
ini, nggak boleh ini.paling perannya cuman kayak gitu-gitu.‖ (142)
―Itu juga kayaknya menuntun aku, hidupku, e, misalnya kayak baca
kitab suci, gitu. Emang nggak pernah baca sih aku, Cuman kadangkadang kalo, kadang-kadang kalo misalnya dapet SMS atau broadcast
dari itu tuh, oh iya ya ternyata ada ya di kitab suci, kayak gitu. Oo
berarti aku harus gini, gitu‖ (124)
Mawar menganggap bahwa agama mengajarkan cara menunjukkan
kepercayaan dan keimanan pada Tuhan. Dengan demikian dengan memeluk
agama yang diyakini juga mampu menambah keyakinannya terhadap Tuhan,
―Karena di agama itu kan diajarin, e, kalo misalnya cuman, misalnya
percaya sama Tuhan. Tapi nggak tahu cara apa yang bisa aku lakuin
buat, buat, menunjukkan kepercayaanku, keimananku sama Tuhan,
gitu kan. Tapi kalo misalnya aku punya agama yang aku yakinin, yang
aku ada, maksudnya pada dasarnya, e.. dan itu, pokoknya kalo aku
percaya, terus jadi tuh semakin menambah keyakinanku sama Tuhan
dan itu juga apa ya?‖ (124)
e.

Dinamika Antartema Mawar
Mawar memperlilhatkan 8 tema. Tema tersebut adalah keluarga inti
(T1), sekolah(T3), komunitas keagamaan (T4), kebutuhan (T5), sikap (T6),
emosi (T7), agama berkaitan dengan diri (T8), dan agama sebagai alat
berkomunikasi dengan Tuhan (T9).
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Dalam keluarga inti (T1), Mawar mendapat tekanan untuk memeluk
agama tertentu dari pihak ayah. Agama yang ditentukan oleh lingkungan
tersebut bertentangan dengan kebutuhan (T5) Mawar untuk memilih agama
sendiri. Harapan ayah (T1) agar Mawar mengikuti agamanya juga tidak
tersampaikan dengan baik. Sering kali harapannya tersebut terdengar sebagai
ancaman dan doktrinasi negatif dari figur otoritas daripada sebuah diskusi
dan keterbukaan.Hal ini menimbulkan emosi negatif (T7) dalam pengalaman
personal Mawar. Emosi negatif yang muncul yaitu perasaan sedih, takut, dan
marah.
Mawar mengalami kebingungan (T7) dalam mengambil sikap
sehingga muncul kebutuhan (T5) akan sosok pembimbing. Kebutuhan akan
sosok pembimbing itu dipenuhi oleh agama melalui ayat-ayat alkitab,
pemimpin agama, dan doa. Dengan demikian, Mawar memandang agama
berkaitan dengan diri (T8).
Mawar gigih memeluk agama pilihannya (T6) karena ia percaya
apabila seseorang memeluk agama yang diyakininya, maka agama mampu
menambah keyakinannya kepada Tuhan. Bagi Mawar, agama merupakan
cara untuk menyampaikan kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan (T9).
Sikap (T6) yang diambil Mawar adalah beribadah secara diam-diam dari
ayah. Namun keputusan tersebut juga membuahkan konsekuensi emosi
negatif (T7) yaitu perasaan bersalah karena harus berbohong kepada ayah
dan membahayakan keluarganya.
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3. Subjek Tiga (Kumbang)
a.

Profil Subjek
Kumbang dibesarkan dalam keluarga beda agama. ayah Kumbang
beragama

Islam

sedangkan ibu

Kumbang

beragama Katholik.Saat

wawancara dilakukan, Kumbang berusia 25 tahun dan masih menjadi
mahasiswa di Universitas Gajah Mada. Kumbang juga bekerja sebagai guru
bahasa inggris di beberapa instansi. Kumbang sudah hidup terpisah dengan
orang tuanya sejak berkuliah di Yogyakarta. Kumbang hidup mandiri secara
finansial sejak dirinya sudah bekerja sebagai guru bahasa inggris.
Wawancara dilakukan di café Legend. Subjek bercerita dengan

penuh

semangat. Menurut salah satu sumber, kumbang memang senang bercerita
tentang pengalaman keluarga beda agamanya dan senang berdiskusi tentang
agama.

b.

Pengalaman Sosial
Tema yang tampak dalam pengalaman sosial Kumbang yaitukeluarga
inti, keluarga besar, sekolah dan rumah ibadah. Keluarga besar Kumbang
sudah tidak asing dengan kehidupan keluarga beda agama. Beberapa anggota
keluarga besar Kumbang juga merupakan keluarga beda agama sehingga
keluarga besar Kumbang memiliki toleransi yang tinggi dalam beragama.
Dalam keluarga inti, Orangtua Kumbang saling terlibat dalam perayaan hari
raya pasangannya.
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―Orang tua beda agama tapi bisa sangat menghormati. Bapakku
kalo hari minggu pagi selalu nganterin ke gereja, ee natalan juga
ikut ngebantu-bantuin buat makan malam natal misalnya. Ngurusin
dinner. Kalo eee ibuku juga kalo puasa ikut nyiapin puasa, ikut
puasa juga. Saling menghormati.‖(100)
―Nggak sih..keluarga ibuku menerima keluarga, menerima bap,
(terbata-bata). Menerima keluarga dari bapakku dengan baik.
Keluarga bapakku menerima ibuku dan keluarganya dengan baik.
Soalnya di keluarga kami, keluarga ibuku, dan keluarga bapakku
juga banyak juga yang beda agama.‖(108)
Kumbang memiliki orang tua yang sangat membebaskan dirinya
dalam memilih agama. Orang tua Kumbang tidak mengarahkan subjek ke
agama tertentu. Orang tua kumbang juga tidak melibatkan Kumbang ke
dalam kegiatan keberagamaan apapun kecuali mengajaknya ke Gereja ketika
hari Minggu dan ke Masjid saat hari Jumat.
―Kalo aku cenderung dibebasin mau jadi apa. Aku sering ke gereja,
sering ke masjid juga dulu.‖(28)
―Mereka bener-bener wes ngono.. gitu. Loss karepmu. Sing penting
kowe nduwe agama.‖(72)
Orang tua Kumbang tidak pernah memberikan penjelasan tentang
keagamaan dan tidak memberikan pendidikan agama kepada Kumbang.
―Nggak. Sampai sekarang pun nggak ada. Jadi sampe sekarang pun
aku nggak dapet penjelasan apa-apa. Apa aku seharusnya seperti
apa, nggak tahu.‖(32)
―Aku nggak pernah disuruh ikut TPA, nggak pernah disuruh ikut
sekolah minggu. (34)
Pengalaman beragama Kumbang didapat dari lingkungan lain seperti
sekolah dan rumah ibadah. Pada saat TK dan SD, Kumbang bersekolah
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sekolah swasta Katholik. Di sekolah tersebut Kumbang mendapatkan
pelajaran agama Katholik dan mengenal kehidupan gereja.
―Dan konsekuensi aku masuk PL adalah aku mendapatkan pelajaran
agama Katholik. Jadi waktu kecil aku lebih terpapar pada ajaran
agama Katholik. Lebih terpapar pada kehidupan gereja. PL kan ada
asramanya juga. Aku sering nongkrong di asrama..‖ (38)
Lingkungan Kumbang berubah ketika masuk ke jenjang SMP. Pada
saat itu Kumbang masuk ke SMP Negeri dan memiliki lingkungan sosial
yang mayoritas beragama Islam. Hal ini mempengaruhi keputusan Kumbang
untuk memilih agama. Kumbang memilih agama Islam karena memiliki
lingkungan mayoritas Islam.Dengan demikian, Kumbang mengikuti
pelajaran dan kegiatan agama Islam di sekolah.
―walaupun SMP Negeri itu lebih mengakomodir berbagai macam
agama, Cuma kan, namanya SMP Negeri, dimana-mana di Indonesia
SMP Negeri tuh lebih mengakomodir agama Islam. Karena lebih,
lebih mayoritas. Rahasia umum.‖(44)
―Aku nulis Islam waktu itu dan.. alasan kenapa aku nulis Islam
waktu itu karena temenku waktu di SMP banyak yang Islam.‖(46)
Pada

saat

itu,

status

keagamaan

Kumbang

belum

pasti

danmenimbulkan pertanyaan bagi teman sebayanya. Teman-teman Kumbang
mempertanyakan Kumbang yang tidak bisa sholat. Mereka juga berkomentar
tentang Kumbang yang pergi ke dua tempat ibadah baik gereja maupun
Masjid.
―waktu itu aku lagi pramuka. Lagi pramuka, inget banget, kita sholat
Azhar kan empat roka‘at. Aku kan nggak tahu sholat Azhar tuh
harusnya empat kali. Empat roka‘at. Aku Cuma dua kali. Dan itu lip
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sync aja. Nggak pake, nggak pake ngomong apa Cuma gerakan aja..
(meragakan). Selese sholat ditanyain sama temenku. ‗Sholat apaan?‘
‗Sholat, ya sholat.‘ Hehe‖(48)
―Kowe iso sholat ora e? Ehehe (menirukan senyuman).‖ (50)
― ‗ni orang aneh ni.. Jumat ke masjid, Minggu ke gereja.‖ Kayak
gitu.‘‖(50)

c.

Pengalaman Personal
Tema yang terdapat dalam pengalaman personal Kumbang yaitu
kebutuhan, sikap, dan emosi. Kebutuhan yang tampak dalam diri Kumbang
adalah kebutuhan akan pembimbing dalam memilih dan mendalami agama
serta kebutuhan akan kepastian identitas agama. Sikap yang ditemukan
dalam pengalaman personal Kumbang adalahmempelajari agama, memilih
agama, menjauhkan diri dari agama, kembali menjalankan agama, beribadah
secara practical, menjalankan sholat demi orang tua, menjaga perasaan
orang tua, dan menghindari ibadah berjama‘ah dengan ibu. Sedangkan emosi
yang tampak pada Kumbang adalah kebingungan dalam memilih agama,
kebingungan

identitas,

penyesalan

ketika

memilih

agama,

kurang

pengetahuan agama, merasa tidak diterima di lingkungannya, muncul
motivasi untuk belajar agama, kehilangan arah, merasa harus memilih
agama, belum mantap dengan agamanya, merasa berat dalam mencari dan
mendalami agama, kehilangan kepercayaan, merasa gagal dan merepotkan
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orang tua, merasa dikhianati, bangga dengan keluarga beda agama, khawatir
ibu menyesal, dan merasa menjadi bagian dari dua agama.
Kebebasan

beragama

yang

diberikan

orang

tua

Kumbang

menimbulkan kebingungan dalam diri Kumbang. Hal ini disebakan tidak
adanya penjelasan dari orang tua Kumbang tentang bagaimana Kumbang
harus bersikap. Kumbang merasa pengetahuannya terhadap agama sangatlah
minim.
―Kalo aku cenderung dibebasin mau jadi apa. Aku sering ke gereja,
sering ke masjid juga dulu. Tapi adekku sekarang, adekku waktu dari
kecil dia lebih di..arahkan. jadi ya.. kebingungan yang di, yang aku
alamin nggak dialamin oleh dia.‖(28)
―... banyangin aja waktu kamu masih SD, kamu tiap Jumat diajak ke
Masjid, tiap Minggu diajak ke Gereja. Ya bingung kan pasti.‖(30)
―Apa aku seharusnya seperti apa, nggak tahu.‖(32)
Kebingungan ini juga muncul ketika Kumbang memasuki SMP.
Sebelumnya, Kumbang menjalani jenjang pendidikan di instansi pendidikan
swasta Katholik dan ketika SMP masuk ke instansi negeri yang didominasi
oleh agama Islam. perubahan kondisi ini membuat Kumbang kebingungan
karena dia sudah terbiasa dengan pola kehidupan Katholik. Kumbang juga
merasa kebingungan ketika sekolah menanyakan status agamanya.
―e.. pretty much, aku menikmati itu. That‘s why, that‘s why,
kebingungan itu makin muncul waktu aku lulus SD, aku masuk SMP
negeri.‖(44)
― Jadinya ya.. aku bingung. E.. aku diminta menulis agamaku apa
waktu SMP. Apa ya agamaku?? Hehehe.‖(44)
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Pada saat itu Kumbang memiliki kebutuhan untuk diterima dalam
lingkungannya. Kumbang berpikir agama dapat membantu penerimaan
sosial sehingga ia memilih untuk memeluk agama mayoritas di sekolahnya
yaitu Islam. Konsekuensi dari pengambilan keputusan itu adalah Kumbang
harus menjalani kegiatan beragama Islam. Kumbang mengalami kesulitan
untuk menjalani kegiatan keagamaan karena tidak memiliki pengetahuan
yang cukup sehingga sempat menyesali keputusannya.
―Aku nulis Islam waktu itu dan.. alasan kenapa aku nulis Islam
waktu itu karena temenku waktu di SMP banyak yang Islam.‖(46)
―E... a.. sebenernya aku sempet menyesali keputusan itu. Karena
wak, karena aku nulis Islam jadi aku ikut pelajaran agama Islam.‖
(46)
―Dan waktu diminta untuk sholat bareng-bareng aku nggak bisa
sholat. Sholat gimana caranya.. ehehe... aku Cuma lip sync aja.
Ehehe‖(46)
Kumbang

merasakan penolakan sosial karena ia tidak memiliki

status agama yang pasti. Pada saat itu Kumbang merasa mendapatkan
kekerasan dan dilecehkan karena minim pengetahuan. Kebutuhan Kumbang
untuk diterima dalam lingkungan terusik. Hal ini membuat Kumbang terpacu
untuk memenuhi kebutuhannya yaitu belajar agama supaya diterima oleh
lingkungan
―Dan, dan itu e.. aku merasakan di bully karena aku tidak tahu apaapa tentang agama. Itu SMP. Pendapat temen-temenku saat itu, aku
SD udah mulai sih merasakan kayak di-bully.‖ (50)
―Walaupun itu Cuma bullying secara verbal dan itu nggak serius. Itu
Cuma joke aja. Tapi aku, i take it seriously. Aku mengambil itu
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secara serius dan aku mikirnya, ―iya ya, aku, aku, aku kok
dilecehkan ya karena aku nggak punya agama?‖(56)
―Temen-temen. Aku, aku merasakan bullying. Aku dibully oleh
temen-temenku karena ketidaktahuanku tentang agama. Dan itu yang
membuat aku belajar.‖(52)
Kumbang mendalami agama sendiri tanpa bimbingan dari orang tua
atupun orang lain. Kumbang mengakui dirinya merasa kesulitan dalam
pencarian agama dan menghadapi dunia sosial sehingga merasa kehilangan
arah.
―aku belajar, aku mencoba mencari tahu tanpa dibimbing seseorang
itu bener-bener membuat aku kayak, kayak hilang, kayak lost.‖(92)
―Maksudnya, nggak mudah. Ini semua nggak mudah. Di usia semuda
itu aku harus deal with lot of thing. Di-bully oleh teman-temanku
karena aku Jumat ke Masjid, Minggu ke Gereja.‖(112)
Kumbang belum mantap dengan status keagamaannya. Kumbang
masih belum merasa menjadi Islam sepenuhnya. Sampai saat ini Kumbang
masih merasa sebagai bagian dari dua agama.
―Karena pada dasarnya, basically aku sampe, sampe sekarang pun
aku masih, masih meraba-raba.‖ (58)
―Aku juga belum bisa menjadi seorang muslim yang sepenuhnya.
Sholat aja nggak, bolong-bolong gitu lho.‖ (58)
―Jadi aku dalam hatiku tuh masih kayak aku merasa bagian dari dua
itu, gitu lho.‖(112)
Sampai pada satu titik Kumbang merasa harus memilih salah satu
agama. Kumbang membutuhkan kepastian identitas sehingga hidupnya lebih
mudah.
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―e... ada, ada satu moment dimana aku memutuskan untuk jadi
Islam.‖(72)
―Aku nggak bisa gini terus. Aku nggak bisa hidup di dunia, di dua
dunia istilahnya. Aku mesti menentukan.‖(72)
Dalam pemilihan agama ini, Kumbang mengharapkan kehadiran
sosok pembimbing yang membantunya menentukan pilihan. Kebutuhan akan
sosok pembimbing ini tidak terpenuhi sehingga termanifestasi ke dalam
mimpi. di dalam mimpi, Kumbang merasa mendapatkan petunjuk dan
menjadikannya sebagai jawaban dari kebutuhannya.
―Ya.. di satu sisi aku pengen sih. Maksudnya untuk menghindari
kebingungan-kebingungan ini gitu.‖(112)
―Walaupun di sekitar itu aku juga mendapatkan apa ya, kayak
wangsit. Bukan wangsit sih ya.. aku kayak pernah mimpi.‖(76)
―Eee aku pernah mimpi didatengin orang. Aku nggak tahu itu siapa.
Eee aku Cuma tahu dia kayak gandalf.‖(82)
―Aku masih ingeeeet banget. Masih, masih jelas banget nih sampe
sekarang. Dia bilang, ‗aku..‘ intinya gini, ‗aku ngerestuin kamu jadi
orang Islam. Sekarang kamu wudhu, kamu sholat.‘ Aku bangun, dan
aku takut. Oopooo kuwi mau?‖(84)
―aku bangun, lama-lama aku mikir. Ooya, mungkin, mungkin emang
jalannya gitu..‖(88)
Strategi lain yang digunakan Kumbang dalam menentukan agama
adalah dengan mempertimbangkan kenyamanan ketika berada di dalam
rumah ibadah. Kumbang merasa lebih nyaman ketika berada di Masjid
sehingga memilih untuk memeluk Islam.
―Eeee aku membandingkan. Jadi waktu itu aku pergi ke gereja. Eee
aku merasakan aku takut ke gereja. Aku merasakan aku sangat kecil.
Aku merasakan aku sangat, sangat kecil, sangat kecil, tidak berdaya.
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Tapi ketika aku masuk ke sebuah masjid, aku merasa aku familiar.
Aku merasa aku di rumah.‖(72)
―Walaupun itu, itu bukan, bukan sebuaaah sebuah trigger tapi aku
kayak merasa, ‗ aku kayaknya lebih nyaman jadi muslim deh‘‖(72)
Setelah memilih agama, pergulatan Kumbang dengan agama masih
berlangsung. Kumbang mengalami krisis kepercayaan. Kumbang juga
pernah mengalami krisis kepercayaan pada saat di bangku SMP dan saat
kuliah.
―SMP awal-awal. Itu, itu masa-masa terberatku. Aku pernah
ngalamin masa-masa berat juga waktu kuliah. Dimana saat aku
kehilangan kepercayaan. (58)
Keraguannya terhadap agama terjawab pada saat Kumbang membaca
sebuah buku. Buku tersebut menyajikan suatu konsep yang bisa diterima
oleh logika Kumbang sehingga ia kembali percaya pada Tuhan.
―Baru tahun 2008-2009 akhir itu aku ketemu orang, dia sepantaran
sama aku Cuma dia, dia nggak ngajarin apa-apa, Cuma dia ngasih
aku buku, bukunya Romo Mangun. Sastra dan Religiusitas. Aku
mulai belajar. Oya Tuhan juga ada. Konsep itu masuk akal. Karena
cenderung, di KTPku udah Islam, ya udah, itu udah jalanku, ya
udah. Aku jalanin aja apa adanya. Itu aja sih.‖(92)
Kumbang

memutuskan

untuk

kembali

menjalani

agamanya.

Meskipun demikian, Kumbang belum mendapatkan panggilan untuk sholat
dan puasa. Kumbang lebih nyaman dengan tipe beribadah yang practical
seperti berzakat karena ia bisa merasakan kepuasan secara langsung.
―aku bisa bilang aku, I‘m Moslem. Aku bisa bilang ke orang lain,
―kamu agamanya apa?‖ , ―Islam.‖ Aku tidak akan malu lagi bilang
begitu. Aku tidak akan merasa minder lagi atau merasa membohongi
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diri sendiri saat aku bilang aku Muslim. Cuma untuk merasa
keterpanggilan aku untuk sholat, aku ikut berpuasa, aku masih belum
bisa.‖ (94)
―Aku nyaman dengan tipe beribadah yang aku practical. Kayak aku
berzakat, aku memberikan bantuan ke orang lain.‖ (94)
―Aku lebih merasakan aku ke orang yang lebih practical. Yang aku
lebih merasakan kepuasan langsung.‖(94)
―Cuma kalo aku berdoa, aku duduk aku meminta langsung, berdoa
seperti orang-orang lain, aku berpuasa dengan tujuan untuk
mendapatkan pahala atau dosa-dosaku dihapus. Aku tidak
merasakan keterpanggilanku untuk itu.‖ (94)
Hidup di tengah keluarga beda agama membuat Kumbang merasa
bangga. Sampai pada suatu ketika, ibu Kumbang mermutuskan untuk pindah
agama. Kumbang merasa dikhianati dan marah. Kumbang juga merasa
dirinya tidak diperhitungkan dalam keluarga karena tidak diajak berdiskusi
mengenai perpindahan agama ibu.
―Waktu... ibuku convert ke muslim aku nggak tahu.‖(100)
―Ok. At that time aku, I,I feel betrayed. Aku merasa dikhianati.
Bukan dikhianati kenapa, karena aku merasa ini lho blue print orang
tuaku. Orang tua beda agama tapi bisa sangat menghormati.‖(100)
―Dan itu aku bangga. Orang tuaku berbeda dan aku sangat bangga
dengan itu. Temen-temenku semua aku bilang, ―hidupmu monoton
deh‖ aku bilang gitu, ―hidupmu tuh kayak ora keren. Iki lho
keluargaku tuh keluarga keren. Bapak-ibuku beda agama.‖(100)
― I, I feel betrayed. Dan aku marah. Jujur aku marah. Karena aku
tidak diajak ngobrol apapun tentang itu. Tidak dimintai pendapat
apapun tentang itu. Aku anak laki-laki. Aku anak pertama dan aku
merasa aku layak diberi tahu tentang itu sebelum keputusan itu
diambil.‖(100)
Di sisi lain Kumbang juga merasa bersalah atas perpindahan agama
ibu. Kumbang merasa telah gagal dan menjadi beban bagi orang tuanya.
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Kumbang merasa dirinya gagal dan menganggap adiknya lebih baik daripada
dirinya dalam hal beragama.
―Nggak tahu mungkin mereka punya deal apa.. atau mungkin di situ
orang tuaku merasa ―O, anakku yang pertama tu gagal ya? Anakku
yang pertama ini kerepotan, kebingungan jadi adikku diarahkan
untuk, cara lain.‖(110)
―Aku nggak tahu apa itu motifnya tapi yang jelas adekku lebih
bagus. Dia rajin sholat, dia bisa baca alquran. Aku nggak bisa baca
Alqur‘an..‖(110)
Perasaan marah dan bersalah pada diri Kumbang membuat dirinya
belum bisa menerima perpindahan agama ibu. Kumbang masih belum
mampu melihat ibunya melaksanakan ibadah agama Islam. Bagi Kumbang
ibunya masih seorang Katholik. Kumbang mengganggap perpindahan agama
ibu adalah sebuah topeng dan membuat ia belum bisa berdamai dengan itu.
Kumbang cenderung menghindar ketika diajak beribadah bersama ibu dan
keluarganya.
―Udaah udah.. tapi aku belum bisa sholat jamaah sama ibu. Belum
pernah sampe sekarang. Aku menghindari itu.‖(102)
―Jauh dalam hatiku aku belum bisa menerima itu. Aku masih
memandang ibuku sebagai seorang Katholik.‖ (102)
―aku sedih. Kenapa kok ibuku lebih seneng meninggalkan
kepercayaan yang sudah dia pegang sejak kecil. Apapun alasannya,
apapun itu maksudnya, aku masih ngerasa... i don‘t want that.
Walaupun mungkin itu keputusannya sendiri sih.‖(102)
―Ya mungkin karena aku memandang itu, itu kayak topeng gitu
lho.‖(104)
Perasaan bersalah Kumbang membuat dirinya merasa harus
bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Kumbang menjalankan ibadah
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demi orang tuanya. Kumbang tidak ingin ibunya menyesali keputusannya
untuk pindah agama sehingga ia menjalankan sholat ketika di rumah.
―Orang tua tahunya aku sholat. Kalo di rumah aku uda sholat. Ya
kayak aku bilang tadi itu social obligation gitu.‖ (98)
―Kadang-kadang di luar juga aku sholat. Ya karena aku
menghormati orang tua itu.‖ (98)
―Apalagi terutama ibuku yang, yang sudah convert ke muslim. Itu
akan hidupnya akan lebih mudah. Aku mikirnya seperti itu. Kalo aku
nggak sholat, aku takutnya ibuku suatu saat nanti menyesali
keputusannya dan itu akan membuat ibuku merasa menderita. Aku
nggak mau seperti itu. It‘s like a social obligation to me. Sholat dan
lain-lain.‖(98)
Meskipun harus banyak menghadapi hal yang berat, tapi Kumbang
merasa kehidupan keluarga beda agama merupakan anugerah. Pengalaman
tersebut membuat subjek mampu menghargai orang lain dan orang yang
berbeda. Selain itu Kumbang juga merasa marah dan tersakiti ketika melihat
kekerasan yang dialami oleh umat Islam maupun Katholik karena ia masih
merasa menjadi bagian dari kedua agama tersebut.
―Cuma setelah aku dewasa, aku udah gede, aku mikir, aku
menganggap itu sebagai sebuah anugerah.‖(112)
―gimana aku harus menghargai orang lain. Dan bagaimana ku bisa
menghargai orang yang berbeda.‖ (112)
―Kalau sekarang di TV aku ngeliat ada, misalnya apa ya? Orang
Islam yang di-bully. Orang Islam yang dicap teroris di mana-mana.
Aku marah. Tapi. Aku denger yang di Bogor. Gereja Yasmin itu yang
diusir gitu.. aku juga marah. Sama marahnya.‖(112)
―Jadi aku dalam hatiku tuh masih kayak aku merasa bagian dari
dua itu, gitu lho.‖(112)
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Pandangan Kumbang terhadap Peran Agama
Tema dalam pandangan Kumbang terhadap peran agama adalah
agama berkaitan dengan kehidupan sosial. Secara garis besar Kumbang
memandang agama sebagai kewajiban sosial, status dan identitas. Agama
merupakan hal yang penting bagi Kumbang karena agama dapat
memudahkan seseorang dalam kehidupan sosial.
Kumbang memandang agama sebagai hal yang penting dalam
kehidupan sehari-hari. Agama merupakan label di diri seseorang dan juga
merupakan kewajiban sosial. Kumbang menganggap agama mampu
memudahkan kehidupan sosial. Agama berperan sebagai identitas yang bisa
kita gunakan dalam banyak hal seperti mencari pasangan, mencari pekerjaan,
sekolah dan lain-lain
―It‘s like a social obligation to me. Sholat dan lain-lain.‖(98)
―Bahwa dengan beragama itu akan mempermudah hidup kita.‖(120)
―Karena dengan itu kita punya identitas, dan kita bisa menggunakan
identitas itu untuk apapun.‖ (120)
―Jadi menurutku agama tuh kayak, apa ya? Itu kayak label lho.. itu
like labelling our self.‖(120)
―Cuma dalam, kalo dalam diri kita sendiri, nggak penting sih label
kita apa.‖(120)
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Dinamika Antartema Kumbang
Kumbang menampilkan 8 tema. Tema tersebut yaitu keluarga inti
(T1), keluarga besar (T2), sekolah (T3), komunitas keagamaan (T4),
kebutuhan (T5), sikap (T6), emosi (T7), dan agama berkaitan dengan
kehidupan sosial (T10).
Dalam keluarga inti (T1), orang tua Kumbang terbuka terhadap
pilihan agama Kumbang dan terbuka dengan topik agama. Dengan demikian
Kumbang memiliki emosi (T7)positif yaitu merasa aman untuk menjalani
kehidupan beragama manapun dan mempelajari agama. Lingkungan
keluarga besar (T2) Kumbang terdiri dari banyak keluarga beda agama yang
harmonis. Hal ini membuat Kumbang merasa senang dengan kehidupan
beda agama dan menjadi bagian dari dua agama yaitu Katholik dan Islam.
Kumbang memiliki kebutuhan (T5) untuk tidak memilih agama.
Di lain sisi, lingkungan sekolah (T3) menuntut Kumbang untuk
memilih agama sehingga membuat Kumbang merasakan emosi (T7) negatif
yaitu penolakan sosial. Kumbang jadi memiliki kebutuhan (T5) untuk
diterima lingkungan sosial. Hal ini mendorong subjek untuk bersikap (T6)
mempelajari agama. Dengan demikian Kumbang memandang agama sebagai
alat bantu sosial atau dengan kata lain, agama berkaitan dengan kehidupan
sosial (T10).
Saat proses pemilihan agama, Kumbang membutuhkan (T5) sosok
pembimbing namun dia tidak mendapatkan itu dari lingkungan sosial
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manapun (T1,2,3,4). Kumbang merasa (T7) kecewa dan terbebani karena ia
kebingungan untuk memilih agama. Untuk mengatasi kesulitan tersebut,
Kumbang memilih sikap (T6) untuk mempersempit peran agama hanya
sebagai ‗alat bantu‘ dalam kehidupan sosial (T10).
Dalam menentukan pilihan agama, Kumbang memilih berdasarkan
lingkungan pertemanan (T3) dan komunitas keagamaan (T4). Kumbang
memilih agama mayoritas di lingkungan pertemanannya (T3). Selain itu,
Kumbang juga mempertimbangkan kenyamanan ketika ia berada di suatu
rumah ibadah dan komunitas keagamaan (T4).

4. Subjek Empat (Rosa)
a.

Profil Subjek
Rosa merupakan mahasiswa berusia 22 tahun dan memiliki pekerjaan
sebagai guru bahasa inggris. Rosa merupakan anak dari pasangan menikah
beda agama. Ayah Rosa beragama Islam sedangkan ibu Rosa beragama
Katholik. Wawancara dilakukan saat jam makan siang yaitu pukul 13.00 wib
bertempat di Pizza Hut. Wawancara berlangsung selama 45 menit. Rosa
menjawab semua pertanyaan dengan lugas dan mengatakan ―nothing to be
ashamed‖.
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Pengalaman Sosial
Pengalaman sosial Rosa dalam beragama diwarnai oleh beberapa
tema. Di antaranya adalah keluarga inti, kelurga besar, sekolah dan tempat
ibadah. Di dalam keluarga inti, Rosa tumbuh dalam keluarga beda agama
dengan Ibu yang beragama Katholik dan ayah yang beragama Islam. Ayah
dan Ibu Rosa tidak rajin menjalankan kegiatan beragama. Kedua orang
tuanya baru menjalankan kegiatan keagamaan ketika subjek sudah dewasa.
―pokoknya gue ngerti-ngerti uda diajarin suruh sholat aja. Padahal
bokap gue sendiri kagak bisa.‖ (14).
―nyokap gua aja jarang ke gereja‖. (178)
― Eee.. setelah mereka menginjak usia berapa gitu ya? Akhirnya
mereka mulai rajin ke gereja.. bokap gua akhirnya rajin ke masjid.‖
(180)
Agama Rosa dan kakaknya sudah ditentukan oleh ayah Rosa sejak
kecil. Meski demikian orang tua Rosa menyerahkan pendidikan agama ke
orang lain. Mereka dibesarkan dalam ajaran Islam serta mengaji dan sholat.
Namun saat ini kakak subjek telah berpindah agama menjadi katholik.
―gua dan kakak gua dibesarkan secara Islam.‖ (6).
―Orang yang mengajarkan agama ke gue adalah orang lain. Dan
selalu begitu, gitu. Sampe gua SMA pun yang ngajarin adalah temen
gue. gitu‖ (111).
―jadi kita tuh dikasih guru ngaji.‖ (19)
―Iya lah, gua uda katam Alqur`an.‖ (21).
―sampe akhirnya kakak gue..dibaptis waktu um.. setahun atau dua
tahun yang lalu aku lupa.‖ (6).
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Topik agama bukan topik yang bisa dibicarakan secara bebas dan
terbuka di rumah Rosa.
―Di rumah gua bukan tipe rumah yang akan bebas mengeluarkan
pendapat untuk hal-hal yang sesensitif itu. Akan lebih menyenangkan
kalo lo ngomongin mau kerja apa? Mau sekolah di mana? Gaji lo
berapa? Dibandingkan ntar anak lo jadinya mau masuk agama apa?
Itu… nggak akan pernah diomongin. Kalo nggak terpaksa.‖ (186)
Ketika Rosa memasuki bangku sekolah, Rosa mengenal lingkungan
agama lain yaitu Katholik. Sejak TK hingga kuliah, sekolah Rosa merupakan
sekolah berbasis agama katholik. Bersekolah di lingkungan katholik
membuat Rosa sering terlibat dalam kehidupan gereja seperti Misa.
―iyaa… kalo di Marsud kan wajib ikut Misa..‖ (87).
―jadi kita harus kumpul di lapangan untuk berdoa bahasa Inggris.
Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan. Gue sampe apal dulu.
Sekarang uda nggak.‖ (107).
―Dan, karena gue e… sering ikut misa, gua jadi hapal caracaranya, gua hapal lagu-lagunya..‖(105)
Keterlibatan Rosa dalam dunia gereja mendapatkan respon negatif
dari ayah. Ayah Rosa marah ketika mengetahui Rosa menjadi lektor. Sejak
saat itu ayah Rosa melarang Rosa mengikuti kegiatan gereja.
―Terus gue ikut, gue disuruh jadi lektor. Trus pas gue bilang ke
bokap gua, bokap gua ngamuk. Heee nggak boleh, nggak boleh.
Akhirnya gua bilang sama guru agama gua, namanya Pak Tiiiiit
(Bukan nama sebenarnya). ‗nggak boleh paaak…‘ ‖. (100)
Ayah Rosa sangat menginginkan kedua anaknya memeluk agama
Islam. Maka dari itu ayah Rosa merasa kecewa ketika mengetahui kakak
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Rosa pindah agama menjadi Katholik. Rosa menjadi harapan satu-satunya
bagi ayah Rosa untuk memiliki anak yang beragama Islam. Ayah Rosa
mengutarakan harapannya itu secara lugas kepada Rosa. Berbeda dengan
ayah Rosa, Ibu Rosa tidak pernah mempermasalahkan agama apa yang
dipeluk anaknya.
―jadi kakak gue katekumen pun diem-diem. Akhirnya kakak gue
ngaku ke bokap gue dan bokap gue terpukul‖ (133)
―bokap gua bilang, kamu jangan sampe pindah. Kamu jangan
ninggalin papa.‖(133)
―Nyokap gua tuh kayaknya nggak pernah masalah deh anaknya mau
jadi apa. Cuman, bokap gue yang selalu bermasalah dengan pride.
Dan hanya masalah pride menurut gue. Dia Cuma ketakutan, ntar
keluarga gue ngomong apa? Gua dikira nggak bisa menuntun
keluarga gua dengan bener dong? Ya.. seperti itu lah.‖(176)
Rosa juga pernah mendapatkan tekanan beragama dari keluarga besar
ayah. Sedangkan dari keluarga besar ibu, Rosa mengaku tidak ada masalah
―mmm.. ya mereka mendoktrin gue bahwa beragama lain itu salah.
Bahwa contohnya nyokap gue, bude gue yang beragama Katholik itu
salah dan harus diluruskan. Itu gue marah.. Tapi gue nggak berani
ngomong sama Oom. Jadi gua diem-diem aja.. Terus gue sebel sama
dia gitu sampe sekarang.‖ (68).
―nggak ada. Sama aja. mereka lebih santai orangnya‖ (79)
―mungkin karena keluarga nyokap gua mm.. nyokap itu kan anak
pertama, paling dominan, paling ditakuutin, jadi nggak ada yang
berani ngomong ‖ngatur-ngatur hidup gue. Gituu‖ (77)
Saat ini, masing-masing anggota keluarga Rosa sudah lebih rajin
dalam melakukan kegiatan keagamaan. Mereka juga merayakan perayaan
hari raya bersama dan sudah berlangsung sejak Rosa masuk ke bangku
Kuliah.
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―Kayaknya semenjak gua masuk kuliah deh.‖ (194)
―Kalo, kalo skarang, setiap kali lebaran pasti pulang ke rumah.
Bersama… ya pasti bareng bo-nyok sama kakak gue. Pasti gue bakal
ke masjid bareng bokap gue.. kemudian, nanti nyokap gue udah
masak ketupat dan teman-temannya.. abis itu kita bakal ke rumah
kakak nya bokap. Terus, kalo nggak kita ke tempat eyang. Gitu.deh.
masih ada eyang gitu lah di Jakarta. Udah gitu… kalo Natal, pasti
setiap sore bokap gua atau gue nganterin nyokap gue dan kakak dan
oma gue ke gereja. Terus nanti kita jemput mereka, terus kita pasti
akan dinner.‖ (192)
c.

Pengalaman Personal
Beberapa tema yang muncul dalam pengalaman personal Rosa adalah
kebutuhan, sikap dan emosi. Sejak kecil, Rosa telah ditetapkan menjadi
seorang Islam dan mendapatkan pendidikan agama Islam. Pada saat itu,
Rosa baru mengenal satu agama saja namun ketika ia masuk ke sekolah
Katholik ia mengenal agama Katholik. Rosa jadi sering terlibat kegiatan
gereja dan merasa tertarik dengan kegiatan keagamaan Katholik. Pada saat
ini lah Rosa menyadari bahwa ada lebih dari satu agama dan menganggap itu
sebagai sebuah pilihan.
―Karena gua nggak punya pilihan lain. Dan gua belom melihat
pilihan lain.‖ (58)
―Maksudnya agama lain kayak apa gitu… kan gua orangnya nurutan
ama orang tua. Kalo nggak diomelin nyokap. Soalnya kalo
dimarahin nyokap gua dikunci di kamar.‖(60)
―Gua lebih menikmati ke gereja sih.. soalnya, secara yak, elu kalo
ke Masjid lu kagak ngarti lu ngomong apa. Terus menurut gue, itu
keren aja. Mungkin gua suka terbuai, ih lagunya bagus-bagus. Yaa..
gitu-gitu lah. Gua suka ritual itu menurut gua itu indah, cantik gitu..
jadi menyenangkan untuk diikuti.‖ (113)
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Meskipun Rosa melihat agama sebagai suatu pilihan, tapi Rosa
menyadari bahwa dirinya tidak akan diijinkan untuk memilih oleh ayahnya.
Rosa menjad bingung apakah dia harus memperjuangkan niat pindah agama
atau tetap menjalani agama yang dia peluk saat ini. Rosa mengharapkan
petunjuk dalam menjawab kebingungannya ini. Penyelesaian masalah yang
dipilih Rosa saat itu adalah dengan berdoa. Dia berharap mendapatkan
jawaban dari berdoa.
―Terus gua nyaman.. tapi gua tahu kalo bokap gua gak bakal
ngijinin..‖ (199)
―Nah, suatu hari, gua bikin surat. E.. gua bikin surat, gua Tanya,
eh, gua, gua, bertanya. Gua bilang, eee saya harus ke mana? Saya
harus ikut tetap di jalan ini? Atau saya harus kembali ke jalan yang
semula? Ya more or less gua bertanya kayak itu lah. Kalo emang gue
harus masuk Kattholik, berikan gue.. tanda gitu.‖(125)
―jadi maksudnya apakah gua harus diberikan kekuatan dan
keberanian untuk eem.. bilang ke bokap gua untuk pindah Katholik
atau gua melepaskan angan-angan itu dan tetep kembali ke jalan
yang awal aja..‖(199)
Kebutuhan akan pembimbing itu termanifestasi ke dalam sebuah
mimpi. Di dalam mimpi itu Rosa bertemu dengan Bunda Maria dan dia
merasa mendapatkan petunjuk. Rosa tidak bisa mendapatkan jawaban atas
kebingungannya di dunia nyata sehingga ia menjadikan mimpi sebagai
pemecahan masalahnya.
―gua mimpi, gua mimpi.. gua dikejar setan. Di sebuah e.. desa. Desa
itu di otak gua pada saat itu adalah desa tempat gua KKN. Tapi ada
nyokap gue. Gue lari-lari, gue mau dicekek ama kuntilanak. Inget
banget gue. So scare.. dan kuntilanaknya terbang. Terbaaang.
Hehe.‖(125)

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

76

―Dan ketika kita masuk ke tengah, ruang tengahnya itu kan, itu tuh
ada ibu-ibu pengajian. Dan bukannya gua merasa, harusnya tenang
ya di tengah-tengah manusia.. jadinya gua malah jujur ketakuan
denger suara-suara kayak gitu‖(127)
―Dan e.. tiba-tiba gua tuh berdoa Salam Maria. Beruulang-ulang,
berulang-ulang, berulang-ulang.?‖(127)
―Sampe akhirnya Bunda Maria tuh dateng, ngasih cahaya, dan..
setannya lenyap, dan gua bangun.‖(129)
― And that‘s for the first time, menurut gue, wow, is it a sign? Gitu.‖
(129)
Rosa mendapatkan reinforcement dari kakaknya sehingga semakin
yakin bahwa itu adalah sebuah tanda. Dengan adanya keyakinan tersebut,
Rosa menjadi semakin mantap untuk menjalankan agama pilihannya. Rosa
melakukan ibadah bersama kakaknya secara diam-diam dari orang tuanya.
―Terus gue langsung cerita ke kakak gue gitu..‖ (129)
―Dan dia bilang, ―aku kayak gini karena dulu aku mimpi didatengin
Tuhan Yesus.‖ Dia bilang gitu. Dan gua berpikir, oke.. this is a sign.,
for me. Dan mulai saat itu akhirnya gua mulai ke gereja. Diam-diam.
Dari bokap gue ‖(129)
―Selalu saja ada alasan gua dan kakak gue selalu pergi.‖(129)
―jadi misalnya kita paskah, atau kita Kamis Putih dan segala
macamnya, kita akan bilang kita pergi ke mana dengan bawa mobil
sendiri, padahal kita ke gereja.‖ (129)
―Jangan sampe Nyokap gue tahu kalo gue juga udah kayak gitu.
Jadi, nobody knows kecuali kakak gue. ‖(133).‖
Ketika Rosa berkuliah di luar kota, jauh dari orang tuanya, ia
merasakan kebebasan untuk menjalankan ibadah. Namun perasaan bebas itu
tidak berlangsung lama karena ayah Rosa mengetahui perpindahan agama
kakak Rosa dan mengalihkan harapannya kepada Rosa. Ayah Rosa secara
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lugas meminta Rosa tetap mengikuti agamanya (Islam). Rosa merasa
diperlakukan tidak adil, tertekan dan sedih. Hal utama yang menyebabkan
kekecewaan Rosa adalah sikap ayah yang lebih mementingkan image dirinya
daripada keadaan anaknya.
―Gua lagi happy-happy, tiba-tiba bokap gue telfon gue, dan bokap
gua bilang, ―kamu udah tahu dek?‖ tahu apa? ―tahu kalo kakak
bla..bla..bla..?‖ dan dia bilang sama gue e..papa jujur eem.. bentar
gua lupa. nggak tahu marah, nggak tahu kecewa, nggak tahu sedih,
nggak tahu apa gitu. Papa nggak tahu harus ngomong apa sama
temen-temen papa. Itu rasanya, gua kayak ketampar gitu. Ooh, oke..
jadi yang lu pikirin Cuma friend lu doang??‖(133)
―Sebenernya rada, di satu sisi gua ngerasa, it‘s not fair!‖ (133)
Pada akhirnya Rosa memutuskan untuk berhenti memperjuangkan
keinginan pindah agamanya. Hal ini didukung dengan kehadiran pasangan
yang juga beragama Islam. kehadiran pasangan ini memenuhi kebutuhan
Rosa

untuk

mendapatkan

bimbingan

dalam

beragama

sehingga

menimbulkan perasaan aman.
―gua, gua sudah sangat capek buat berada di posisi itu, gitu.‖ (133)
―Ya udah, menurut gua, ya udah, oke sekarang gua punya pacar
yang Islam yang e.. thank God bisa menuntun gue dengan baik. Gitu
kan ya. Dan mau mengajari gue.. gitu. Ya gue belajar lagi gitu.
Mungkin juga karena dari dulu gua nggak pernah dapet pelajaran
itu kan.. gitu. Jadi ya udah, begitu lah sekarang.. gitu.‖(133)
Pada dasarnya, Rosa menyadari bahwa dirinya tidak akan bisa pindah
agama sehingga ia memilih pasangan yang beragama Islam. Sikap ini
didasari oleh keinginannya untuk memiliki keluarga satu agama.
Pengalaman tumbuh di tengah keluarga beda agama membuat Rosa tidak
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ingin membentuk keluarga beda agama. Rosa mengharapkan sosok suami
yang beragama sama dengannya, taat beragama dan bisa menjadi
pembimbing bagi anak-anaknya kelak. Ia tidak ingin anaknya nanti akan
mengalami kebingungan seperti yang dia alami.
―Jadi harapan gue kalo akhirnya nanti suatu hari menikah, suatu
hari gua memutuskan untuk punya anak, gua mau, gua punya suami
pun yang nggak berbeda sama gue.‖(168)
―Iya. Tapi yang bener-bener taat. Gua maunya yang begitu. At least
kalo gua nggak bisa menjadi contoh yang baik, suami gua bisa. Dan
dia mau mengajari anak-anak gue gitu. Gue tahu gua bukan contoh
yang baik buat hal yang kayak gitu.‖(170)
―Karena gua nggak mau orang lain yang gua cintai, yang gua
sayang banget , nanti akhirnya punya penderitaan yang sama yang
gua alamin.‖(172)
Rosa tidak suka dengan kehidupan keluarga beda agama.
Menurutnya, itu menyulitkan dirinya ketika berhadapan dengan dunia sosial.
―gua tumbuh di lingkungan.. eh salah.. gua tumbuh di keluarga yang
berbeda seperti itu. Dan itu menyebalkan. Itu menyulitkan
gue.‖(168)
―perbedaan itu juga nggak enak ketika gua melihat nyokap gua
nangis-nangis karena bokap gua yang PNS nggak bisa mendapatkan
sesuatu karena nyokap gua adalah seorang Katholik. Dan itu
menyebalkan!‖ (174)
―karena gua harus berhadapan dengan society yang mengharuskan
gue untuk memilih salah satu.‖(168)
―Dan gua nggak suka ternyata tumbuh di lingkungan yang berbeda
seperti itu.‖(168)
Sebagai anak dalam keluarga beda agama, Rosa merasa agama
membebani dirinya. Rosa merasa bahwa status keagamaannya menjadi
beban bagi orang tuanya. Selain itu, Rosa merasa dirinya tidak memiliki
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tempat yang tepat di tengah keluarganya karena keagamaannya yang belum
jelas. Dengan kata lain, agama memberi tempat dalam lingkungan sosial.
―ketika gue di keluarga gue, gue merasa kadang gua tidak belong di
sana. Karena mereka sudah sangat jelas mereka mau ke arah mana
dan gue, ah gue kanan kiri juga nggak masalah. Gitu.‖(162)
―Ya kayak.. lo ditanya agama lo apa..? eemm.. elo menjadi beban
buat bo-nyok lo.. karena.. kok dia nggak ikut gue ya? Kok dia nggak
ikut gue ya?‖(174)
Rosa sempat kehilangan kepercayaan terhadap agama dan Tuhan.
Rosa merasa dibuat bingung oleh Tuhan dan membuat kepercayaannya
hilang. Bagi Rosa, iman adalah kepercayaan dan dia tidak memiliki
kepercayaan tersebut. Selain itu Rosa juga menganggap agama tidak ada
yang benar
―Sempat pada satu titik gua nggak percaya Tuhan. Kalo gua nggak
percaya agama mah udah lama gua nggak percaya sama agama.
Nggak ada yang bener.‖(154)
―Ngapain dia membuat gua kebingungan?? tapi kan secara science
sendiri kita tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Ya kan?
Itu kan hanya faith, hanya iman, lah gua nggak punya iman. Gua
nggak punya kepercayaan bahwa dia ada.‖ (140)
―gua nggak percaya, apalagi gua nggak percaya dengan pemimpinpemimpin agama. Gua nggak suka. karena terkadang doktrinasi
mereka sangat buruk.‖(156)
Lunturnya kepercayaan terhadap Tuhan dan agama mucul karena
Rosa mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan seputar agama
sehingga membuatnya merasa kecewa. Rosa merasa doktrinasi negatif dari
pemimpin agama yang tidak berpendidikan baik tidak masuk akal dan
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membuatnya tidak suka. Dengan demikian Rosa menjadi tidak lagi percaya
kepada agama dan menyangkal eksistensi Tuhan.
―waktu doktrinasinya bahwa kita harus menjauhi orang-orang
nasrani. Bahwa mereka itu kafir, bahwa mereka apa segala macem.
Dia pikir dia dewa apa dia ngomong kayak gitu? Gitu kan. Jadi
kadang tuh menyebalkan gitu. Kalo emang yang lagi ngomong itu
bukan orang yang educated ya.. itu, aduuh, omongannya udah
ngalor ngidul nggak jelas.‖ (158)
―maksudnya nggak Cuma Islam ya.. kadang kayak pendeta pun itu
ya.. temen gua ada yang bapaknya pendeta ya, itu pun agak terlalu
strict gitu kan. Ya gua curhat apa, dia malah menyuruh gua untuk
masuk dalam agamanya. Lhaa… it‘s not the way out.. gitu kan..
kayak gitu-gitu lha..‖(158)
Meski demikian, Rosa menyadari bahwa suatu hari dirinya akan
membutuhkan Tuhan. Dengan kata lagi, Rosa tidak bisa menyangkal
keberadaan Tuhan karena ia menyadari bahwa Tuhan bisa membantunya. hal
ini lah yang membuat dirinya mulai mencari Tuhan kembali. Rosa sudah
mulai berdoa dan menjalankan kegiatan beragama lagi.
―Tapi, gua sadar, gua akhirnya sadar gua membutuhkan ―orang
lain‖ untuk gua lari ketika gua nggak ada orang lain lagi. Gitu. Dan
akhirnya gua berusaha menemukan dia lagi. Gitu. Belom siih.. tapi
gua mencari. Ceritanya…‖(146)
―tapi kan gua nggak bisa memungkiri gua hidup di sini jadi gua
harus memilih. Dan e.. gua yakin suatu saat nanti gua juga bakal
membutuhkan Dia.. ya kan..‖(138)
―eeem… gua mulai berdoa lagi..‖(148)
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Pandangan Rosa terhadap Peran Agama
Tema yang terdapat dalam pandangan Rosa terhadap peran agama
adalah agama berkaitan dengan kehidupan sosial.Rosa menyadari tentang
pluralitas agama. Menurut Rosa agama merupakan buatan manusia yang
memiliki panggilan yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda-beda.
Rosa juga meyadari bahwa agama-agama memiliki kesamaan tujuan dengan
menemukan kesamaan inti dari dua doa antara Alfateha (Islam) dan Bapa
Kami (katholik).
―Agama itu kan dibuat sama orang. Dengan panggilan yang
berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda-beda..‖(156)
―Gapapa lha yak.. kalo lu tahu ya.. Bapa Kami sama Alfateha, itu
kata-katanya hampir-hampir mirip. Orang pada nggak tahu
ya?‖(211)
Rosa memandang agama sebagai hak yang paling asasi bagi manusia.
Menurut Rosa, orang memiliki hak untuk memilih agama yang diyakininya.
―Elu siapa? Kenapa lu berani, kenapa elu harus meminta gua
melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan yang gua mau.
Padahal itu hak yang paling asasi gitu.‖(133)
Selain itu Rosa juga menganggap agama juga sebagai status bagi
seseorang supaya mendapatkan tempat di masyarakat.
―Sampe sekarang sih gua nggak menemukan yang lebih daripada itu.
Status untuk gua tidak dianggap aneh. Dan I belong in here‖(211)
Di sisi lain Rosa memiliki stereotype buruk terhadap agama dan
menganggap agama sebagai beban. Hal ini didasari pada pemberitaan buruk
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tentang agama dan doktrinasi dari pemimpin-pemimpin agama maupun
keluarga besarnya. Selain itu Rosa merasa agama sebagai beban dalam
keluarganya.
―Kalo gua nggak percaya agama mah udah lama gua nggak percaya
sama agama. Nggak ada yang bener.‖(154)
―Ya kayak.. lo ditanya agama lo apa..? eemm.. elo menjadi beban
buat bo-nyok lo..‖(174)

e.

Dinamika Antartema Rosa
Rosa menampilkan 8 tema. Tema tersebut adalah keluarga inti (T1),
keluarga besar (T2), lingkungan sekolah (T3), komunitas keagamaan (T4),
kebutuhan (T5), sikap (T6), emosi (T7) dan agama berkaitan dengan
kehidupan sosial (T10).
Keluarga inti Rosa (T1) menetapkan dan mendidik Rosa dengan
agama Islam. Ketika masuk sekolah (T3), Rosa masuk ke dalam lingkungan
agama berbeda yaitu Katholik. Di lingkungan sekolah (T3), Rosa dikenalkan
dengan kehidupan gereja (T4) dan merasa tertarik dengan ajaran Katholik.
Rosa jadi memiliki kebutuhan (T5) untuk pindah agama. Kebutuhan Rosa
untuk pindah agama ditentang oleh keluarga inti (T1) yaitu ayah. Hal ini
menimbulkan emosi (T7) negatif yaitu kecewa, sedih, perasaan tidak adil.
Sikap (T6) yang diambil Rosa saat itu adalah beribadah diam-diam dari
orang tuanya. Sikap tersebut membuat Rosa memiliki emosi (T7) lainnya
yaitu perasaan bersalah.Rosa jadi merasa kebingungan (T7) untuk
mengambil sikap dan membutuhan (T5) sosok pembimbing. Keluarga inti
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(T1) Rosa tidak terbuka dengan topik agama sehinggatidak dapat memenuhi
kebutuhan Rosa dan membuat Rosa memiliki emosi (T7) kecewa.
Pada akhirnya Rosa merasa (T7) lelah untuk memperjuangkan pilihan
agamanya dan mengambil sikap (T6) untuk mengikuti agama ayah. Rosa
merasa (T7) kecewa dengan agama dan Tuhan karena membiarkannya di
dalam kebingungan sehingga ia hanya menganggap agama sebagai tuntutan
sosial dan beban.
Pengalaman sosial negatif berkaitan dengan agama menyebabkan
Rosa memiliki stereotype buruk terhadap agama. Keluarga besar (T2) sering
memberikan doktrinasi negatif terhadap agama tertentu kepada Rosa. Selain
itu, Rosa juga pernah mendapati adanya doktrinasi negatif dari pemuka
agama di komunitas keagamaan (T4). Hal ini kembali menimbulkan emosi
(T7) negatif pada diri Rosa yaitu kecewa dan marah. Hal ini membuat Rosa
bersikap (T6) skeptis terhadap Tuhan dan agama sehingga memandang
agama sebagai hasil buatan manusia.

5. Subjek Lima (Gogon)
a.

Profil Subjek
Subjek kelima bernama Gogon. Saat pengambilan data, Gogon
berusia 18 tahun dan merupakan Mahasiswa Universitas Sanata Dharma.
Orang tua Gogon memeluk agama yang berbeda. Ayah Gogon beragama
Islam sedangkan Ibu Gogon memeluk agama Katholik. Gogon sendiri
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memilih untuk memeluk agama Katholik. Gogon memiliki pembawaan yang
tenang. Ketika di wawancara, dia menjawab semua pertanyaan dengan
sangat tenang. Wawancara dilaksanakan di gedung perpustakaan Universitas
Sanata Dharma. Pada saat wawancara Gogon baru selesai dari mengerjakan
tugas kelompok. Gogon menggunakan kaus berkerah atau polo shirt
berwarna biru muda, bercelana jeans cokelat dan menggunakan sepatu.

b.

Pengalaman Sosial
Ada beberapa tema yang bisa kita lihat dari deskripsi pengalaman
sosial Gogon. Tema tersebut adalah keluarga inti, keluarga besar, sekolah
dan tempat ibadah. Dalam keluarga inti, Gogon tinggal bersama ibu dan
adiknya sedangkan ayahnya bekerja di Papua sehingga jarang berada di
rumah. Orang tua Gogon menikah beda agama. Ibu Gogon beragama
Katholik sedangkan ayah subjek beragama Islam. Menurut Gogon, Ibunya
rajin menjalankan ibadah sedangkan ayah Gogon tidak
―Bapak saya kerja di Papua. Jadi pulang ke rumah Cuma 3 bulan
sekali. Nah bapak saya sama ibu saya itu nikahnya beda agama tapi
nggak ada yang pindah, jalan sendiri-sendiri.. kan soalnya nikahnya
di gereja.‖ (2)
―Yang Katholik ibu saya, bapak saya Muslim. Tapi ya bapak saya
jarang ibadah sih.. Kalo ibu sering.. ‖ (4).
Sejak kecil kegiatan beragama Gogon lebih banyak di lingkungan
gereja. Gogon sering ikut ibu ke gereja. Gogon juga lebih dekat dengan
keluarga besar dari ibu yang beragama Katholik.
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―anu sih kan dulu ibu sering ke gereja. Jadi saya sering ikut ibu ke
gereja.‖ (16).
―Kan kebetulan tinggalnya di lingkungan keluarga ibu gitu lho
semuanya katholik. Setiap minggu ―ayoo ikut ke gereja nggak?‖ gitu
kan mereka seringnya gitu ke gereja bareng-bareng tho?‖ (32)
Selain itu Gogon juga bersekolah di sekolah swasta Katholik dan
memiliki lingkungan pergaulan Katholik.
―aku, sekolahnya kan SD.. TK, SD di Kanisius.lingkungannya kan
Katholik tho..‖ (66)
Meskipun ayah Gogon jarang beribadah, tapi dia pernah mengajak
Gogon untuk pergi ke Masjid.
―Ya waktu itu aku kelas berapa ya? Sebelum aku dibaptis. Kelas 3
apa kelas 4 juga. ‗kamu mau tahu ngga muslim tuh kayak gimana?
‗oh ya..‘ayo ikut bapak, jumatan.‘ Ya bapakku Cuma ngajak. Aku di
jejernya, nggak dibilangin apa-apa. Ya aku waton eyaaa
(memperagakan), oke.. (memperagakan lagi).‖ (112 )
Sebelumnya, ayah Gogon juga pernah mengajaknya untuk sholat Ied
saat Gogon kelas 2 SD.
―Waktu sholat Ied, idul fitri itu juga. Waktu aku kelas dua, dua kalo
nggak salah. Itu.. juga.. waktu kelas dua itu pertama kali diajak
sholat, sholat Ied. Terus selang beberapa tahun itu aku diajak sholat
Jumat. Jadi dua kali. Tapi ya aku nggak tahu apa-apa.‖ (114 )
Teman-teman memiliki pengaruh terhadap keagamaan Gogon.
Mereka mengajak Gogon untuk ikut sekolah minggu. Kemudian Gogon
memutuskan untuk memeluk agama Katholik ketika duduk di bangku kelas
4 SD. keputusan ini didukung oleh ayah dan ibunya.
―Kelas 4 itu.. waktu.. aku kan kalo di gereja banyak temennya tho..
diajakin sekolah minggu lha.. diajakin apa.. kan ditanyain udah
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baptis belom? gitu.. ya kan belom. Lhaaa terus aku ngomong sama
ibuku ―bu, aku kayaknya mau masuk katholik ikut ibu.‖ Aku masuk
katholik, gitu.. ―o ya udah nggak papa. Tapi kamu udah pikir belom,
besok kalo kamu udah gede kamu kepingin pindah nggak?‖ nggak
lah.. udah gede kan malah ya.. makin mantep gitu lah.. ‖ (26)
Keputusan Gogon untuk memilih agama saat itu dipengaruhi oleh
lingkungan sekitarnya
―Temen-temen, keluarga.. keluarga besar maksudnya. Bukan
keluarga kecil.‖ (72 )
Orang tua Gogon mendukung keputusan Gogon. Sejak awal, orang
tua Gogon memang memberikan Gogon kebebasan dalam memilih agama.
―Ya nggak.. bapak nggak masalah. Terserah aku yang milih..‖ (70)
―Iya.. kan bapak ibu, ‗terserah lah kamu ikut yang mana, asal.. ya
kamu mantep nggak pindah-pindah.‘‖ (67).

Gogon menganggap keluarganya demokratis. Selain itu, Orang tua
Gogon cukup terbuka dengan pembicaraan agama. Hal ini terlihat ketika ibu
mempertanyakan minat agama adik Gogon
―Ya.. keluarga saya tu terlalu diplomatis.. terlalu demokratis.‖ (98)
―kalo aku kan waktu kecil, istilahnya ya langsung masuk ikut ibu
gitu lho. Jadi ya nggak terlalu banyak pembicaraan ya langsung
udah.. nggak usah terlalu diarahin udah milih sendiri.‖(42)
―Cuma kalo sekarang kan jadi kadang-kadang ada pembicaraan
soalnya ngarahin adek saya gitu lho. Jadi yang ―kamu pilih mana?
Kamu tuh udah mau SMP‘‖(42)
―Jadi diarahin ―mau ikut mana? Kalo kamu ikut ibu ya ayo ikut ke
gereja. Belajar. Katekumen dan sebagainya tho. Kalo muslim ya
dipanggilin guru buat ngajar. Muslim itu gimana.. gitu.‖ (42)

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

87

Hubungan Gogon dengan keluarga besar terjalin dengan baik. Seperti
yang telah disebutkan di atas, Gogon lebih dekat dengan keluarga besar ibu.
Sedangkan dengan keluarga ayah, Gogon mengaku jarang berhubungan
dengan mereka. Meskipun demikian, hubungan Gogon dengan keluarga
besar ayah baik. Pada saat hari raya Gogon berkunjung ke keluarga besar
ayah.
―Idul fitri dateng aku..sama ibu sama adek. Kalo bapak pas nggak
pulang, kalo bapak pas pulang ya ikut. Bapakku tuh lebih sering
pulang waktu natal e daripada waktu idul Fitri.‖ (120)

c.

Pengalaman Personal
Tema yang terdapat dalam pengalaman beragama Gogon adalah
kebutuhan, sikap dan emosi. Gogon memiliki kebutuhan untuk independen
dalam hal keagamaan dan butuh kepastian identitas. sikap yang tampak pada
Gogon adalahberusaha mendalami agama dan tidak ragu untuk memilih
agama. Sedangkan dalam tema emosi, Gogon merasa mantap dengan
statusnya, merasakan demokrasi dalam keluarganya, merasa malu kalau
tidak punya agama, dan kesal dengan sikap adik yang tidak mau beribadah.
Gogon merasa keluarganya tidak berbeda dengan keluarga lain yang
satu agama. Hal ini dikarenakan keagamaan ayah tidak mencolok sedangkan
ibu rajin beribadah.
―Nggak sih. Keluargaku ‗beda‘ tapi kayak ‗sama‘ e.. lha bapakku
nggak terlalu mencolok itunya.. (ibadahnya).‖ (80)
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Gogon merasakan suasana demokratis di dalam keluarga. Ia tidak
ragu untuk mengungkapkan keinginan memilih agama karena orang tua telah
menyerahkan pilihan kepada Gogon sejak awal.
―Ya.. keluarga saya tu terlalu diplomatis.. terlalu demokratis.‖ (90)
―Lhaaa terus aku ngomong sama ibuku ‗bu, aku kayaknya mau
masuk katholik ikut ibu.‘ Aku masuk katholik, gitu.. ‗o ya udah nggak
papa. Tapi kamu udah pikir belom, besok kalo kamu udah gede kamu
kepingin pindah nggak?‘ nggak lah.. udah gede kan malah ya.. makin
mantep gitu lah..‖ (26)
―Nggak. Karena bapak-ibuku berdua udah bilang gitu. Kamu
terserah mau ikut bapak apa ibu? Yang penting kamu.. ya.. istilahnya
tenanan. ‗besok kalo kamu nikah beda agama, kamu nggak boleh
berubah‘ Ya bapak juga ngomong gitu.‖ (106)
Gogon memutuskan untuk memilih agama karena ia memiliki
kebutuhan kepastian identitas. Selain itu Gogon juga merasa malu kalau
tidak punya agama sedangkan teman-temannya sudah dibaptis dan komuni
pertama.
―daripada agamaku nggak jelas tho?‖(68)
―kan kalo temennya uda baptis uda komuni kan aku
malu..‖(66)
Sebelum memutuskan untuk memeluk agama Katholik, Gogon
sempat mempertimbangkan untuk memeluk Islam. Pada akhirnya Gogon
memilih agana Katholik karena sudah memiliki lingkungan Katholik yang
memudahkannya untuk mendalami agama ke depannya. Selain itu Gogon
juga merasa lebih mengenal agama Katholik dari keluarga, sekolah dan
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teman-teman. Lingkungan tersebut pula yang menjadi alasan Gogon untuk
memilih agama.
―Waktu itu aku kan ya udah mikir sih.. soalnya kalo islam nanti kan
terlalu banyak waktu nanti aku belajarnya. Nanti kan repot nggak
ada yang ngajari tho? Kalo Katholik kan aku uda jelas gambaran ke
depannya.‖ (68)
―Temen-temen, keluarga.. keluarga besar maksudnya. Bukan
keluarga kecil.‖ (72)
Gogon cukup independen dalam mendalami agama. Dia merasa
sudah cukup mendapatkan arahan dan akan mendalami agamanya sendiri.
―Untuk saat ini saya merasa cukup. Mungkin seiring waktu saya
dewasa atau menua nantinya, saya akan lebih bisa mendalaminya
sendiri.‖ (92)
Gogon tidak terlalu rajin pergi ke gereja setiap minggu, tapi saat ini
dia berusaha mendalami keagamaannya. Gogon berusaha memperhatikan
khotbah romo ketika misa. Selain itu Gogon juga mendapatkan pengetahuan
agama dari teman-temannya.
―Ya gimana ya? Misalnya dua minggu nggak ke gereja baru ke
gereja. Kalo misalnya tiap minggu ke gereja nggak ah.‖(60)
―Sudaah.. di antaranya ya berusaha memperhatikan khotbahkhotbah romo pas misa..‖ (94)
―Jono itu teman saya.. dia sering menggoda saya lewat kitab suci.
Kalo misalnya saya melakukan kesalahan apa, dia buka kitab suci.
―Iki neng nggon kitab ki ngene.. ra entuk kowe ngono kuwi..‖ (ini di
kitab suci gini.. nggak boleh kamu kayak gitu) aa.. begitu.. sedikit
belajar.. lewat gurauan-gurauan yang nggak mutu itu..‖(96)
Pembicaraan tentang topik agama bisa ditemukan dalamkeluarga
Gogon. Saat ini Gogon dan ibunya sedang sering membicarakan keagamaan
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adik. Meski demikian Gogon tidak terlalu sering membahas itu dengan
adiknya karena seringkali hal ini membuatnya marah. Gogon sering kesal
dengan sikap adiknya yang tidak mau melakukan kegiatan beragama. Gogon
memiliki harapan supaya adiknya cepat memutuskan agama apa yang akan
dipilihnya.
―Aku nggak pernah sih, kadang-kadang. Cuman.. Ya kalo aku ikut
ngomong, aku mesti ikut emosi.‖(48)
―Hehe iya.. tak marahin.. ya ra dongan e (nggak ngerti terus )‖(50)
―Masak kon nang gereja emoh, masjid ya emoh.. (masak ke gereja
nggak mau, ke masjid ya nggak mau) yang penting nonton
kartun..‖(52)
d.

Pandangan Gogon terhadap Peran Agama
Tema yang didapat dari pandangan Gogon terhadap peran agama
adalah agama berkaitan dengan diri dan Tuhan. Dalam agama sebagai alat
berkomunikasi dengan Tuhan, Gogon memandang agama sebagai suatu
aturan dan cara berkomunikasi dengan Tuhan, agama sebagai pedoman.
Sedangkan dalam agama berkaitan dengan diri, Gogon memandang agama
dapat mengurangi tekanan dunia.
Gogon merasa dirinya tidak terlalu mampu untuk menjelaskan
tentang agama. Gogon memandang agama sebatas aturan dan cara untuk
berkomunikasi

kepada

Tuhan.

Agama

merupakan

sarana

untuk

mengucapkan terima kasih kepada Tuhan serta menjadi tuntunan saat
menghadapi masalah. Secara metafora, Gogon menggambarkan Tuhan
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sebagai lampu, manusia sebagai tombol, serta agama sebagai kabel. Selain
itu, bagi Gogon agama berperan sebagai tuntunan dalam menjalani hidup.
―Yang jelas kalo saya sendiri sih saya memandang agama itu
hanyalah sebatas apa ya? Aturan atau cara. Kan Tuhan Cuma satu
tapi cara beda-beda. Muslim, hindu, budha, katholik, Kristen. Cuma
masalah cara tho itu?‖ (78)
―Agama itu... dalam hidup saya sebagai tuntunan. Tuntunan dalam
menjalani hidup. Karena kan kalo kita terjepit masalah, kita
kesulitan kan kita larinya ke Tuhan. Ya istilahnya untuk menunjang
usaha kita. Jadi kalo kita tidak punya agama kita tidak punya
tuntunan untuk menghadapi masalah kah..‖(88)
―ya bukan berarti agama hanya untuk, hanya untuk tuntunan ketika
kita mendapat masalah, tapi juga untuk tempat dimana kita
mengungkapkan terima kasih kepada Tuhan.‖(88)
―Agama itu, kalo saya mikirnya agama itu Cuma sarana lah.. sarana
istilahnya ya on/off sama.. istilahnya Tuhan itu lampu. Kita on/off,
lha.. agama itu kabelnya.. (memperagakan dengan tangan)‖ (88)
e.

Dinamika Antartema Gogon
Tema yang ditemukan dalam Gogon berjumlah 9. Tema tersebut
adalah keluarga inti (T1), keluarga besar (T2), sekolah (T3), komunitas
keagamaan (T4), kebutuhan (T5), sikap (T6), emosi (T7), agama berkaitan
dengan diri (T8), agama sebagai cara berkomunikasi dengan Tuhan (T9).
Keluarga inti Gogon (T1) terbuka dengan pilihan agama Gogon dan
terbuka dengan pembicaraan berkaitan dengan topik agama. Hal ini
menimbulkan emosi (T7) positif dalam diri Gogon yaitu perasaan aman.
Dengan demikian Gogon bersikap (T6) terbuka dengan pengalaman agama
manapun dan menghargai variasi agama yang ada. Gogon percaya bahwa
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ada banyak cara untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Cara dan aturan untuk
berkomunikasi dengan Tuhan adalah agama (T9).
Keluarga inti (T1) dan keluarga besar (T2) berperan sebagai role
model

bagi kehidupan beragama Gogon. Di sekolah (T3), Gogon juga

memiliki pendidikan agama dan lingkungan beragama yang sama dengan di
lingkungan rumah.Dengan demikian Gogon memiliki emosi (T7) positif
yaitu perasaan cukup pengetahuan tentang agamanya dan perasaan aman.
Teman-teman di lingkungan sekolah (T3) dan komunitas keagamaan
(T4) sudah memiliki status agama yang jelas. Hal ini membuat merasa (T7)
malu dan memiliki kebutuhan (T5) akan kepastian identitas. Dengan
demikian Gogon mengambil sikap (T6) untuk memilih agama.
Gogon memiliki kebutuhan (T5) untuk menjadi individu yang
mandiri. Kebutuhan tersebut membuat Gogon mengambil sikap (T6) untuk
mencari jalan keluar bagi permasalahannya tanpa melibatkan orang lain.
Gogon melihat agama sebagai jalan keluar karena bisa menjadi tuntunan
ketika ia menghadapi permasalahan. Jadi, Gogon memandang agama
berkaitan dengan diri (T8) karena memberinya tuntunan dan mengurangi
beban dunia.
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Tabel 1
Kode dan Tema dalam Pengalaman Sosial
Pengalaman Sosial
Subjek

Keluarga inti

Bunga

 Agama ditetapkan orang tua
 Topik agama tabu
 Tidak ada model beragama
 Tidak diajarkan agama

Mawar

 Agama ditetapkan oleh orang
tua
 Tekanan memeluk agama
ayah
 Ayah tabu terhadap topik
agama
 Ibu sebagai model dalam
beragama
 Ibu
terbukadengan
topik
agama

Kumbang

 Orang tua terbuka dengan
pilihan agama anak
 Topik
agama
tidak
dibicarakan
 Tidak diajarkan agama
 Ibu pindah agama

Keluarga besar

 Lebih
dekat
dengan
keluarga
besar
yang
berbeda dengan agama
subjek
 Silaturahmi keluarga besar

 Merayakan
hari
raya
bersama keluarga besar
 Toleransi tinggi

Sekolah

 Belajar
sekolah


Rumah ibadah

agama

di

 Terlibat aktif dalam
keagamaan

komunitas

 Mendapat pengalaman
beragama dari sekolah
 Mendapat
dukungan
untuk pindah agama

 Mendapat dukungan untuk pindah
agama

 Status agama menjadi
permasalahan sosial

 Ketika masih kecil lebih dekat
dengan lingkungan Gereja
 Ketika SMP sampai seterusnya
lebih dekat dengan lingkungan
Islam/Masjid
 Lebih nyaman ketika di masjid

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
94

Rosa

Gogon

 Agama ditetapkan
 Tidak ada model
 Tidak diajarkan agama
 Tekanan memeluk agama dari
ayah
 Tidak lagi belajar agama
Islam di rumah
 Topik agama tabu
 Ayah tidak beribadah
 Model beribadah: ibu
 Ikut ibu beribadah
 Terbuka
dengan
topik
keagamaan
 Membebaskan pilihan agama
subjek

 Tekanan memeluk agama
dari keluarga besar ayah
 Mendapatkan
doktrinasi
negatif agama

 Mengenal agama lain
(Katholik)
melalui
sekolah


 Belajar agama dari guru ngaji
 Terlibat dengan kegiatan gereja

 Merayakan hari besar
bersama keluarga besar

 Lingkungan
Katholik


 Terlibat dengan kegiatan gereja


sekolah
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Tabel 2
Kode dan Tema dalam Pengalaman Personal

Pengalaman Beragama Personal
Subjek
Kebutuhan

Emosi

Bunga

 Kebutuhan untuk
dibimbing
secarakeagamaan
 Kebutuhan akan
pengetahuan keagamaan







Mawar

 Memilih agama sendiri
 Dibimbing dalam bersikap
 Terlibat dalam kegiatan
agama

Kumbang

 Kebutuhan
pembimbing
dalam beragama
 Kebutuhan akan kepastian
identitas agama

 Tidak suka dengan status agamany
 Takut mengungkapkan keinginan pindah
agama kepada ayah
 Kaget dan marah dengan paksaan dalam
memilih agama
 Takut menyakiti dan merusak keluarga
 Merasa bersalah kepada keluarga
 Sedih tidak bisa beribadah sesuai
keinginannya
 Kebingungan memilih agama dan identitas
 Minim pengetahuan agama
 Kesulitan mendalami agama
 Penyesalan ketika memilih agama
 Merasa tidak diterima di lingkungan
 Belajar agama
 Kehilangan arah
 Merasa berat dalam mencari dan

Kebingungan
Rendah diri
Tidak tahu apa-apa
Bertumbuh dan mantap
Merasa bersalah dengan ibu.

Sikap
 Terlibat dalam komunitas keagamaan
 Mendalami agama
 Berharap anggota keluarga yang lain ikut
beribadah
 Memandang semua agama baik
 Terbuka dengan pilihan agama ibu.
 Menghindari pelajaran agama yang telah
ditentukan orang tua.
 Kegigihan untuk memilih agama sendiri
 Memandang semua agama baik
 Beribadah secara diam-diam

 Mempelajari agama
 Mimpi = wish fulfillment
 Memilih agama
 Menjauhkan diri dari agama
 Kembali menjalankan agama
 Beribadah secara practical
 Menjalankan sholat demi orang tua
 Menjaga perasaan orang tua
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Rosa

 Kepastian identitas
 Pembimbing dalam
mendalami agama
 Memilih agama sendiri
 Kebebasan beragama
 Kebutuhan untuk
mendapat tempat dalam
keluarga maupun
masyarakat

Gogon

 Kebutuhan independen
dalam beragama
 Butuh kepastian identitas

mendalami agama
 Kehilangan kepercayaan
 Merasa gagal dan merepotkan orang tua
 Merasa dikhianati
 Bangga dengan keluarga beda agama
 Khawatir ibu menyesal
 Merasa menjadi bagian dari dua agama.
 Bingung ketika melihat ada pilihan agama
lain
 Merasa tidak adil, sedih, tertekan dan
kecewa dengan paksaan beragama dari
ayah
 Merasa menjadi beban bagi orang tua
 Perasaan bersalah ketika memilih agama
 Pasangan memenuhi kebutuhan untuk
dibimbing
 Tidak suka dengan kehidupan keluarga
beda agama
 Sebal dengan diskriminasi sosial yang
dialami keluarganya
 Merasa kecewa dengan Tuhan dan luntur
kepercayaan
 Merasa terasing dalam keluarga karena
status agamanya belum jelas.
 Perasaan aman untuk memilih agama
 Mantap dengan identitasnya
 Merasakan demokrasi dalam keluarganya
 Merasa malu kalau tidak punya agama
 Kesal dengan sikap adik yang tidak mau
beribadah
 Berharap adik mengikuti jejaknya

 Menghindari ibadah berjama‘ah dengan ibu.
 Memandang semua agama baik

 Mimpi = wish fulfilment
 Beribadah secara diam-diam dari orang tua
 Berhenti memperjuangkan keinginan pindah
agama
 Menyangkal eksistensi agama dan Tuhan
 Berhenti berdoa dan tidak percaya dengan
agama
 Kembali mencari Tuhan dan menjalankan
kegiatan beragama

 Memilih agama
 Mendalami agama
 Tidak ragu untuk memilih agama
 Terbuka dengan pengalaman agama lain
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Tabel 3
Kode dan Tema dalam Pandangan terhadap Peran Agama

subjek

Pandangan terhadap Peran Agama
Agama berkaitan dengan diri

Agama sebagai alat berkomunikasi dengan
Tuhan

Bunga

 Agama sebagai pedoman
 Memberi bimbingan
 Agama membantu menyelesaikan
masalah
 Membantu perkembangan diri
 Mengurangi tekanan dunia

 Cara berkomunikasi dengan Tuhan

Mawar

 Agama sebagai
bersikap

 Agama sebagai cara menunjukkan
kepercayaan kepada Tuhan.

pedoman

dalam

6.

Agama sebagai status









Kumbang

Agama sebagai beban sosial
Agama memberi tempat sosial
Alat bantu sosial
Kewajiban sosial
Agama sebagai status atau label diri
Agama sebagai beban sosial
Agama
memberi
tempat
di
lingkungan sosial (alat bantu sosial)
 Agama = status

Rosa

Gogon

Agama berkaitan dengan kehidupan
sosial

 Agama dapat mengurangi tekanan
dunia.
 Agama sebagai pedoman.

 Suatu aturan dan cara berkomunikasi
dengan Tuhan

 Agama sebagai status
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Pembahasan
Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya dua kelompok subjek
dalam memandang peran agama. Kelompok pertama adalah subjek yang
memandang peran agama berkaitan dengan diri, Tuhan dan sosial. Kelompok
kedua adalah subjek yang memandang peran agama sebatas berkaitan dengan
sosial.
Hal yang membedakan masuknya subjek ke dalam kelompok pandangan
peran agama tersebut terletak pada tema emosi. Kelompok subjek yang
memandang peran agama berkaitan dengan diri, Tuhan dan sosial memiliki
emosi positif dalam pengalaman beragamanya, sedangkan subjek yang
memandang agama sebatas peran sosial memiliki emosi negatif dalam
pengalaman beragamanya.
Emosi yang termasuk dalam emosi positif adalah perasaan aman,
mantap, perasan akan tercukupinya pengetahuan akan agama, dan perasaan
bertumbuh dalam agama. Emosi positif ini terbentuk karena adanya
pengalaman sosial positif dalam beragama. Pengalaman positif tersebut
mengenai keterlibatan orang tua dalam kehidupan beragama anak, kehadiran
role model/pembimbing dalam beragama, keterbukaan orang tua terhadap
pilihan agama subjek, dan keterbukaan terhadap topik agama.
Emosi negatif ini terdiri dari perasaan bingung, kehilangan arah, marah,
sedih, perasaan diperlakukan tidak adil, perasaan bersalah, perasaan tidak
memiliki tempat di masyarakat, perasaan tidak aman dan kecewa terhadap
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agama dan Tuhan. Penelitian ini menunjukkan bahwa emosi negatif bisa
diakibatkan oleh pengalaman sosial negatif yang diterima dari keluarga maupun
lingkungan sosial lain seperti indoktrinasi negatif mengenai agama tertentu dan
paksaan untuk memeluk agama tertentu, ketidakhadiran sosok pembimbing/role
model, ketidakterlibatan orang tua dalam keagamaan anak, penolakan sosial,
serta ketidakterbukaan pembicaraan terhadap topik agama.
Dari penjabaran di atas dapat dilihat bahwa dalam tema emosi, variasi
emosi positif

lebih sedikit daripada variasi emosi negatif. Subjek secara

spesifik lebih dapat menggambarkan emosi negatif daripada emosi positif.
Merujuk pada tahap perkembangan agama Harms (dalam Paloutzian,
1996), individu yang masuk dalam kategori peran agama berkaitan dengan diri,
Tuhan dan sosial sudah masuk dalam tahap perkembangan agama ketiga yaitu
tahap individualistic. Pada tahap ini, individu memiliki pemahamannya sendiri
mengenai agama dan bukan sekedar mengambil pemahaman dari orang-orang
sekitarnya. Hal ini dapat dilihat dari pandangan subjek terhadap agama yang
merupakan hasil dari pengalaman beragamanya sendiri dan tidak sekedar
mengikuti nilai-nilai yang diajarkan oleh dunia sosial. Dengan adanya emosi
positif dalam beragama, individu tidak lagi sekedar memandang agama sebatas
fungsi sosial tetapi juga memandang fungsi agama ke dalam diri sehingga
pandangan individu terhadap agama menjadi beragam dan unik. Sedangkan,
individu yang memandang peran agama sebatas peran sosial mengalami
ketegangan dalam peralihan dari tahap perkembangan agama dua ke tiga. Pada
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peralihan tahap ini terjadi ketegangan antara diri yang membutuhkan
konformitas

sosial

dengan

proses

individualitas

pada

diri

individu.

Ketidakamanan sosial membuat individu terus mengusahakan konformitas
kelompok sehingga proses individualitas dalam beragama terhambat. Dengan
demikian individu tidak mampu merasakan peran agama dalam dirinya dan
memandang agama sebatas alat bantu sosial untuk mencapai konformitas sosial
saja.
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Skema
Pola pengalaman beragama serta konsep dan peran agama berkaitan dengan
diri dan Tuhan
Pengalaman Sosial yang
mendukung perkembangan
agama:
o Keterbukaan terhadap
topik agama
o Ada role
model/pembimbing
dalam beragama
o Orang tua terbuka
dengan pilihan agama
anak
o Orang tua terlibat
dalam pendidikan
agama

Pengalaman Sosial yang
tidak mendukung
perkembangan agama:
Pengalaman Personal:
Kebutuhan

Peran agama berkaitan dengan diri:
 agama sebagai pedoman
 memberi bimbingan
 perkembangan diri
 mengurangi tekanan dunia
 agama membantu menyelesaikan
masalah

o

o Kebutuhan akan
kepastian identitas
o Petunjuk / pembimbing
o Penerimaan sosial
o Terlibat dalam kegiatan
keagamaan
o Memilih agama sendiri

Pengalaman personal:
Sikap positif
o Belajar agama
o Memilih agama sendiri
o Aktif dalam kegiatan
beragama

Pengalaman personal:
Emosi positif
o Perasaan aman
o Tumbuh dan berkembang
o Cukup pengetahuan

o

o
o
o
o
o

o
o
o

Topik agama yang
dihindari
Tidak ada role
model/pembimbing
agama
Orang tua tidak
terlibat dalam
pendidikan agama.
Penolakan sosial
Doktrinasi negatif
terhadap agama

Pengalaman Personal:
Sikap negatif
Beribadah diam-diam dari orang tua
Mengikuti agama orang tua dengan terpaksa
Beribadah hanya demi orang tua
Mimpi = penuntun
Menyangkal eksistensi agama dan Tuhan

Pengalaman personal:
Emosi negatif
o
o
o
o
o
o
o

Perasaan tidak adil
Sedih, tertekan, kecewa, terbebani, gagal,bersalah
Bingung
Tidak nyaman dengan status agamanya
Tidak diterima lingkungan
Kesulitan
Luntur kepercayaan

Peran agama sebagai alat
berkomunikasi dengan
Tuhan:

a.

alat komunikasi dengan
Tuhan dan untuk
menunjukkan kepercayaan
pada Tuhan

b.
c.
d.
e.

Peran agama berkaitan dengan
kehidupan sosial:
agama memberi tempat di
lingkungan sosial
alat bantu sosial
kewajiban sosial
agama sebagai status atau label diri
agama sebagai beban sosial
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Pengalaman beragama menjadi dasar bagi pandangan terhadap peran
agama pada diri individu. Pengalaman beragama personal dan sosial pada
individu berdinamika dan menghasilkan cara pandang terhadap peran agama.
Penelitian ini menemukan, individu yang secara umum memiliki emosi positif
dalam pengalaman beragamanya cenderung memandang agama berkaitan dengan
diri, Tuhan, dan sosial. Individu tersebut memandang bahwa agama dapat
membantu perkembangan dirinya, agama dapat menghubungkan dirinya dengan
Tuhan, dan agama dapat membantunya dalam dunia sosial. Individu yang secara
umum memiliki emosi negatif dalam pengalaman beragama cenderung hanya
memandang agama berkaitan dengan kehidupan social. Agama dipandang
sebagai alat bantu sosial.

B. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini menemukan tema-tema dalam pengalaman sosial-personal
dan pandangan terhadap peran agama namun belum cukup kuat untuk melihat
hubungan antartema. Kelemahan ini dikarenakan cacah subjek yang sangat
terbatas dan hubungan tema yang bersifat searah (lihat skema pembahasan hal.
100).
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Subjek dalam penelitian ini berasal dari keluarga beda agama KatholikIslam. Hal ini menyebabkan minimnya variasi pengalaman sosial sehingga
kurang bisa menggambarkan pengalaman keluarga beda agama di Indonesia yang
memiliki lebih banyak variasi agama.

C. Saran
1.

Saran bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti hendaknya meneliti hubungan antartema dalam berbagai arah
dengan jumlah subjek dan dengan variasi agama yang lebih banyak.

2.

Saran bagi Konselor maupun Orang Tua Keluarga Beda Agama
Konselor bagi konseli yang tumbuh dalam keluarga agama hendaknya
lebih memerhatikan konseli yang memiliki emosi negatif karena mereka
cenderung hanya akan memandang peran agama berkaitan dengan kehidupan
sosial.
Orang tua yang berbeda agama, yang menurut hasil penelitian ini
cenderung tidak membicarakan topik agama, hendaknya terbuka dengan
pembicaraan mengenai agama dan terlibat langsung dalam pendidikan agama
anak.
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Lampiran 1. Hasil Wawancara Subjek 1 (Bunga)
No.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Hasil wawancara
Dek bunga, bisa certain sedikit nggak tentang keluarga kamu?
mmm…. Keluarga aku, e.. keluarga intinya terdiri dari lima orang. Satu
ayah, satu ibu, satu kakak perempuan, aku anak tengah perempuan, dan
adik laki-laki. Mm.. kemudian kedua orang tuaku bekerja, kakakku yang
paling tua juga sudah bekerja dan adikku sampai sekarang masih SMA
kelas satu dan aku sedang menyusun skripsi.
mm.. jadi kesibukannya sekarang ngerjain skripsi?
Ya... begitulah.. ehehe (tertawa)
Trus, kalo kamu sendiri hubungannya dengan orang tua gimana?
mm... baik sih, cuman kalo, sebenernya kalo aku dibandingin sama kakak
adikku, tidak terlalu dekat dengan orang tua gitu. Cuman kalo bermasalah
juga enggak.
Hmm..
Biasa aja.. gitu..
Hmm.. sejauh mana ya kedekatannya?
Aku nih? Kedekatan aku? Eeeh... satu-dua kali waktu sih masih suka yang
cerita-cerita gitu. Curhat. Ya biasanya sih hal-hal yang standar sih, yang
biasa, yang mungkin gak kayak misal aku, kadang kan malah lebih, lebih
gampang cerita yang lebih dalem tuh ke orang lain gitu kan.. Cuma kalo
ke orang tuaku nih ceritanya yang ringan-ringan aja.. iya gitu, curhatcurhat masalah yang gak penting sih sebenernya (subjek memutar mata
dan tertawa)
Seperti?
Seperti... mm.. situasi di sekitar aku di luar rumah, aku lagi deket sama
siapa, kayak gitu-gitu. Deket temen lho bukan.. gitu deh..
Emm.. kalo kamu ke adek? Sama ke kakak?

Deskripsi

subjek bercerita
tentang kehidupan
sehari-hari ke orang
tua

Koding

Komunikasi dengan
orang tua baik
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14. Mmh... sama juga sih ya.. maksudnya kalo dibandingin kami bertiga tuh
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

emang lebih deket kakakku sama adekku gitu. Jadi malah uhuu dilema
anak tengah (mengeluh bercanda) ehehe
Ehehe
Eeh.. kalo sama adik sih deketnya sih belakangan karena aku yang suka
nganter jemput dia sekolah.. ato aku yang anter jemput dia kemana.. gitu..
cuman kalo deket sering curhat sih kayaknya nggak pernah. Cuman
emang belakangan aku mencoba untuk eee apa ya? Suka ngajak dia
ngomong. Kan dia ini kan baru mulai SMA kan.. jadi baru mulai yang
kenal yang cinta-cintaan gitu lhooo.. dan hehe suka kutanyain deket sama
siapa dan segala macem. Kayak gitu-kayak gitu. Kalo sama kakakku,
jarang sih karena dia juga nggak di rumah. Jadi paling sms-smsan yang
penting-penting aja.. kalo yang nggak penting sih jarang.
mmm.. he‘eh he‘eh.. trus kalo sekeluarga sering ada acara bareng
enggak?
mm.. nah kebetulan, bapak-ibu ini tuh lumayan suka ngajak pergi. Gitu.
Jadi kalo misal eeh, nggak tentu sih, nggak tentu malem minggu ato nggak
tentu hari apa gitu. Kalo emang mau keluar ya udah keluar aja. Meskipun
Cuma keluar makan bakso trus udah pulang. Ya kayak gitu sih, tapi biasa
aja. Mungkin kalo orang-orang ngeliatnya ih sering banget ya keluar gitu..
padahal sih biasa aja.
Semacam mencuri waktu untuk berkumpul bersama keluarga ya?
E‘emm.. iyaaa...
Emang dari dulu kah bapak ibu sering gitu?
mmmmm.... dua tahun belakangan ini sih kayaknya sih kalo diperhatiin.
Sejak.. eeh.. sejak semakin susah kumpul. Gitu. Karena kan kalo misal
dulu waktu masih semua di sini, di rumah, waktu kakakku juga belum
kerja kan ee.. banyak waktu kosong tuh. Maksudnya, bapak-ibu juga
nggak sibuk kan... jadi, ya udah kalo misal di rumah, dulu tuh keseringan
banget di rumah, jadi emang nggak kemana-mana. Nah, sekarang ini tuh
semuanya udah sibuk, jadi, sekalinya ada waktu, ―eh kok tumben pada

Subjek membuka
komunikasi dengan
aadik dan kakak

Komunikasi dengan
kakak dan adik baik.

Orang tua mencari
waktu untuk kumpul
keluarga

Kebersamaan dalam
keluarga baik
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23.
24.
25.
26.

27.
28.

29.
30.

nggak kemana-kemana?‖ langsung deh.. gitu..
Hoho oh gitu.. jadi inisiatif bawa pergi ya..
He‘em..
Terus nih.. seringnya kalo sama keluarga nih, liburan kemana sih?
Terutama kalo lagi liburan bareng tuh..
Mmmh.. ehe kayaknya malah udah lama nggak pernah liburan. Terakhir
sih kalo gak salah inget ke pantai... itu baru.. kapan ya? Lebaran kemaren
kayaknya. He‘eh liburan lebaran kemaren. Terus.. belum ada lagi sih
liburan bareng-bareng. Emang belum ada waktunya.. paling kalo, misal
pergi refreshing kemana-mana gitu nggak jauh-jauh.. soloo.. gitu-gitu..
Kalo di keluargamu, kalo di hari-hari besar suka ada acara khusus
nggak?
Eee... acara khusus sih, kalo menurut aku biasa aja sih kayak misal, jadi,
kalo keluarga dari ibu kan muslim, jadi kalo misal e.. lebaran, ya cuman
kayak sungkeman gitu.. cuman kalo –trus kalo misal natal juga paling
Cuma ke rumah mbah, trus ngucapin met natal, udah, udah biasa aja.
Maksudnya nggak, nggak yang wah wah banget sih kayaknya juga nggak.
Biasa aja sih.
Hmm.. iya iya iya, ibu sekarang statusnya masih muslim?
Mm.. nggak sepenuhnya sih aku rasa. He‘em karena, puasa juga udah
nggak.. maksudnya untuk hal-hal yang apa namanya? E.. ritual keagamaan
kayak sholat segala macem, itu uda nggak gitu. Tapi, rutin ke gereja juga
nggak. Paling berapa minggu sekali. Dan memang belum e.. mengaku
percaya dan pindah agama ke Kristen.

31. mm... ibu pernah mengungkapkan itu?
32. E, belum. Kebetulan mungkin e, apa ya? Masih, karena kami juga nggak
terbiasa untuk terbuka hal-hal yang—itu mungkin masih sensitif gitu, jadi,
mmh.. nggak diomongin. Dan kami pun nggak berusaha menanyakan itu..
33. Nah, kalo perilaku seperti itu sudah ada sejak dulu atau sejak kapan ya?
Maksudnya perilaku sudah mulai meninggalkan sholatnya atau apa.. atau

Silaturahmi keluarga
besar saat hari besar

Merayakan hari raya
bersama keluarga
besar
Hubungan dengan
keluarga besar baik

Ibu tidak melakukan
kegiatan keagamaan.

Ibu tidak melakukan
kegiatan keagamaan

Ibu belum pindah
agama

Status keagamaan
ibu belum jelas

Tidak terbiasa
terbuka dan semsitif
dengan hal agama

Agama menjadi hal
yang sensitf sehingga
topik itu dihindari
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sejak kamu kecil kah? Atau sejak kapan?
34. Iyah, dari kecil enggak pernah liat tuh. Entah, entah nggak merhatiin atau..
tapi kayaknya juga nggak, nggak pernah liat memang.

35. mm.. kamu kira-kira punya gambaran nggak karena apa?
36. mm.. kalo menurut aku mungkin karena.. sosok bapak itu dominan gitu..
dalam keluarga ini. Jadi, karena sosok bapak dominan, dan sosok ibu itu
yang menyesuaikan keadaan banget, jadi, kalo menurut aku sih ya karena
faktor itu.. akhirnya, ya sudahlah. E... ibu ngalah aja gitu ngikutin. Karena
kebetulan kan anak-anaknya, kami bertiga itu kan Kristen. Gitu, jadi
kayak single fighter gitu kalo memang mau bertahan.

Ibu tidak pernah
memperlihatkan
aktivitas keagamaan
agama asalnya di
depan anak

Ibu tidak melakukan
kegiatan keagamaan

Sosok ayah dominan

Keagamaan ibu
tertekan oleh sosok
ayah yang dominan
dan agama ibu yang
berbeda sendiri

Sosook ibu
menyesuaikan
keadaan
Anak-anak
mengikuti agama
bapak
Ibu single fighter

37. Mm begitu, kamu kalo dari kecil, e.. gimana? Diarahkan kah? Atau kamu
dibebaskan untuk memilih sendiri? Atau bagaimana tentang identitas
keagamaanmu?
38. m... lebih diarahkan sih. Eh, iya.. diarahkan tapi tidak di..bimbing. jadi,
memang dari kecil aku, kakakku dan adikku nih taunya ya udah kami
Kristen gitu. Cuman, sedalem apa ke-kristenan kami itu, kami yang
berjuang sendiri. Jadi, dari kecil juga nggak dibiasakan dibawa ke gereja.
Karena, jadi tuh awalnya, aku dan kakakku jadi lebih mendalami itu
karena sejak SMP. He‘eh sejak SMP. Kakakku ikut sama komunitas di
sekolahnya, aku juga.. dan itu tu jadi kayak istilahnya, e.. memberikan
kami banyak hal yang sebelumnya kami nggak tahu gitu. Dan sejak itu
kami jadi berkembang sendiri. Jadi mencari tahu sendiri. Eh.. ke gereja
juga, kayak gitu.. pelayanan ini, pelayanan itu juga yang bener-bener kami
yang mandiri untuk mencari tahu. Gitu..

Orang tua
menetapkan agama
anak sejak kecil

Agama anak
ditetapkan dari kecil
oleh orang tua

Anak berjuang
sendiri dalam
mendalami agama

Orang tua tidak
terlibat dalam
perkembangan
agama anak

Mendalami agama
melalui komunitas

Anak mendalami
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agama di sekolah
Kenal dengan
pelayanan dan
kegiatan keagamaan
lain dari komunitas
agama di sekolah

39. Oke.. watu itu baru terjadi, reaksi bapak-ibu kayak apa?
40. m... mendukung sih.. karena pada dasarnya mereka mendukung kalo misal Orang tua sekedar
anak-anaknya itu.. e.. terlibat dalam kegiatan keagamaan. Eh.. cuman, ya
cuman sekedar mendukung tapi tidak ikut yang terlibat gitu lhoo.. jadi
kayak misal, misal nih kami udah rajin ke gereja gitu kan, cuman mereka
ya cuman tau aja kami rajin. Cuman nggak yang berinisiatif untuk, ah ya
udahlah yuk ke gereja bareng tiap minggu, gitu nggak. Jadi tuh sampe
sekarang juga kalo ke gereja sendiri-sendiri.

mendukung
perkembangan
agama anak namun
Orang tua tidak
terlibat dalam
kegiatan keagamaan
Tidak melaksanakan
kegiatan beragama
bersama keluarga

agamanya sendiri
lewat sekolah dan
komunitas
Lingkungan sekolah
dan komunitas
berperan penting
dalam perkembangan
agama subjek
Orang tua
mendukung kegiatan
keagamaan anak
Orang tua tidak
terlibat dalam
kegiatan keagamaan
Subjek berharap
untuk melaksanakan
kegiatan keagamaan
bersama orang tua

41. Hmmm begitu.. berarti sebelum masa transisi itu, kamu, kehidupan
beragamamu gimana?
42. mm... maksudnya gimana, gimana nih?
43. mm... maksudnya apakah waktu SD nih ya.. kan kamu bilang kamu belum
kenal sama komunitas kayak gitu-gitu kan, nah itu apakah bapak yang
selalu bawa kamu ke gereja, ke sekolah minggu, atau bagaimana?
44. Seingetku, waktu SD itu aku ke gereja kalo di sekolah ada event gereja.
Jadi misal kayak, kan sekolahku dulu kan katholik nih. Jadi setiap minggu

Pergi ke gereja hanya
pada saat ada event

Orang tua tidak
memperkenalkan
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ke berapa itu kan pasti yang ada acara apa sih di gereja katholik gitu kan?
Nah, paling itu.. cuman selebihnya, seingetku nggak pernah sih waktu
kecil, kecuali kalo rame-rame keluarga besar. Gitu.. kalo yang satu rumah,
kayaknya nggak pernah deh.

45. Bapak sendiri nggak ke gereja?
46. Enggak. Karena mungkin, kalo menurut aku, e.. basic keagamaannya
dari keluarga dia sendiri itu juga tidak terlalu ditekankan kan.. jadi,
mungkin juga karena e.. kurang diarahkan sama mbah mungkin ya? Jadi
kayak, jadi kayak.. ya udah menurun aja gitu ke anaknya..

gereja di sekolah
atau bersama
keluarga besar

kegiatan keagamaan
pada anak

Orang tua tidak
mengajak anak
beribadah saat kecil

sekolah dan keluarga
besar mengenalkan
subjek dengan
kegiatan keagamaan
melalui

Bapak tidak terlibat
dalam kegiatan
keagamaan

Bapak tidak
melakukan kegiatan
keagamaan

Keluarga bapak tidak
menjalankan ritual
keagamaan

47. mm... jadi dari sebelum menikah pun ayah bukan tipe orang yang biasa ke
gereja begitu?

48. Sepertinya..
49. mm.. ‗key.. kalo ibu?
50. Mmh.. kalo ibu sih aku nggak tau deh.. tapi kayaknya, e.. kayaknya rajin
sih.. karena kalo aku lihat dari sodara-sodaranya ibu, nggak ada kok dari
mereka yang.. e, istilahnya kayak ninggalin sholat, gitu.. jadi maksudnya
dari tante, dari pakde, itu tuh yang masih rajin gitu kan, dan mbah dari ibu
juga kalo aku perhatiin yang masih rajin. Jadi kallo udah jamnya sholat ya
sholat gitu.. jadi mungkin kalo dilihat dari situ sih, keliatannya dulu
sebelum nikah sih rajin sholat juga. Kalo ngeliat dari sodara-sodaranya aja
semuanya kayak gini.
51. mm.. kalo dari keluarga besar sendiri sempet ada yang
mempermasalahkan kah tentang perbedaan agama di keluarga?

Setelah menikah ibu
tidak lagi melakukan
ritual keagamaan
Keluarga besar ibu
rajin melakukan
ritual keagamaan

Ibu berhenti
melakukan kegiatan
keagamaan sejak
menikah
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52. mm.. kalo dari keluarga bapak sih kayaknya nggak ya. Karena kan mbah
itu punya, mbah dari bapak itu punya 11 anak, dan.. di dalamnya itu juga,
maksudnya anak-anaknya itu menganut agama yang berbeda gitu lho.
Maksudnya nggak, nggak, kesebelasnya nggak menganut agama yang
sama, tapi beda-beda.. kalo dari iibu, kalo dari keluarganya ibu, mmm...
kayaknya sih dulu sempet mbah kakung itu, aku diceritain nih. Diceritain,
mbah kakung dulu sempet yang e, apa, sebenernya ngelarang. Karena
memang beda kan.. cuman--

53. Ngelarang untuk menikah maksudnya?
54. He‘em.. he‘em.. cuman, entah kenapa ya, mungkin karena emang ya udah
gitu ya udah terlanjur, udah ngotot dua-duanya mungkin. Ya udah gitu
diterima. Cuman, maksudnya, meskipun mereka awalnya agak kurang
menerima, tapi juga tidak memberikan perlakuan yang berbeda kok, gitu.
Ke aku, atau ke sodara-sodara yang lain malah.. malah kesannya itu kayak
mmh.. aku, kakakku, dan adikku nih cucu-cucu yang e.. apa ya?
Diperhatiin lebih. Gitu.. dan perlakuan yang berbeda sih yang aku liat
nggak ada.
55. O nggak ada ya..kalo usaha untuk membawamu ke ajaran mereka?
56. mm... waktu kec—e, mungkin ini.. bukan dalam.. aku nggak ngerti sih..
dalam rangka membawa atau nggak.. cuman tuh, jaman kecil kan yang
suka gitu kan, misalnya kita, main gitu sama temen-temen terus, udah
gitu, mayoritas muslim gitu kan, dan aku nggak muslim cuman,
keagamaanku pun nggak kuat waktu kecil jadi, yang apa namanya? E..
yang apa namanya? Yang ngeliat temen-temen main di masjid, gitu-gitu
jadi yang kayak, iiih seru ya.. seru ya.. kayak gitu.. (tertawa). Ya waktu itu
mulai.. e.. jadi waktu itu kan aku sering di tempat mbah.. mulai yang, aku
mau coba-coba pake kerudung gitu segala macem. Dan biasanya waktu itu
budeku sih yang, ―ayok dek mau ikut nggak ke masjid?‖ gitu. Mau, mau,
mau.. karena kan banyak termen gitu kan.. eh.. aku sih nggak tahu ya itu
menangkap sebagai bentuk mengajak aku untuk berpindah atau nggak, ya

Anggota keluarga
besar banyak yang
beda agama

Keluarga besar tidak
ada yang
mempermasalahkan
perbedaan agama.

Pernikahan orang tua
sempat dilarang
Subjek tidak
merasakan perbedaan
perlakuan dari
keluarga besar
Keluarga besar tidak
memberikan
perlakuan yang
berbeda

Hubungan dengan
keluarga besar baik

Masa kecil subjek
memiliki banyak
teman di
linngkungan masjid

Waktu kecil lebih
dekat dengan
lingkungan masjid.

Tidak ada
diskriminasi dari
keluarga besar
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namanya juga anak kecil ya mana tahu sih... cuman, aku waktu itu sih
tahunya cuma seneng-seneng aja.. gitu dan maksudnya e.. kalo kepikiran
pindah itu, jaman kecil ada gitu. Itu kayaknya sih pikiran anak-anak yang
nggak tahu apa-apa. Cuma karena ngeliat ih temenku banyaak gitu.. dan
temenku rata-rata e.. muslim gitu kan..
57. Sudah memiliki konsep pindah agama kah waktu itu?
58. Mmmh... sebenernya Cuma ngebayangin sih.. seru kali ya kalo aku jadi
muslim. Gitu.. cuman kalo kepikiran buat pindah, nggak berani sih.. itu
tadi karena, karena faktor di keluargaku karena bapak yang dominan kan..
jadi mana berani.. hehe.. gitu sih..

Membayangkan
serunya menjadi
muslim.
Tidak berani
memikirkan pindah
agama karena sosok
ayah yang dominan

Dominansi ayah
menekan keinginan
pindah agama

Subjek lebih dekat
dengan lingkungan
muslim

Perbedaan agama
antara subjek dengan
lingkungan membuat
subjek bingung

59. Ya ya ya.. berarti kamu sempat.. mengalami kebingungan waktu kecil?
Gimana?
60. ee... kebingungannya sih lebih karena e.. dulu kan aku lebih deketnya
sama keluarga dari ibu. gitu.. sedangkan keluarga dari bapak itu.. aku
nggak gitu deket. Bahkan sama mbah pun aku deketnya sama mbah dari
ibu. jadi kalo misal suruh milih ya liburan gitu. ―libur dek, kamu mau
kemana?‖ Gitu.. ―mau ke tempat mbah yang di wates apa mbah yang di
kuncen?‖ ―ah, mbah yang di kuncen, mbah yang di kuncenn..‖ gitu.. aku
mana pernah mau disuruh ke mbah yang di Wates. Karena emang nggak
deket gitu kan. Jadi memang dari kecil itu, lingkungan keluarga yang aku
deket adalah memang lingkungan keluarga muslim. Gitu.. dan yang
membuat aku bingung adalah.. aku ni tahu, aku non-muslim. Cuman, aku
nggak punya bekal apa-apa.. gitu.. aku Cuma tahu doa bapa kami, salam
maria, gitu.. cuman nggak pernah ngerasain yang namanya sekolah
minggu.. gitu-gitu.. jadi sebenernya pengetahuan aku tuh sangat amat
minim kecuali di sekolah. Gitu... sedangkan lingkungan yang istilahnya
selalu ada buat aku itu muslim gitu kan.. jadi kadang tuh yang ―hah? Hah?
Gimana sih ini?‖
61. Kapan kebingungan itu muncul?

Agama subjek
berbeda dengan
lingkungan
terdekatnya
Bingung karena tidak
memiliki
pengetahuan apapun
tentang agamanya

Kurangnya
pengetahuan tentang
agama subjek
membuat subjek
bingung
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62. SD.. sekitar TK-SD awal..

Kebingungan muncul
saat TK –SD awal

63. Berarti.. kamu kan nyadar tuh kamu berasal dari keluarga beda agama?
Nah, siapa yang memberi pengertian itu? Gimana kamu bisa mendapat
pengetahuan itu?
64. Mmmh... nggak ada sih.. nyadar sendiri..
65. Nyadar sendiri?bapak sama ibu emang nggak pernah membahas itu?
66. Bahkan, kayaknya aku baru tahu kalo mereka beda agama itu.. udah agak
besar kok. Gara-gara nggak sengaja lihat KTP atau apa gitu. Karena
tadinya kupikir, tadinya mereka sama, gitu bapak sama ibu. dan Cuma
keluarga dari mbah doang yang beda. Gitu..

Anak tidak tahu
orang tuanya beda
agama sampai besar

Ayah dan ibu tidak
pernah membahas
tentang perbedaan
agama.

Anak tahu sendiri
dari KTP orang tua

67. mm.. kayak gitu ya.. pernah sharin-sharing kayak gini nggak sama kakak
sama adek?
68. mm.. belum pernah.. eh udah pernah belum ya? Kayaknya belum sih.. dan
eh.. belum pernah dan memang nggak pernah karena kami masih belum
merasa nyaman untuk menceritakan tentang itu. Gitu..

Tidak pernah sharing
tentang agama
dengan saudara
Tidak nyaman
membicarakan topik
agama dengan
saudara

69. Berarti kamu, bisa dibilang belum pernah denger keluhan apa-apa dari
70.
71.
72.
73.

mereka atau curhat mereka tentang ini gitu..
Belum.. iya belum..
Terus, waktu kamu SMP kan kamu masuk ke komunitas keagamaan tuh,
nah itu gimana ceritanya sampe kamu sampe eh... nyemplung ke situ?
Mmh... itu sih pertamanya karena memang itu wajib gitu kan.. yang apah,
yang.. muslim itu pelajaran agama itu kan..
Sekolah negeri kah?

Tidak nyaman
membahas perbedaan
agama dalam
keluarga
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74. He‘eh sekolah negeri.. nah, inilah kenapa aku beruntung.. aku beryukur
waktu SMP sama SMA aku masuknya ke Negeri. Karena aku nyadar gitu
bahwa eeh.. sekolah negeri itu eeh.. entah kenapa ketemu sama orangorang seagama itu kan lebih susah, jadi ketika udah kumpul itu.. eeh jadi
kayak ada satu komunitas perkumpulan siswa Kristen.. atau perkumpulan
siswa katholik gitu-gitu kan.. hh.. jadi berasa lebih apa ya? Karena kami
mayoritas (minoritas. Penulis), kami jadi punya keinginan untuk, ―ayolah,
e.. jangan tenggelam‖ gitu.. nah, ya uda sih, karena mulai, mulai, ikut itu,
trus jadi yang, kebetulan juga dapet guru agama yang menyenangkan,
gitu, jadi aku mendapatkan hal-hal yang sebelumnya aku nggak tahu gitu..
sebetulnya sih awal-awal tuh yang ngerasa ya ampun aku minder bangeet..
maksudnya di antara orang-orang yang lain tuh kayaknya aku yang paling
nggak ngerti apa-apa.. gitu kan aku yang hah? Hah? Dan bahkan--

Merasa bersyukur
karena menemukan
komunitas agama di
sekolah (SMP)
Merasa mendapatkan
pengetahuan
keagamaan dari
komunitas agama

Senang dengan
kegiatan keagamaan
Merasa inferior
karena minim
pengetahuan agama

Merasa minder
karena
pengetahuannya
tentang agama paling
rendah

75. Nggak ngerti tentang apa?
76. Kayak e.. apa sih? Aku nggak hafal.. apa ya waktu itu? Nggak apal..

77.
78.

79.
80.

pengakuan iman rasuli.. karena memang nggak pernah ke gereja kan.. trus
aku nggak tahu cerita-cerita alkitab.. kayak gitu-kayak gitu.. sedangkan
yang lainnya tuh kayaknya rajin ke gereja... gitu kan.. dan aku tuh datengdateng masih yang.. hah? Aku belum ke gereja lho setiap minggu.. gitugitu.. mmm... tadi nanya apa sih aku lupa? hehe
Gimana ceritanya..
o..iya.. oya.. itu kan hehe... karena memang e.. aturan dari sekolah emang
udah kayak gitu.. gituu. Awalnya karena memang aturan dari sekolah,
cuman lama-lama sih jadi kayak, kayak jadi membentuk kesadaranku aja
gitu.. bahwa memang, oh iya.. penting lho.. gitu..
Dan apakah hal itu membuat kamu jadi semakin yakin untuk menjalani
agamamu yang sudah ditetapkan dari awal?
Iyah.. dan.. iya sih.. dan kebetulan aku merasan yakin itu bukan karena
aku, bukan karena dari dalam keluarga aku, tapi yang membuat aku yakin
itu adalah hal-hal yang aku alami ketika aku sama.. aku bertumbuh

Timbul kesadaran
untuk pergi ke gereja
secara rutin dari
komunitas.

Komunitas berperan
penting dalam
perkembangan
keagamaan

Keterlibatan dengan
komunitas membuat
subjek yakin dengan

Komunitas
keagamaan sebagai
social support bagi

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
118

bersama orang-orang lain yang ada dalam komunitas itu..

ajaran agamanya
Subjek bertumbuh
bersama anggota
komunitas

81.
82.
83.
84.

Mm begitu.. kebingungan itu masih ada nggak saat itu?
Kebingungan yang apa nih?
Kebingungan yang.. kamu mau masuk islam atau..
mmm.. e... nggak ada sih.. jadi waktu, jadi sebebernya waktu.. mulai
masuk SMP itu.. begitu aku ikut ke komunitas, itu jadi kayak yang
meyakinkan aku gitu.. dan mungkin sebenernya dari awal, ya dari awal
yang aku butuhkan kepastian itu gitu.. jadi kayak, kan sebelumnya aku
yang nggak ngerti apa-apa, gitu kan.. aku mesti yang kayak gimana sih?
Cara, cara buat, cara doa yang bener gimana? Terus eh... pokoknya hal-hal
yang rohani kayak gitu, karena nggak ngerti apa-apa.. nah karena,
mungkin karena aku nggak ngerti apa-apa itu makanya aku bingung gitu..
trus ketika mulai ketemu komunitas, dibimbing dan segala macem tuh aku
jadi kayak dapet eh... o ternyata gini, gini, gini.. dapet ilmu pengetahuan
baru.. trus eh.. dapet pola kehidupan yang baru juga.. itu jadi kayak,
kayak, e.. aku udah tahu nih aku harus ngapain. Aku udah tahu nih.. e..
sebenernya yang harus aku lakukan sebagai seorang Kristen yang baik tuh
seperti apa. Nah, karena aku udah tahu itu jadi aku lebih, lebih matep
gitu.. lebih oh uda tau, oh udah tahu..

Kebutuhan akan
kepastian akan apa
yang harus dilakukan
Subjek
membutuhkan
bimbingan tentang
apa yang harus ia
lakukan, cara berdoa,
dan hal-hal
kerohanian lainnya
Subjek merasa
terbimbing oleh
komunitas
keagamaan
Subjek merasa
mendapatkan
kepastian akan
identitasnya sebagai
orang Kristen
melalui komunitas

subjek dalam
perkembangan
agama

Kebutuhan kepastian
identitas
Kebutuhan untuk
dibimbing
Komunitas
membantu
mendapatkan
kepastian identitas
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keagamaan

85. mmm.. pada dasarnya, kamu menganggap e... agamamu itu sebagai
sebuah pilihan bukan sih?

86. mm....
87. Apakah dulu kamu membayangkan kamu boleh memilih antara kristen
dan islam? Atau memang kamu menganggap ini memang sudah jalanku..
gitu?
88. Pada dasarnya sih aku nggak menganggap ini sebagai pilihan sih.. jadi
udah, maksudnya, ya udaah.. dari kecil aku uda dikasih e.. dikasih agama
kristen gitu kan.. sama keluargaku, jadi, ya udah, yang harus aku lakukan
adalah stay on the track. Meskipun aku nggak tau aku harus ngapain, aku
nggak tahu gimana-gimananya, gitu.
89. Bagimu, agama itu berperan apa dalam hidup kamu?
90. Mmh.. agama itu buat aku berperan sebagai.. eh... apa ya? Mungkin bisa
dikatakan bagian dari superego. Jadi eh, agamalah.. maksudnya.. e.. apa,
aspek apa-apa aja yang ada di dalam agama itulah yang menuntun aku
untuk bersikap a, b, c, d, e gitu..

Menganggap
agamanya sebagai
sesuatu yang telah
ditetapkan.pada
dirinya

Agama bukan
sebagai pilihan

Agama sebagai
superego

Agama sebagai
superego dan
penuntun dalam
bersikap

Agaman sebagai
penuntun dalam
bersikap

91. ya..
92. Itu menjelaskan gak sih? Ehehe
93. Menjelaskan, menjelaskan.. hehe
Eh kamu pernah nggak sih ngerasa, ketika kamu memutuskan mau
nyemplung di dunia kekristenan gitu, kamu ada perasaan bersalah nggak
sih sama ibu?
94. Mmh... dulu tuh sempet sih kayaknya, sebenernya bukan, bukan perasaan
bersalah gitu. Aku malah lebih kayak yang mikirnya, eh kalo mikir gini,
ih ibu baik-baik aja nggak ya kalo tahu ketiga anaknya semuanya kristen
gitu.. itu ngerasa bersalah bukan sih termasuknya? Aku sih pernah
kepikiran. Jadi kayak mikir eh.. nyadar bahwa e ibu ni satu-satunya yang
maksudnya belum masuk gitu. Eh.. ngerasa gimana gak ya kalo ketiga

Khawatir dengan
perasaan ibu

Khawatir dengan
perasaan ibu
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anaknya nih semuanya ke kristen. Terus.. karena kan ya kalo aku
mikirnya, kenapa pada akhirnya e ibu ke gereja? Itu kan karena memang
eh.. itu juga kayaknya sejak kakakku dan aku itu mulai.. ya itu mulai,
mulai punya pemahaman yang lebih baik tentang agama gitu lho. Jadi
kami tuh suka yang ke gereja- ke gereja gitu kan.. akhirnya kan karena
bapak ngeliat anak-anak ke gereja kan kadang juga ya udah lah ayuk ke
gereja bareng.. sedangkan, ya mau nggak mau kan ya.. kami berempat gitu
ke gereja, masa ibu sendirian gitu di rumah? Akhirnya ya udah ikut gitu.
Aku mikir sih.. aduh ini baik-baik aja nggak sih? Kayak gitu.. cuman,
kadang ya, karena aku tahu ibu juga sikapnya, orangnya itu yang nerimo
banget gitu kan, sebenernya nggak ngerasa berasalah-bersalah banget gitu.
Karena emang yah, karena emang sifatnya begitu. maksunya nerimo
bnget. Cuma mungkin ee... kenapa sampe sekarang e... si ibu ini kayaknya
masiih.. apa? Stuck di tengah2 gitu. Masih belum jelas mau kemana
karena memang mm.. dia nggak bisa jadi muslim sepenuhnya karena
memang mayoritas di keluarga kami, di keluarga inti itu gak ada yang
muslim. Dan sangat, dan mungkin akan sangat susah untuk bertahan
sendirian. Tapi.. dia juga belum masuk ke Kristen itu, aku rasa juga
karena pemahaman dia itu yang masih kurang gitu. Dan mungkin
ditambah juga gak enak sama eeh.. orang tuanya. gitu.. sedangkan kami,
kakakku dan aku juga untuk membawa ibu lebih mengenal tentang
agama.. ke agama kristen juga gak, agak gak enak. Kecuali sering ngajak
ke gereja aja. Gitu..
95. mm.. kalo adik terlibat di kegiatan keagamaan juga nggak?
96. Nah.. inilah.. inilah perbedaannya gitu ya. Eeh dari kecil, jadi dia itu
belum pernah ngerasain, eh maksudnya di waktu smp itu sekolahnya
nggak negeri, tapi swasta gitu kan, dan untuk pemahaman agamanya itu
yng bener-bener ya.. maksudny umum banget gitu.. gak yang kayak,
kayak dibeda-bedain gitu lho. Kayak gitu tuh maksudnya keliatan eh..
keliatan beda dimana aku dan kakakku memahami agamaku dengan
lebihbaik dan gimana dia yang mayoritas e..mayoritas seagama kok jadi
ga ada bedanya dan e.. apah, pemahaman individu tuh tidak, tidak
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dipentingkan kok. Jadi guru agama ya.. asal ngajar aja. Karena memang
semua sama, urusan sejauh mana mereka memahami agamanya ya itu
urusan pribadi mereka dengan keluarga gitu. Mm... terus.. nah untuk dia
mau aktif di gereja itu sih karena paksaan sih, maksudnya, disuruh.
Disuruh aku, disuruh kakak, disuruh bapak, maksudnya bapak tuh yang,
―itu lho adeknya mbok diajak ke gereja..‖ ya udah kan akhirnya dipaksapaksa. Eeh.. setahun kemarin sih rjin sih, rajin..iyaa.. motivasinya sih beda
ya.. karena ya.. aku mau cari temen.. bukan yang karena memang aku
membutuhkan komunitas ini buat meningkatkan pemahaman agamaku
lebih baik gitu.. mm cuman sejak dia masuk SMA, ya udah dia dapet
temen-temen baru akhirnya gerejanya udh nggak di ini lagi gitu,
maksudnya udah nggak pernah dateng. Dan setiap ditanyain kamu kenapa
kok nggak ke gereja? Gini gini gini.. alasannya tuh buanyak gitu kan,
macem-macem. Aku ini aku itu bla bla bla gitu kan. Ya udah sih.. sampe
sekarang gitu.. gitu. Jadi tuh kyaknya kesadaran dia untuk memahami
ajaran agamanya lebih baik tuh belum ada. Karena yang aku lihat, di
sekolahnya sekarang emang negeri, cuman ku lihat kok enggak ada juga
yang kayak gitu, gak ada yang bikin dia, e.. komunitas sekolahnya dia
yang e.. khusus untuk mendalami agama gitu juga nggak ada. Gitu.. jadi
emang agak susah sih ditambah, kan yng tinggal di rumah ini kan tinggl
aku, adekku dan orang tuaku gitu kan. Dan aku tuh bukan orang yang
segitu perhatianny sampe eeh selalu ngingetin dia untuk ke gereja gitu.
Maksudnya, kalo ke gereja ya udah terserah kamu. Pas aku mau ngingetin
ya ngingetin kalo nggak ya itu kesadaranmu sendiri. gitu..
97. Kalo kamu sendiri kamu mengharapkan apa dari rama?
98. mm.. sebenernya sih akuberharapnya, dia itu mau.. apa y? At least, gak
harus lah itu rajin ke gereja. Yah ke gereja sih harus sih (mengkoreksi)
hehehe.
99. Hehe galau ya mbak tiba-tiba..
100. Aku sih mengharapkannya, at least dia punya kemauan untuk ini lho aku
perlu, aku merasa perlu untuk memahami agama kristen seperti apa. Aku
mau dia itu merasa dia itu perlu untuk lebih mengenal kristus, lebih, lebih

Mengharapkan
adiknya untuk
mendalami agama
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apa, lebih tahu, eeh.. pola, pola kehidupan kristen tuh seperti apa gitu.
Karena, e... kalo aku perhatiin sih dia nggak pernah berdoa. Boro-boro ke
gereja, berdoa aja kayaknya jarang. Hampir nggak pernah.
101. Dan bagaimana perasaanmu dengan itu?
102. Eeeeh entah ya.. aku tuh sela... karena aku tuh bukan tipe orang yang eeh..
mengharuskan dia untuk, kamu tuh harus gini harus gitu ah.. harus ke
gereja.. eeh karena aku nggak bisa gitu. Aku, aku sendiri pun nggak bisa
nuntut gitu karena aku nggak bisa ngajarin gitu.. beda kalo misal aku tuh
punya waktu luang banyak dan aku punya hati untuk ―ayo tho.. ayo thoo.‖
Kayak gitu.. jadi aku, karena aku tahu aku nggak bisa membimbing dia,
aku tidak menuntut banyak hal. Cuman, eeh.. aku sih selalu percaya itu
bahwa nanti suatu saat pasti dia punya kok, pasti dia punya kebutuhan
untuk itu. Sutu saat entah kapan sih. Karena mungkin aku merasa ya ini
emang lagi masa-masanya dia memikirkan hal duniawi kali ya. Masa
awal-awal remaja. Ntar kalo, mungkin kalo dia sudah mulai masuk umurumur yang agak menuju dewasa awal. Haish ini psikologi banget. haha
103. Haha kagak papa.. ketahuan, anak psikologi ya mbak? Haha
104. Haha.. itu mungkin baru dia bakal merasa butuh untuk tahu. Gitu..

105. Trus kalo untuk ibu sendiri, harapanmu apa?
106. Mmh,, aku sendiri sebenernya sih e.. apa ya? Aku tidk, tidk banyak
berharap ibu mungkin akan, pada akhirnya akan memilih kristen. Ee
maksud aku, aku ee.. sangat-sangat mm.. apa ya bilangnya? Sangat-sangat
menerima apapun lah.. apapun yang di putuskan. Kalaupun memang dia
lebih merasa ee.. oke ku mau Islam aja. Ya sudah gitu. Cuma aku sih
berharapnya, apapun agamanya yang akhirnya dia yakini, ya aku maunya
total gitu di situ. Jadi, maksudnya nggak setengah-setengh gitu.. klo
memang dia memilih Islam ya sudah nggak papa. Cuman ya.. lakukanlah
hal-hal yang memang umat Islam lakukan. Gitu.. ato memang kalo dia
masuk Kristen, yah.. kami akan menymbut dengan suka cita gitu.. cuman

kristen

Guilty feeling.
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jawab untuk
membimbing
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ya, ya ayok gitu ke gerej dan segala macem. Jadi sebenernya tidak, tidak,
tidak terlalu berharap e.. akan ikut menjadi Kristen juga atau nggak. Lebih
ke, kalau aku sih sebenernya bukan, bukan masalah agamany apa sih..
lebih ke seberapa sih seseorang itu e.. apa? Menghayati nilai-nilai
agamanya. Gitu..

107. Kamu sekarang ikut kegiatannya apa aja di gereja?
108. Eeem.. banyak sih beberapa, kayak e ngajar sekolah minggu, terus, ee,
ikut kayak semacem kelompok tari..

Ketika orang sudah
memiliki agama,
harus total
menjalankan
ajarannya dan
menghayati nilainilai agamanya

Subjek terlibat dalam
beberapa kegiatan
keagamaan.

109. Kelompok tari..?
110. E‘eh.. jadinya kayak, apa ya? Kalo di sekolah jadi kayak ekskul kali ya..
jadi komunitas-komunitas gitu lho.. komunitas e..ku ikut yang dance.
Terus sama beberapa kali ikut ngisi ini sih.. ngiringin kebaktian (bermain
musik). Gitu..
111. mm.. alasanmu pertama kali masuk?pertama kali kmu bisa nyemplung ke
situ gimana ceritanya?
112. Mm jadi.. dulu kan aku dari, dari dulu SMP apa ya? Itu tuh suka ngajar
anak-anak kan.. Cuma tidak tersalurkan gitu.. dan memang waktu SMP itu
aku baru, baru mulai yang tahu agama Cuma belum terlalu rajin ibadah di
gereja. Cuman baru mulai rajin di gereja tu kan SMA kelas dua apa ya
kalo ga salah. Terus, waktu itu ikut katekisasi, nah selepas katekisasi kan
harus ambil pelayanan kan? Nah, ya udah kupikir itu kesempatan buat
masuk ke gerja, ya udah langsung milih aja gitu, mau msuk, ikut
pelayanan apa..
113. Jadi alasanmu pertama kali masuk karena..
114. Karena disuruh ambil satu pelayanan. Habis katekisasi itu.
115. Ookey.. terus klo sekarang, kn kamu berarti uda beberapa tahun nih ya
pelayanan di sana..

Kegiatan keagamaan
sebagai wadah
penyaluran minat

kegiatan keagamaan
dapat menyalurkan
minatnya
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116. Lima ya.. jalan lima.
117. Lima tahun.. terus motif kamu apa waktu ikut kayak gitu?
118. mm.. kalo sekarang, kalo e... berapa bulan setelah awal-awal pelayanan itu Subjek merasa
sih mulai nyadar sih kalo memang e.. apa? Istilahnya kayak selama ini
kehidupanku sudah berjalan sangat baik gitu, dan itu, istilahnya itu adalah
berkat buat aku dan memang ee.. aku sih mikirnya, apa yang Tuhan udah
kasih ya aku balikin lagi ke Tuhan. Gitu.
119. Oke.. dan kamu merasakan manfaatnya nggak dalam diri kamu?
120. mm.. jadi lebih, kalo nambah, nambah temen iya.. terus nambah
kedewasaan iman iya juga karena aku ketemunya setiap hari sama orangorang yang memang e.. bertumbuh gitu kan imannya, terus, mm..
menambah skill itu juga iya.. gitu sih..

kehidupannya
berjalan baik karena
Tuhan dan ingin
memberi ke Tuhan

Memiliki pandangan
hidup positif

Kegiatan keagamaan
membuat iman
bertumbuh dan
menambah
kedewasaan iman

Kegiatan keagamaan
memenuhi kebutuhan
subjek untuk tumbuh

Agama membuat
subjek memandang
setiap kejadian hidup
lebih bijaksama

Agama memenuhi
kebutuhan filosofis

121. Gitu ya..e.. kalo gitu bisa dibilang gini nggk? E.. kegiatan beragama itu
membuat pertumbuhan agamamu lebih cepat atau gimana sih?
122. Iya meningkat. Kalo cepat enggak juga sih karena aku juga e.. maksudnya
aku mengalami naik turun juga kan. Maksudnya yang e.. rajin, rajin rajin,
ntar ada kalanya aku juga turun, males, gak dateng, gitu gitu.. cuman
akhirny juga dateng lagi, rajin lagi. Gitu, naik turun.
123. E‘em.. kalo kamu sendiri menghayati agamamu kayak gimana?
124. mm... menghayati maksudnya?
125. mm.. jadi bagi kamu, agamamu itu apa? Sebagai apa? Mm gini, dia
berperan seperti apa dalam hidupmu?
126. oo.. mm.. sejujurnya sjih lebih kepada apa ya? Media penenang. Apa ya??
Kok media penenang? Maksudnya tuh, mm...dengan agama, dan,
maksudnya, segala hal yang aku dapat dari ajaran agamaku itu, aku
melihat setiap kejadian dalam hidupku itu jadi lebih/. Lebih bijksana.
Maksudnya ketika aku menghadapi masalah, e.. aku bisa melihat itu lebih
tenang karena ajaran agamaku mengatakan a, b, c, d.. gitu..

Melihat
permasalahan hidup
dengan lebih tenang

Agama membantu
mencari arti
Agama meringankan
permasalahan hidup
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127. Jadi kayak, dari bacaan-bacaan alkitab?
128. Iya.. kayak gitu.
129. Kalo.. mm.. inget gak suatu saat dimana kamu merasakan peran agama
itu?

130. (Subjek bingung dengan pertanyaannya)
131. mm.. pada saat apa kamu rasa agamamu membntu kamu?
132. mm.. biasanya sih waktu lagi menghadapi masalah-masalah sih.
133. Terus biasanya kamu ngapain?
134. e.. paling klo lagi ada masalah apa gitu, berdoa.. apa kek semacam e..
ngobrol sama Tuhan. Dan jatohnya jadi lebih tenang aja..

Ngobrol dan berdoa
membuat tenang

135. m...hm.. oke.. terus kalo menurutmu Tuhan itu seperti apa?
136. mm.. haha ini pertanyaannya rada susah.
137. Hehe gak papa.. take your time..
138. Haha mm.. seperti apa ya? E.. Buat aku, Tuhanku itu seperti Bapa.. bapak,
seperti seorang ayah, tapi juga e.. sebgai seorang sahabat dan juga
pemimpin hidup. Gitu. Perlu dijelasin?
139. Boleeh.. kalo mau dijelasin..
140. Aaah.. haha. Maksudnya kalo orang yang memimpin hidupku itu, lebih ke
apa ya? Menuntun aku untuk e.. ―ini lho, kamu seharusnya bersikap
seperti ini..kamu.. e.. kalo misal ada orang yang jahat, jangan membalas.‖
Gitu.. kayak mengajarkan kasih dan segala macem. Dan kalo e.. seorang
ayah, itu tuh kayak mm.. apa ya? Ketika aku butuh, aku merasa butuh
perlindungan dari mungkin dunia mengancam, kayak gitu, klo sahabat sih
mungkin lebih ke yang.. temen cerita, misal aku ada masalah apa aku
cerita. Dengan semua-muanya. Bahkan mungkin hal-hal yang nggak bisa
aku ungkapin ke orang ya, aku bisa sampaikan gitu..

141. Oke.. itu kalo Tuhan, kalo begitu posisi agama sebagai?

Berdoa membantu
mengurangi tekanan
dalam diri subjek
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142. Media. Media untuk berkomunikasi dengan Tuhan gak sih? Karena
kupikir sebenernya, sebenernya Tuhan tuh sama.. gitu, satu. Cuman
memang e.. apa? pemahaman masing-masing orang berbeda. Dan
memang cara mereka untuk berkomunikasi dengan Tuhannya kan berbeda
satu dengn yang lain.

Agama sebagai
media komunikasi
Tuhan itu sama
Orang punya
pemahaman dan cara
berkomunikasi yang
berbeda dengan
Tuhan.

143. Okey.. itu dulu.. terima kasih..

Agama merupakan
cara untuk
berkomunikasi
dengan Tuhan
Ada banyak cara
untuk berkomunikasi
dan memahami
Tuhan
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Lampiran 2. Hasil Wawancara Subjek 2 (Mawar)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

Hasil wawancara
Kamu.. tolong dong ceritain tentang keluargamu
mm... (tidak mengerti)
Ehehe abstrak ya?
Ehehe maksudnya, ceritain apanya?
ee.. kamu.. berapa bersaudara..?
Oo ya ya.. mm.. aku..e.. dari dua bersaudara, e mamapapaku punya anak dua, cewek semua. Terus kakak aku
uda kerja di Jakarta, aku jadi di sini tinggal sama orang
tua, terus.. apa lagi? Ehehhe
Apa lagi? Ehehe
Ehehe oh iya..
Papa-mama masih kerja?
E‘eh papa-mama masih kerja.. e‘eh kalo.. ehehe apa lagi?
Bingung mau jelasin apa ya kalo keluarga?
Ehehe teruus, kalo papah—kan ini beda agama ni, kalo
papah agamanya?
Ee kalo papa muslim, kalo mama katholik, gitu..
Terus kalo kakak?
Kakak, ikut mama, katholik.. nah, kalo aku.. gak ngerti
ahaha. Ehehe kalo aku sih sebenernya kalo di KTP sih
muslim ya.. ehehe. Kl di KTP sih.. tapi.. tapi kalo.. ee.
Keyakinan sih, dari dulu, dari kecil pengennya ikut mama
gitu..
mm.. katholik..

Deskriptif

Koding

Bapak Muslim, Ibu Katholik
Status agama Muslim

Status agama tidak sesuai
dengan keyakinan

Meyakini agama Katholik
Ingin ikut agama Katholik

Ada keinginan untuk pindah
agama
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16.

Iya katholik.. Cuma sampe sekarang, nggak berani bilang.
Dan kayaknya kalo bilang juga nggak boleh gitu.

Tidak berani mengutarakan
keingingan pindah agama

Takut mengutarakan keinginan
pindah agama
Ada perasaan takut

17.
18.

19.
20.
21.
22.

Itu nggak berani bilangnya ke papa atau ke mama?
Ke papa.. kalo mama tahu. Kalo mama tahu.. kalo semua
jadi, keluarga mamaku semua tahu.. kalo aku kepingin
katholik gitu.. kalo kakakku juga tahu gitu kan.. terus kalo
papaku, jadi Cuma keluarga papaku aja nggak tahu.
Mungkin tahu ya.. tapi nggak mau ngaku gitu lho.. nggak
mau mengakui gitu lho. Soalnya kan aku pake, misalnya
kan aku pake BB trus saudara-saudaraku juga pake gitu.
Dan aku tuh suka update status-update status yang
e..menurutku itu sangat Kristiani gitu ya.. itu tuh, ee..
mereka juga nggak banyak komen, gak nanya-nanya juga.
Jadi mungkin udah tahu sih cuman, gak pengen nanyananya gitu kali ya.. gitu.. trus, nah terus.. ya.. nggak berani
soalnya pernah ngomong juga sama papa pokoknya sampe
sekarang ini kalo apa-apa ya mending aman dari papaku.
Kalo dari sodara-sodaraku ya aku nggak takut. Gitu..
Takutnya sama papa..?
Hehe iya takutnya sama papaku..
Emang yang bikin nggak berani ngomong tuh apa?
Eeh.. apa ya? Jadi kan dulu itu daru kecil tuh sebenernya
tu dari kecil katanya mamaku aku sering diajak ke gereja.
Ee jadi mamaku tuh suka bawa dua anak gitu ke gereja
gitu kan.. jalan.. terus kalo aku.. nah, kata mama sih dulu
sempet ini.. apa? Kayak berantem gitu. Cuma aku masih
ampe sekarang juga nggak inget ya berantemnya tuh

subjek merasa takut
mengutarakan keinginan
untuk memilih agama ke
ayah.

Ada tekanan dari figur otoritas

Masa kecil sering diajak ke
gereja

Status agama anak
menimbulkan pertengkaran di
antara orang tua.

Orang tua bertengkar karena
agama anak

Ayah melarang anak untuk
melakukan kegiatan beragama
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23.
24.

25.
26.

karena, eh, gimana sih, aku nggak ngerti. Tapi kata
mamaku sih itu tuh berantem sampe buat milih aku tuh,
aku tuh nggak boleh diajak ke gereja.. gitu.. tapi sampe
kelas tiga SD apa ya? Itu tuh papa emang sering ini..
sering nganterin mama ke gereja kalo pas natal, paskah.
Sampe sekarang sih nganterin, cuman, cuman kalo dulu
itu sampe aku kelas tiga itu, aku sering ikut ke gerejanya
kalo natal sama paskah.. gitu.. tapi setelah kayaknya
uudah agak-agak gede gitu, papa suka bilang, kan kalo
misalnya mau ikut gitu kan, terus bilang, ―aku ikut ya,
ikut ke gereja ya.. gini..‖ terus suka diketusin gitu lho trus,
―mau ngapain sih?‖ gitu.. ―arep ngopo kowe?‖ gitu.. kan
kalo anak kecil digituin kan ya terus takut ya.. gitu.. takut,
terus ya udah, habis itu.. eeh.. dari sejak kelas tiga itu
udah nggak berani lagi ikut mama ke gereja, ke gereja
kalo natas sama paskah. Padahal jadi, tapi, sampe
sekarang pun jadi setiap malem natal tuh sama malem
paskah kayak gitu tuh malah justru sedih gitu lho sampe
sekarang.. ehee..hehe..eeh pokoknya tuh selalu nangis gitu
kalo.. kalo..
Soalnya pengen ikut?
Soalnya pengen ikut.. he‘eh.. apalagi kalo eheem.. kalo
mamahku, liat mamahku, kakakku, sepupu-sepupuku.. kan
dateng ke rumah kan.. kan pada dandan kan.. yang, ―ke
gereja yuk, gini, gini, gini..‖ gitu. Trus aku cuman, boleh,
cuman boleh liaaat, terus, juga, cuman boleeh, apa?
Cuman boleh, nganterin sih.. papa nganterin sampe gereja,
trus nanti abis itu pulang lagi. Gitu..
Kalo kakak digituin juga?maksudnya dilarang-larang?
Nggak. Nggak kalo kakak memang udah.. jadi, kakakku
udah dari dulu, kan pilihannya katholik kan dari mama..
jadi, waktu kemarin SMA tuh dia udah dibaptis. Ya

Ayah mengantar ibu ke gereja
setiap minggu
Ayah melarang subjek untuk
ikut ibu ke gereja
Takut dengan larangan ayah

bersama ibu.
Perasaan sedih tidak bisa
memeluk agama yang
diyakininya
Takut dengan figur otoritas
(ayah)

Subjek tidak berani ikut ke
gereja
Merasa sedih karena tidak
bisa melakukan kegiatan
keagamaan

Ayah mengantar ibu beribadah

Kakak subjek ikut agama ibu
Ibu meminta kakak untuk

Agama anak ditentukan orang
tua sejak kecil
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27.
28.

29.
30.

31.
32.

udaha, terus, pertamanya sih mungkin mamaku bilang,
―mbok besok aja.. gimana?‖, ―nggak bisa‖ kakakku kayak
gitu. Ya udah terserah gitu.. trus akhirnya dibaptis... gitu.
Jadi, maksudnya, dari awal, emang papa-mama uda bikin
kesepakatan, anak yang satu ikut aku, satu ikut kamu,
atau gimana?
ee.. nggak tahu ya.. soalnya kalo aku, kan kadang aku
juga, udah mulai tanya-tanya gitu ya, tapi nanyanya sih
juga beraninya sama papaku.. e.. kalo dulu dari awal sih
kayaknya papa mau ikut mama, mau pindah, gitu kan..
nah, katanya sodara-sodaraku juga gitu.. cuman, kok,
kayaknya nggak bisa juga.. nggak bisa pindah semua duaduanya. Nggak tahu kenapa. Mungkin apa, dia juga punya
janji sama orang tuanya dulu.. atau gimana. Aku nggak
ngerti gitu kan.. soalnya sama nenekku yang dari papa aja
juga, dulu tuh sempet, yang disuruh sholat lah.. suruh apa
gitu gitu.. gitu kan.. terus apa tadi kamu nanya apa?
Ehehe..
Ehehe ke anak-anaknya.. hehe
Oiya.. terus aku baru tahu yang itu, kalo aku uda gede,
maksudnya aku udah bisa jalan, itu aku umur berapa aku
nggak inget itu.. baru mereka mutusin satu ikut siapa,
satu ikut siapa. Gitu.. kayaknya sih gitu..
Dan kamu kebagiannya ikut papa..?
He‘eeh.. he‘eeh.. aku kebagiannya ikut papa.. tapi juga
papa tuh nggak ngajarin e.. sebenernya mungkin kalo
menurutku sekarang sih mungkin ya semua agama kan ya
baik ya.. tapi kenapa aku bisa kayak gini karena papaku
tuh mungkin dulu nggak ngajarin.. gak ngajarin.. apa ya?
Muslim.. banget gitu kali ya?

menunda baptis

Ibu berusaha menjaga perasaan
ayah

Orang tua sempat ingin
pindah agama tetapi tidak jadi

Ada dorongan dari keluarga
besar untuk menjalankan
kegiatan keagamaan Islam

Orang tua punya janji dengan
kakek/nenek
Nenek mendorong subjek
untuk sholat

Orang tua memutuskan
agama anak

Agama anak ditentukan oleh
orang tua

Ayah tidak mengajarkan
Muslim

Ayah tidak memperkenalkan
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Semua agama itu baik
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Beribadah?
He‘eh.. beribadah. Gitu-gitu.. sebenernya papa sendiri
tuh.. lima waktu.. puasa juga full..gitu-gitu.. dia tuh sholat
lima waktu, puasa full, terus, pokoknya ibadahnya bagus
lah.. tapi nggak, nggak diturunkan ke anaknya yang,
maksudnya kalo anak kecil kan yang disuruh ngaji, TPA,
atau apa.. gitu-gitu.. itu nggak.. sempet sih dulu memang
pernah sekali, dua kali suruh ikut.. terus kadang kan
tetangga-tetanggaku yang jadi, eheem, apa ya? Ustad,
ustadzah, gitu.. itu suruh ngajarin aku, tapi aku nggak
pernah mau, terus malah nangis.. ehehe.. senjatanya
nangis..
Ehehe nggak papa.. anak bontot kan? Hehe
Hehe iya.. iya.. gitu..
Jadi kalo kegiatan keagamaan waktu kecil lebih berat ke..
ikut mama?
mmm... nggak dua-duanya. Ehehe

Ayah menjalankan kegiatan
beragama

Ayah menjalankan kegiatan
keagamaan

Ayah tidak menurunkan
kebiasaan kegiatan beragama
kepada subjek

Ayah berhenti terlibat dalam
perkembangan agama subjek

Subjek tidak mau terlibat
dalam kegiatan beragama
subjek

Nggak dua-duanya?
He‘eh..
Tapi setiap minggu ke gereja.. kayak gitu?
Tiap minggu ke gereja cuman sampe tiga tahun itu..
maksudnya ya..
Kelas tiga SD itu?
Kelas tiga SD itu nggak tiap hari juga. Tiga SD itu..
Saat kecil, ayah memangku
cuman kalo ini lho.. natal, paskah. Itupun sama papahku.
subjek saat menemani ibu
Papaku ikut masuk ke gereja itu waktu itu. Aku dipangku.. ibadah di gereja
gitu sama papa.
Karena bawa anak kecil sih ya?
Iya.. he‘eh.. terus mau ikut-ikut sendiri gitu udah nggak
berani lagi.

Subjek tidak nyaman dengan
kegiatan keagamaan Muslim
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Tapi kalo mama itungannya dia rajin?e.. melakukan
kegiatan keagamaan?
Mama rajin. Iya.. dua-duanya sekarang apalagi tambah
rajin semua. Jadi.. yang satu sholatnya tambah banyak,
yang satu juga ke gereja tiap pagi gitu. Ehehe
Oh gitu.. udah tua juga ya.. ehehe
Iya.. ahaha mendekatkan diri. He‘eh bener.. iya gitu..
Tapi berarti papa-mama cukup toleran dengan perbedaan
mereka berdua?
mmm... gimana ya? Sebenernya kalo e, nggak, nggak
banyak dibahas gitu. Jadi kalo, sekarang misalnya ya aku
bedain sama keluarga yang.. siapa itu?itu artis yang itu
siapa?
Siapa? Jamal Mirdad?
Nana Mir.. Nana Mirdad! Itu kan bener-bener open.
Maksudnya sama orang luar gitu kan open ya... ―aku beda
agama.‖ Gitu. Nah, kalo mama-papaku itu, kalo mamaku
open kalo papaku nggak. Jadi, seolah nggak nerima gitu
lho. Papaku maksudnya masih nggak nyadar gitu lho.
He‘eh masih nggak mau nyadar. Kayak kemarin mau di
wawancara si Sasa, mama mau diwawancarain, tapi kalo
papa nggak mau.. gitu..
Iya, ya, ya.. jadi..
Nggak mau terbuka gitu lho.
Dan itu nggak pernah.. berarti anak-anak juga nggak
pernah ngomongin sama papa?
Nggak.
Tapi kalo ke mama?
Iya.. he‘eh..Jadi, itungannya lebih opennya kalo aku ke
mama ya.. he‘eh..
Cuma, pernah terjadi.. konflik gitu nggak sih? Yeng jelas-

Ayah rajin sholat, ibu rajin ke
gereja

Orang tua rajin menjalankan
kegiatan keagamaan.

Tidak banyak membahas
tentang agama

Agama menjadi topik yang
jarang diperbincangkan

Mama terbuka dengan topik
agama tetapi ayah tidak

Ayah menghindari topik beda
agama

Ayah tidak menerima dan
tidak sadar dengan perbedaan
agama

Subjek lebih terbuka dengan
ibu
Ibu lebih terbuka dengan topik
agama

Bicara tentang agama dengan
ibu

Lebih nyaman berbicara
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62.

jelas terlihat karena itu
mm.. mungkin kalo konflik yang gede gitu nggak ya.. ya
aku nggak pernah liat sih.. mungkin waktu dulu, waktu
pemilihan aku sama kakakku. Cuman aku sampe sekarang
nggak inget. Gitu kan.. terus kalo yang sampe sekarang
suka muncul yang, kayaknya disebabin sama agama itu
kalo misalnya, misalnya lebaran. Lebaran itu mamaku
masih ikut, itungannya ya.. totalitas gitu lho kayak
misalnya masak. Kan papaku didatengin banyak orang tu
ya. Jadi kayak masak, kayak beli apa kayak beli..
makanan-makanan gitu tu semua mamahku sediain
semua. Gitu.. terus kalo natal, papa itu nggak setotal
mama gitu lho. Nggak, jadi, keliatan kan ya? Orang yang
setengah-setengah, misalnya anterin ke gereja ya.. ya mau
nganterin.. cuman nggak, nggak yang suasana seneng
apa..apa gitu.. ikut seneng dengan apa ya? E.. dia lagi
merayakan natal. Ya nyelametin. Nanti juga ya ngasih
selamat natal, selamat paskah, gitu-gitu. Cuman, gimana
ya kayaknya tuh beda gitu e.. raut wajahnya aja udah
kayaknya, kayak misal kemaren ini, natal kemaren ini kan
kakakku pengen banget beli pohon natal gitu ya. Pohon
natalnya tuh uda jelek gitu kan.. pengen beli pohon natal.
Oo pohon natal yang kemaren tuh masih, masih yang.. apa
namanya? Pohon natal yang asli. Pohon asli gitu. Lha
pengen beli yang palsu yang segi tiga gitu lho.. nah gitu
kan.. terus e.. yuk liat yuk. Padahal itu yang pengen beli
aja kakakku gitu kan. Papaku tanya, ―mau ke mana tho?‖
gitu. Tanya sama aku kan.. ―mau lihat pohon natal‖
kujawab gitu. Terus dia langsung bilang, ―mbok nggak
usah Yan..‖ gitu.. terus, jadi kayak, kayak nggak mau ada
apa ya? Ada lambang-lambang suasana natal atau apa
gitu.. tapi kadang-kadang juga si.. anehnya gini, kalo

Konflik terjadi saat pemilihan
agama anak

Keluarga besar dan inti
merayakan hari raya bersama

Merayakan hari raya bersama
keluarga besar dan inti

Ayah kurang bisa menerima
perbedaan agama dalam
keluarganya.

Perbedaan totalitas dalam
merayakan hari raya agama
pasangan
Ibu lebih total dalam
merayakan hari raya agama
ayah
Ayah setengah-setengah saat
merayakan hari raya agama
ibu
Ayah tidak suka dengan
ornamen keagamaan

Ibu lebih toleransi dengan
perbedaan agama
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misalnya natal, kalo dia e.. pengen bikin seneng gitu,
kadang suka nyetel lagu natal..kadang suka kayak gitu
kalo lagi, kalo lagi apa ya? Kalo lagi baik gitu.
Maksudnya.. ehehe kalo lagi baik tuh.. eheheh kalo lagi
inget gitu lho ya.. kalo itu natal. Tapi begitu, tapi kadang
aku ikut andil ke.. suasana-suasana kristiani gitu, gak
suka. Kayaknya.. kesannya..
trus kalo misalnya e.. kemarin kan kalo pacarku, ee
mantanku ding. Salah ahahaha
Haha jadi ni diklarifikasi ni..
Ehehe katholik ya.. nah dia tuh udah.. trus pas udah putus
gitu kan, trus e.. beberapa hari setelah itu papaku malah
bilang gini, ―Yan kalo misalnya cari pacar, eh, cari
pendamping kalo bisa yang muslim.‖ Baru kali itu tu dia
bilang gitu. ―hah? Emang kenapa?‖ Aku bilang gitu kan.
Terus, ―ya nggak papa. Papa tuh pengen ditemenin aja.‖
Pokoknya, ya itu, satu-satunya temen di dunia dan di
akhirat itu cuman aku katanya gitu.. karena, kalo
ajarannya orang muslim kan kalo yang doain nggak samasama muslim kan nggak nyampe doanya, katanya gitu
kan. Nah makanya mungkin dia jadi kayak gitu..
pokoknya e.. kalo punya pacar, e kalo mau cari
pendamping lagi kalo bisa yang muslim. Tapi, ketika aku
misalnya punya kenalan yang kayaknya ―waaah seneng..‖
gitu-gitu. Gebetan apa-apa kayak gitu. Aku kan selalu..
sampe sekarang aku tuh selalu.. selalu nyarinya yang non
muslim malahan. Gitu kan.. dan itu papaku juga ga komen
tuh. Jadi, bingung, sebelumnya dia ngomong gini, harus
muslim, tapi ketika aku punya kenalan gitu-gitu yang non
muslim, dia nggak papa. Gitu.. Jadi kan bingung ya..hehe
terus kan ―kenapa emang?‖ gitu kan waktu itu. ―ya
sebelum aku pensiun, sebenernya pengen tau aja, pengen

Ayah meminta subjek untuk
memilih pasangan hidup
Muslim
Ayah mengharapkan teman
beragama dalam keluarga
untuk mendoakan di akhirat

Tekanan dari ayah sangat besar
Subjek merasa tertekan dengan
ultimatum ayah
Subjek merasa bingung dalam
bersikap

Subjek cenderung mencari
pasangan Katholik

Takut melukai keluarga

Subjek bingung dengan reaksi
ayah

Subjek mempertahankan
keinginannya untuk memeluk
agama pilihannya

Ayah menyatakan
keinginannya untuk keluar
dari rumah kalau tidak ada
anggota keluarga yang satu
agama dengannya
Subjek merasa tertekan
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tau aja.. kamu itu...‖ pokoknya pengen tau aja kalo aku
tuh punya temen. ―Pengen, kayak pengen ngeyakinin aja
kalo aku, sampe sekarang tuh aku masih punya temen.
Yaitu kamu.‖ Gitu kan..‖e.. kalo misalnya kamu nggak
bisa ya udah bilang aja sekarang, gitu. E.. bilang aja
sekarang kalo misalnya enggak bisa ya.. aku keluar.‖ Jadi,
mau keluar dari rumah. Gitu.. gitu kan.. nyari, maskdunya
nyari temen yang lain. Nggak ngerti itu maksudnya apa..
aku kan langsung hhahh.. dan itupun yang tahu Cuma
aku.. aku nggak cerita ke siapa-siapa. Kalo cerita ke
mamaku kan pasti sakit hati ya.. kok dia mau cari temen
siapa yang lain? Gitu kan pasti sakit hati. Itu juga cuma
aku ceritain ke Seli, ke Bora.. gitu..
Ke orang luar rumah gitu ya..
He‘eh gitu.. dulu sih waktu kecil memang yang bikin aku
takut sampe sekarang mau ngomong karena pernah,
papaku selalu bilang kalo aku nggak mau ikut dia, dia
mau pergi dari rumah.
Dari kecil?
Iya.. tapi dari kecil sampe sekarang ya baru dua kali
ngomong itu.. tapi kan kependem terus. Jadi ya waktu itu
pernah sekali trus kemarin barusan, barusan ini.. ee ya
paling dua tahun yang lalu juga bilang gitu..
Dan itu jadi berdampak ke kamu?
He‘eh.. jadi sampe sekarang nggak ini.. nggak berani..
nggak pernah berani..
Jadi dampaknya ke kamu kayak apa? Menimbulkan
perasaan yang kayak apa?
Ehem.. iya.. ee.. ya selalu gimana ya? Aku kalo, sekarang
kan kuliah udah naik motor sendiri, udah bisa pergi
sendiri, terus aku ke gereja. Setelah aku ke gereja,

dengan ultimatum ayah
Subjek takut membuat ibu
sakit hati
Subjek tidak berani cerita ke
keluarga

Yang membuat subjek takut
mengutarakan keinginan
pindah agama adalah
ultimatum ayah yang akan
pergi dari rumah

Subjek takut merusak keluarga

Subjek memendam
keinginannya untuk pindah
agama

Represi

Subjek tidak berani bilang
keinginan pindah agam

Tertekan oleh figur otoritas

subjek diam-diam pergi ke
gereja

Guilty feeling
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misalnya aku ke gereja itu aku harus bohong setiap kali
aku ke gereja. Jadi kan, perasaanya gimana ya.. ?e.. ke
gereja kok malah bo‘ong sama orang tua.. gimana jadi,
serba salah gitu. Tapi ya aku suka di sini gitu kan.. aku
suka di sini.. tapi kok aku tuh harus bohong. Gitu kan?
Terus jadi.. gimana ya? Bergejolak. Ohoho.. bingung. Nah
apalagi sekarang nih aku lagi ikut katekumen. Ehehe.
Katekumen, terus, sama Ina itu kan.. iya trus, di kampus.
Itu papaku juga nggak ngerti.
Kalo mama?
Mama ngerti.. mama tahu, Cuma kalo papaku nggak
ngerti. Tapi.. ya udah terus nggak berani yang terus..
nggak berani bilang yang.. tapi, nggak tahu sekarang
semakin lebih berani gitu lho. Maksudnya, a ketika
papaku misalnya ngomong e, komentar apa gitu kan..
waktu itu komentar tentang ada tetanggaku yang
misalnya, nggak bisa cerai, terus dia bilang kayak gini ―itu
lho kalo misalnya nikah Katholik itu kayak gitu.‖ Gitu
kan, e.. ―ada masalah gede nggak bisa cerai.‖ Terus tuh
aku langsung aja nyeletuk ―kalo kayak gitu kan tergantung
orang, orangnya gitu. Jadi, kayak aku sendiri tuh kan
nanggepin itu ketus gitu kan.. nanggepin tentang sebuah
agama.. ―bukan masalah agamanya..‖ aku bilang gitu.
―Tapi masalah orangnya.‖ Aku bilang gitu. Terus, terus
papaku kalo udah tak gituin diem. Jadi kayak dia tuh
mungkin sampe sekarang mungkin udah ngerasa kali ya
kalo aku tuh nggak nyaman di situ. Gitu lho. Kayaknya
sih gitu.. ehehe
Diemnya lebih kayak diem yang kecewa, marah, atau
gimana?
Nggak ngerti ya.. mungkin, mungkin kecewa iya sih
mungkin. Mungkin lho.. kok aku gini mikirnya.. trus

merasa bersalah karena harus
bohong
subjek mengikuti katekumen

Ibu tahu tentang keinginan
subjek dan mendukung
subjek
Ayah berusaha
memperngaruhi subjek
dengan pandangan agamanya.
Subjek mengkonfontasi
pandangan agama ayah
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tuntutan ayah
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nggak tahu, nggak tahu.. e.. di sisi lain, sebenernya
memang papaku tuh e, orangnya pendiem. Kalo marah
pun juga diem jadi aku nggak ngerti diem apa. Ehehehe..
he‘eh pendiem banget. Gitu..
Berarti kamu sampe sekarang masih ngelanjutin
katekumennya?
E‘eh..masih sampe sekarang.. itu, tapi juga ngumpetngumpet. Jadi kan itu tiap kamis, tiap Kamis kalo sama
mama pamit. ―ma, aku mau katekumen‖ gini..gini.. Trus
kalo ke gereja, misalnya aku ngajakin gereja Ria, kalo
nggak pun aku suka sore ke gereja sendiri. Ya maksudnya
kalo Minggu kan ketahuanya.. trus aku ke gerejanya hari
biasa. Gitu.. ohoho
O gitu.. hehe pinter ya kamu.. hehe
Jadi misalnya pulang kuliah, atau kadang pulang main trus
ke Gereja gitu.. kayak gitu..
Katekumen tu uda berapa lama sih?
Setahun. Itu uda mulai dari april kemaren..
Berarti sekitar 3 bulan lagi ya?
He‘eh.. nah.. trus udah bilang kan sama romonya
sebelumnya, ―romo tapi kondisiku kayak gini, dan aku
juga nggak mungkin bisa langsung baptis.‖ Aku bilang
gitu. ―Ya.. udah nggak papa. Ini intinya kamu
mempelajari agama katholik tu kayak apa.‖ Romo bilang
gitu. Ya udah jadi, mungkin kalo besok Nana sama Ina
baptis, aku belum bisa baptis ehehe.
o.. kamu masih nungguin ayah atau gimana?
Iya.. he‘eh. Aku kan juga nggak mungkin juga ya Ber,
maksudnya, masa kayak gitu gak bilang kan?gitu.. trus
makanya sampe sekarang pun aku juga nggak, belum ada
niatan baptis tapi katekumen itu buat pelajaran aku lebih

Melanjutkan melakukan
kegiatan beragama di
belakang ayah

Menutupi kegiatan beragama
dari ayah

Belum bisa baptis karena
belum ada persetujuan ayah

Menunggu restu ayah untuk
memilih agama

Subjek mempelajari agama
Katholik dengan mengikuti
katekumen

Lingkungan gereja berperan
penting dalam perkembangan
agama subjek

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
138

87.
88.

89.
90.
91.
92.
93.
94.

kenal sama Katholik gitu kan sebenernya kayak apa..
kayak gitu.
Tapi ntar kalo misalnya uda waktunya baptis, kamu mau
tetep ngelanjutin itu? Katekumen atau..
He‘eh.. e.. mungkin katekumennya uda selesai ya.. tapi
katanya Romo sih ada jenjang waktu satu tahun buat nanti
baptis biar kita gak usah belajar lagi gitu lho. Kan kalo
belajar lagi setahun, kalo mau baptis lama kan.. trus jadi
kayak, aku tetep kayak punya surat kalo udah ikut
pelajaran, pelajaran katekumen. Jadi kalo sewaktu-waktu
aku mau baptis aku bisa pake itu.. jadi nggak terlalu lama
gitu.. tapi, sekarang mikirnya.. ehehe bukan kapan aku
baptisnya, tapi sekarang nyari, gimana udah gede ya, jadi,
sekarang tuh nyari pacar yang e.. misalnya mau serius,
udah mikirin sampe agama kalo aku. Jadi, kalo udah
muslim gitu, udah nggak tertarik. Udah nggak, nggak tahu
kenapa ya.. padahal, ehehe kadang tu suka ada kan,
dikenalin, apa, apa, gitu gitu kan. Tapi, aku tahu dia
muslim aku nggak mau lho gitu. Nggak ngerti kenapa.
Udah secara nggak sadar nolak gitu kali ya..
Iya.. tapi kalo masih Kristen.. katolik.. gitu, malah nggak
papa. Kristen, kristen masih nggak papa. Jadi
Nggak tertarik untuk menjalin ‗beda agama‘?gitu juga..
nggak tertarik?
Nggak tahu mungkin kalo agamanya Kristen mungkin
malah mungkin trus jadi ikut Kristen gitu kali ya.. nggak
ngerti. Ehehe
Beda tipis soalnya ya? Hehe
Jadi nanti, jadi nanti, e... apa? bilangnya sama papa, malah
lebih enak kan ikut suamiku.. misalnya gitu kan..
maksudnya ada alasan gitu kan.. kayaknya lebih,
mungkin jadi lebih bisa diterima papahku sih kalo kayak

Ingin mencari pasangan yang
seagama

Ingin memiliki pasangan yang
seagama

Mengikuti agama suami
sebagai jalan keluar
menghadapi tekanan dari
ayah

Melihat suami sebagai jalan
keluar untuk bisa masuk ke
katholik
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Hehe iya ya ya..
Kayak gitu, nggak berani.. jadi kayak gitu..
Terus, udah ada rencana buat ngasih tahu papa, ato
gimana caranya?
Belum. Ehehehe. Belum sama sekali. Ehehe soalnya udah
tahu kan jawabannya. Udah tahu jawabannya karena dia
udah bilang secara tidak langsung. Kalo aku bilang
sekarang, pasti dia akkan pergi dari rumah. Masa iya aku
mengacaukan keluargaku sendiri? Gitu kan? Gitu.. masa
iya aku egois banget. Gitu. Tapi, ya masa iya aku misahin
orang tuaku sendiri.. gitu kan? Terus makanya e.. sampe
sekarang nggak ada, belum ada gitu. Belum ada rencana.
Besok aja rencananya kalo udah mo nikah gitu kali ya.
Ehehehe..
Gitu ya.. biar ada alesan.. hehe
Mo nikah aja nggak tahu mau disetujuin apa nggak. Ehehe
Hh okey, tapi kamu kan berarti uda mantep ni ya mau ikut
katholik aja
Iya.. ho‘oh sih soalnya dari kecil. Mana SMP, SMA kan
juga, SMP, SMA, kuliah itu swasta Katholik. Itu aku nyari
semua. Maksudnya dari TK ke SD aku dimasukin negeri
sama papaku, padahal kakakku itu masuk tarakanita.
Waktu pendaftaran itu aku nangis. Inget banget aku.
Nangis terus dipeluk mamaku gitu kan di depan sekolah
gitu. Padahal kan SD negerinya kan bagus ya? Papaku tuh
udah bilang, ―ini tuh bagus SDnya‖, ― tapi negeri..‖ aku
bilang gitu ―aku nggak mau, aku mau i kut Tarki.‖ Kayak

Ketergantungan dengan orang
tua menjadi alasan subjek
tidak berani pindah agama

Takut mengacaukan keluarga
ketika ia mengatakan
keinginannya untuk pindah
agama

Ketergantungan dengan orang
tua menjadi alasan subjek tidak
berani pindah agama

Perasaan bersalah kepada
keluarga
Pernikahan sebagai jalan keluar
dari permasalahan

Pindah agama ketika akan
menikah

Subjek lebih dekat dengan
lingkungan Katholik

Lebih dekat dengan lingkungan
katholik

Sejak kecil lebih nyaman
dengan ajaran katholik

Nyaman dengan ajaran
Katholik

Dari kecil dipengaruhi
dengan ajaran dan lingkungan
Katholik

Ayah berharap anak masuk
muslim
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gitu. Nangis aku di depan sekolahan. Ingeet banget tuh
sama mamaku. Gara-gara nggak bisa di Tarakanita.
Padahal kalo di Tarakanita kan pelajarannya Katholik.
Aku suka. Trus udah. Trus di SD pun aku kan masuk
Islam. Jadi aku ikut pesantren lah. Ikut apa.. tapi aku di
depan temen-temenku aku bilang, ―aku bisa lho doa Bapa
Kami, aku bisa lho doa Salam Maria.‖ Gitu.. ohohoho.
Jadi tuh kecil-kecil tuh ngomongin kayak gitu. Trus SMP,
SMP gara-gara nggak keterima negeri, trus daftar Stece,
keterima, trus di Stece, trus seneng. Trus SMA sama
papaku nggak boleh ndaftar, nggak boleh daftwar Stece
tapi aku udah daftar duluan. Trus di situ mamaku yang
bayarin duluan kan, nggak ketahuan juga kan sama papa..
gitu, terus, e, negerinya aku juga nggak lolos kan. Ehehe
terus, soalnya, emang nggak belajar ehehe.
Ehehe kebeneran malah ya?
He‘ehm.. malah, malah udah dapet Stece gitu kan nggak
pernah belajar ya.. trus, ya udah. Trus akhirnya kuliah pun
juga milih sendiri. Tapi selalu kalo aku udah bilang, aku
udah keterima, Stece, misalnya gitu. Tapi papa trus bilang,
―tapi dicoba ya negerinya..‖ gitu. ―trus jangan, jangan
terus santai-santai.‖ Gitu.
Pas kuliah juga gitu?
He‘eh pas kuliah juga. Aku yang milih. ―aku uda keterima
ini.‖ , ―tapi negerinya dicoba ya.‖ Gitu. Karena mungkin
kalo pikirannya dia, kalo di negeri kan banyak muslimnya.
Jadi aku bisa ini ... orang yang istilahnya, beda kayak e..
aku ngomongin temen-temenku SMA.. temen-temenku
SMP, itu kan Katholik-Katholik gitu ya. Sama aku cerita
tentang temenku SD. Pasti papaku lebih ex, excited
dengan temen-temen SD. Kadang kayak gitu-tu kerasa
gitu lho. Aku sensitif kali ya? Ahaha

Ayah mengharapkan subjek
masuk ke llingkungan muslim

Ayah sentimen dengan
lingkungan beda agama
subjek

Ayah sentimen dengan
lingkungan beda agama subjek
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ehehehe
Aaa nggak ngerti ni..
Papa juga kayaknya masih nyimpen harapan gitu ya
buat..
Iya sih. Banget. Aku nggak ngerti ya. Itu karena apa aku
juga nggak ngerti gitu lho. Padahal kayaknya tuh udah
keliatan banget aku tuh nggak pengeen gitu lho. Orang di
rumah juga aku nggak pernah sholat. Ehehe
Puasa juga nggak?
e... ehehehe puasa sih puasa. Dulu. Puasa utuh, gitu, tu,
puasa. E, apa? Full gitu aku bisa puasa. Ta, tapi yang
paling parah kemarin. Puasa terakhir kemarin ini aku
Cuma puasa sehari. Tapi, e, kalo di rumah puasa, kalo di
luar nggak puasa. Ahahaha.
Haha, ini di rumah karena ada papa juga ni?
Iya.. haha. Di rumah tuh karena ada papa. Pas sahur ikut
sahur. Buka ikut buka. Tapi siang tuh makan siang sama
temen-temen ehehe. Gitu.. itu paling parah kemarin ini.
Itu puasa Cuma sehari yang full. Kalo yang sebelumsebelumnya memang aku niatnya memang kadang emang
niat puasa. Ya udah ikut aja nemenin papah gitu kan.
Orang mamaku pun juga kalo puasa, ikut masakin, ikut
puasa juga. Mama tuh sama aku malah puasanya penuhan
mamaku deh kayaknya. Ehehe
Rajin ya mama hehe
He‘eh.. kalo mama aja lagi dapet, kan orang muslim
nggak boleh puasa ya?
Iya..
Kalo mama tetep ikut puasa nemenin papaku puasa. Gitu..
gitu deh..

Ayah sangat mengharapkan
subjek tetap dalam agamanya

Ayah berharap subjek tetap
Muslim

Subjek berharap ayah
mengerti keingingannya

Subjek berharap ayah mengerti
keingingannya

Subjek menjalankan puasa

Subjek menjalankan kegiatan
keagamaan muslim

Kuanititas puasa menurun
Kuantitas kegiatan beragama
Muslim berkurang
Menjalankan puasa hanya
untuk menghormati ayah
Ibu ikut menjalani puasa

Ibu dan subjek menjalani
kegiatan beragama Muslim
demi ayah.
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120.

121.
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Tapi kan kamu ni, e, ceritanya sekarang udah kekeuh kan
ni, maksudnya uda nentuin pilihan. Pokoknya mau ke
Katholik gitu. Emang pentingnya menjadi Katholik itu
apa?
... eehehehe nggak tahu. Ehehehe. Maksudnya.. e.. nggak
ngerti sih apa pentingnya ja, pentingnya atau nggak tuh
nggak nger, eee, atau mungkin pentingnya karena aku bisa
lebih deket gitu ya sama Tuhan. Soalnya kan e.. aku
nyaman gitu dengan cara yang diajarkan sama Katholik.
Terus, sejak aku ikut Katekumen pun aku jadi banyak tahu
tentang e.. gimana agama Katholik. Trus e gimana e, kan
kita suka, e, kubedain e..kalo di, ooh kalo di Muslim tuh
gini tapi kalo, ternyata kalo di Katholik gini ya.. kayak
gitu. Dan itu tu yang lebih masuk di akalku, kan padahal
kan agama kan perasaan ya? Tapi kalo ini udah bisa
masuk ke akalku gitu lho. Ke logika, ―ooh ternyata kok
kayak gini.‖ Jadi semacam nggak yakin sama muslim gitu.
Nggak ngerti deh.
Terus, kamu memang menganggap misalnya kalo aku..
misalnya berpikir seperti ini, ― aku perlu untuk punya
agama.‖ Gitu?
Iya.. he‘eh
Apa yang membuatmu berpikir seperti itu?
Karena di agama itu kan diajarin, e, kalo misalnya cuman,
misalnya percaya sama Tuhan. Tapi nggak tahu cara apa
yang bisa aku lakuin buat, buat, menunjukkan
kepercayaanku, keimananku sama Tuhan, gitu kan. Tapi
kalo misalnya aku punya agama yang aku yakinin, yang
aku ada, maksudnya pada dasarnya, e.. dan itu, pokoknya
kalo aku percaya, terus jadi tuh semakin menambah
keyakinanku sama Tuhan dan itu juga apa ya? Itu juga
kayaknya menuntun aku, hidupku, e, misalnya kayak baca

Memilih agama karena alasan
lebih masuk akal

Memilih agama yang ajarannya
bisa diterima oleh logika

Memilih Katholik karena
lebih bisa diterima logika.

Agama membuat subjek lebih
dekat dengan Tuhan

Merasa perlu memiliki agama
karena membuat subjek lebih
dekat dengan Tuhan.
Mencari agama yang bisa
mengakomodasi logikanya

Agama mengajarkan cara
menunjukkan kepercayaan
dan keimanan pada Tuhan

Agama mengajarkan cara
menunjukkan kepercayaan dan
keimanan pada Tuhan

Agama yang diyakini akan
menambah keyakinan pada
Tuhan

Agama yang diyakini akan
menambah keyakinan pada
Tuhan

Agama menutun hidup

Agama menutun hidup
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kitab suci, gitu. Emang nggak pernah baca sih aku, Cuman
kadang-kadang kalo, kadang-kadang kalo misalnya dapet
SMS atau broadcast dari itu tuh, oh iya ya ternyata ada ya
di kitab suci, kayak gitu. Oo berarti aku harus gini, gitu.
Jadi kadang mendorong mungkin dari, kadang misalnya,
aku liat Rio gitu kan, kan dia kan e.. dari diri sendiri dia
udah sadar. Oo aku harus gini. Kalo aku tuh kadang masih
yang, o ternyata di kitab suci gini, o iya ya bener juga ya,
o berarti gini dong. Gitu jadi kayak pedoman gitu lho.
Mungkin jadi kayak agama tuh bajuku gitu lho buat, buat
apa ya? Ya buat cara untuk menyampaikan sesuatu ke
Tuhan. Gitu.
Bajuku?maksudnya?
E maksudnya, apa yang bisa, apa ya? E.. apa ya? Eee..
ehehehe bingung juga ya..
Hehe aku bingung dengan ungkapan ‗bajuku‘ itu apa
maksudnya?
He‘eh.. heem.. yang apa ya? Yang.. sebenernya ya,
istilahnya apa aku salah ya? Maksudnya untuk yang
menyampaikan cara-cara. E.. jadi cara-cara aku
mengungkapkan e.. apa ya? Ya gitu deh nggak ngerti,
bingung juga. Ehehe.
Hehe ya.. gitu pokoknya ya.. hehehe
He‘eh hehe e... gitulah. Haha. Pokoknya cara aja deh.
Agama itu jadi pedoman buat, oo jadi ke gereja itu e..
sesuatu yang e, misalnya wajib kulakuin. Gitu kan? Hal
yang wajib kulakuin. Umm soalnya e, nanti kaloo, e,
maksudnya bukan nanti kalo ini sih, tapi e.. pengen jadi,
pengen kalo berdoa tuh pengen jadi suatu kebutuhan ku
gitu lho. Bukan kewajibanku, gitu. Gitu.. nggak ngerti
sih.. tapi... soalnya sampe sekarang masih kewajibanku
bukan kebutuhanku ohoho. Aku juga jarang berdoa

Agama sebagai pedoman

Agama sebagai pedoman

Subjek membutuhkan
panduan untuk bersikap

Subjek membutuhkan panduan
untuk bersikap

Agama sebagai cara untuk
menyampaikan sesuatu ke
Tuhan

Agama sebagai cara untuk
menyampaikan sesuatu ke
Tuhan

Agama sebagai pedoman

Ayah menekan perkembangan
keagamaan subjek

Subjek merasa tidak bebas
menjalankan kegiatan
keagamaan karena ada
tekanan dari ayah.
Kehadiran ayah membatasi
kebebasan subjek untuk

Agama sebagai pedoman
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Katholik juga sih. Ehehe. Nggak tahu, sekarang nih,
sekarang ni walaupun imannya mungkin percaya sama
Katholik, tapi kalo untuk berdoa aku juga masih jarang
sih. Maksudnya berdoa bangun pagi, biasanya kan orang
berdoa, gitu. Kalo di rumah hampir jarang, hampir nggak
pernah, gitu. Tapi kalo, kalo misalnya aku di kos kakakku
di jakarta, gitu tuh, otomatis inget. Nggak tahu kenapa.
Apa mungkin kalo di rumah takut ketahuan papaku, aku
nggak ngerti. Gitu..
mmm...
Gitu deh. Hehe
oke... terus, kamu pernah kepikiran nggak untuk pelajarin
agama lain gitu? Sebagai option..
mmm... ehehem.. nggak. Ehehhe
Nggak?
Nggak. Cuman kalo di katekumen sih e.. wallaupun itu
Katholik tapi romo yang ngajarin itu sebenernya general
gitu. Sampe dia nanya, gimana sebelum masuk beneran
katholik, mau mempelajari dulu nggak yaang lain? Gitu
kan. Tapi di situ, nggak pengen. Tapi di situ, tapi, sering
nanya-nyanya. Romo kan juga pasti tahu agama lain tu
kayak apa. E.. sampe saat ini kan yang aku tahu cuman
Katholik sama muslim. Gitu. Dan muslim pun jauh lebih
nggak tahunya daripada yang katholik gitu kan.. hehe.
Terus kalo Kristen nanti nanya-nanya gitu sama romo.
Kristen sama Katholik itu bedanya apa? Ajarannya
gimana? Nah terus nanti Budha, ajarannya gimana?
Cuman nanya-nanya sebatas nanya aja tapi nggak, nggak
yang terus masuk ke dalamnya, mempelajari. Terus kalo
pernah sih, kalo kayak budha gitu kan.. e.. concern-nya ke
diri ya? Diri sendiri, gitu kan. Nah, kalo Katholik itu kan
ke kita sama sesama, gitu ya. Nah, itu yang lebih aku

beribadah
Ingin menjadikan doa sebagai
kebutuhan bukan kewajiban
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percayain aku sama orang lain. Bukan yang aku sendiri,
gitu. Gitu. Kalo Budha kan diri sendiri. Oiya, ya, tapi aku
kok lebih. Kayaknya lebih nyaman di sini, maksudnya,
dibawa ke logika tuh juga kayaknya, kalo sendiri jufa
kayaknya gimana gitu. Gitu lha. Mikir-mikir sendiri igut
sih. ehehe. Nggak ngerti bertoo..ehehe
Ihihi.. ini emangnya aku ujian ya? Ahaha
Ohoho aku pusing, nanti aku analisisnya gimana? Haha
Aaah, itu masalahku ntaar.. haha
Hoho iya ya.
Mm terus ini, kalo menurutmu, e maksudnya, peran yang
kamu rasain banget dalam hidupmu tuh apa sih? Peran
agama.
mm.. belum berperan apa-apa. Ehehe. Iya kayaknya
belum berperan apa-apa maksudnya, kalo misalnya aku
pingin, pingin Katholik gitu kan ya, harusnya kan ya, e..
mungkin e.. apa ya? Mungkin aku aktif dimanaaa gitu ya.
Misalnya kayak di mudika atau apa, gitu. Tapi ini nggak
aktif. Karena nggak bisa juga. Tapi sebenernya, jadi kalo
kakakku kan ikut ya, mudika gitu dulu. Nah, aku tuh
lebih, lebih sreg ikut dia. Tapi kadang suka nggak boleh
sama papaku. Jadi misalnya, di samping rumah kan ada
kapel, gitu kan. Terus aku sering dateng. Kayak misalnya
ada kakakku ada latihan koor. Latihan apa.. e, buat
dekorasi natal atau gimana, gitu aku ikut. Kayak kemaren
malem tahun baru gitu. Suka ikut ke mudika. Jadi aku
dikenal sih sebenernya di mudika. Cuman aku nggak bisa.
Jadi kalo misalnya ada acara-acara mudika aku juga ikut,
gitu ya. E, tapi selama itu nggak ketahuan papaku. Lha
kan susah. Padahal kan mudika kan lingkungan sekitar
kan. Nah ntar kalo orang-orang pada bilang? Jadi anakanak mudika tuh kayaknya uda pada tahu posisiku gitu

Belum merasakan peran
agama

Masih bingung dengan peran
agama

Peran agama belum bisa
dirasakan karena masih
membatasi diri dari kegiatan
beragama.

Ajaran kasih dan perkaataan
romo menjadi pedoman hidup

Kitab suci, ajaran katholik
dan perkataan romo menjadi
pedoman untuk bersikap

Masih membatasi diri dalam
melakukan kegiatan keagamaan
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lho. Gitu, terus, ya kalo misalnya bisa, aku bisa ikut gitu.
Mungkin perannya terkendala itu sih ya.. nggak ngerti
juga sih. Tapi sampe sekarang juga mungkin e.. peran
yang secara khusus e, agama gitu tu, mungkin belum ada
ya, tapi kalo misalnya kayak di kitab suci atau di ajaran
katholik yang mengasihi, apa, apa e.. apa tadi, mengasihi?
Haha apa itu lha pokoknya ajaran Kristus gitu kan terus
aku kadang-kadang, oo kalo tadi misalnya kalo kayak dari
katekumen. Tadi katanya romo, ini kayak gini, gini, gini..
terus, oiya bener juga. Jadi aku besok harus jadi kayak,
lebih mengasihi orang, nggak boleh ini, nggak boleh
ini.paling perannya cuman kayak gitu-gitu. Nggak yang,
itu peran, peran un, dari diri sendiri gitu sih nggak, bukan
yang ...
Yang tadi kamu bilang jadi pedoman?
He‘eh.. bukan yang terus pelayanan ke mana, ke mana.
Biasanya kan pelayanan gitu ya..
Belum ada keinginan ke situ ya?
Pengen. Ada. Pengen. Kayak kemaren itu pengen daftar
lektor di gereja Kobar itu kan. Aku pengen itu. Itu sampe,
sempet kemaren ke gereja tuh juga mikir kalo kerja di
Jakarta atau kerja dimana pokoknya di luar jogja
kayaknyapengen ikut aktif jadi lektor. Gitu, pengen gitu.
Kenapa pengen lektor?
Nggak tahu. Kayaknya yang.. karena misdinar juga nggak
mungkin gitu kan.. hehe
Udah ketuaan kalo misdinar haha
Terus kayak pengen apa ya? Pengen ada aja di,
maksudnya, berfungsi aja di gereja. Kayak pelayanannya
di situ, soalnya kalo sekolah minggu, apa, apa gitu kan
masih, nggak tahu besok lingkungannya kayak apa. Kalo

Punya keinginan untuk terjun
ke kegiatan keagamaan

Ingin terlibat dalam kegiatan
keagamaan

Ingin ada dan berfungsi di
gereja

Ingin ada dan berfungsi di
gereja
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misalnya lektor kan lebih universal gitu kan.. gitu..
Oke deh.. segitu dulu ya.. terima kasih Mawar..
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Lampiran 3. Hasil Wawancara Subjek 3 (Kumbang)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Hasil wawancara
Kita belum kenalan ni ya? Hehe
Oke.. nama saya Kumbang..
Ehehe nama saya Kumbang.. oke bang, gimana bang?
Ahaha
Ahahaha
Pas banget gitu..
Gimana, gimana, gimana?
Kamu lagi.. kegiaatannya apa sih?
Kegiatannya sekarang e.. nyelesein kuliah.. udah 15
semester.
Wokee..
Jujur banget ya.. hehehe
Aku ketok kayu dulu nih haha
Hehe nyelesein kuliah, terus ngajar.. udah gitu aja sih.
Main-main aja..
Oke.. ini aku agak ngulik-ngulik e.. ini ya issue keluarga
ya..
Oke
Jadi bisa ceritain dulu nggak keluarga bang kumbang ini..
Oke oke cerita kayak gimana nih? Background general-nya
dulu?
Generalnya dulu.. iya..
Oke, eee aku dari keluarga.. bapak-ibuku masih tergolong
muda. Waktu mereka nikah juga mereka masih 21 kalo
nggak salah...
(pesanan minuman datang)

Deskriptif

Koding
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21.
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29.
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Mereka masih muda waktu nikah masih 20 atau 21 tahun
kalo nggak salah.. (mengaduk minuman) terus.. e.. mereka
dari keluarga yang berbeda agama. Bapakku Muslim, Ibuku
Katholik. Tapi tahun 2007 ibuku convert jadi Islam.
2007..
2007. itu aku udah usia berarti 20 tahun. 20 tahun. Eeem...
aku tingal di kota kecil.. bapak ibuku PNS, gitu.
Kakak, adik?
Aku punya adik satu. Uda SMA sekarang. Kelas tiga.
Cewek, cowok?
Cowok. Cuma bedanya ada, perbedaan dalam membesarkan
aku dan adekku waktu itu.
mmm...
Kalo aku cenderung dibebasin mau jadi apa. Aku sering ke
gereja, sering ke masjid juga dulu. Tapi adekku sekarang,
adekku waktu dari kecil dia lebih di..arahkan. jadi ya..
kebingungan yang di, yang aku alamin nggak dialamin oleh
dia.
mmm.. emang kebingungan macam apa?
ee... banyangin aja waktu kamu masih SD, kmau tiap Jumat
diajak ke Masjid, tiap Minggu diajak ke Gereja. Ya bingung
kan pasti.
Iiyaa... hehe itu jaman dulu berarti nggak ada penjelasan
dari orang tua?
Nggak. Sampai sekarang pun nggak ada. Jadi sampe
sekarang pun aku nggak dapet penjelasan apa-apa. Apa aku
seharusnya seperti apa, nggak tahu. Ya. Mereka cenderung
kayak ―mau ikut ke gereja nggak? Mau ikut ke masjid
nggak?‖ gitu aja.

Tahun 2007 ibu convert jadi
Islam

Ibu pindah agama

Ada perbedaan pola asuh
antara subjek dengan adik

Ada perbedaan pola asuh antara
subjek dengan adik

Adik diarahkan tapi subjek
tidak

Mengalami kebingungan
karena tidak dibimbing

Subjek mengalami
kebingungan
Mengalami kebingungan

Mengalami kebingungan

Tidak mendapat penjelasan
dari orang tua

Orang tua tidak terbuka dengan
topik agama

Orang tua membebaskan
pilihan subjek

Orang tua menjalankan ritual
keagamaan

Orang tua mengajak subjek

Orang tua membebaskan
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ke dua tempat ibadah

subjek untuk memilih
Orang tua mengajak subjek ke
dua tempat ibadah

33.
34.

Sebatas itu?
Sebatas itu. Aku nggak pernah disuruh ikut TPA, nggak
pernah disuruh ikut sekolah minggu. Itu inisiatifku sendiri.
Aku pernah ikut sekolah minggu karena temen-temenku
pada ikut sekolah minggu. Dulu aku SD di PL.

Orang tua tidak
mengarahkan subjek untuk
mengikuti kegiatan
keagamaan
Mengikuti kegiatan
keagamaan karena pengaruh
teman sekolah.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

Jogja?
Nggak, di kotaku.
Alright, baiklah hehe
Kota kecil. E.. Keputusan masuk PL waktu, SD ku juga, e
Tk-ku juga Marsudirini. SD-ku PL. E.. itu cenderung bukan
karena alasan agama. Tapi karena emang dua institusi itu
yang paling bagus di kotaku. Mau masuk SD impres juga
nggak bakal kan? Mana sekelas Cuma isi 12 orang kan ya
nggak mungkin. Jadi ya.. masuk PL. Dan konsekuensi aku
masuk PL adalah aku mendapatkan pelajaran agama
Katholik. Jadi waktu kecil aku lebih terpapar pada ajaran
agama Katholik. Lebih terpapar pada kehidupan gereja. PL
kan ada asramanya juga. Aku sering nongkrong di asrama..
nyolong anggur punya romo mabuk bareng gitu kan..
SD? mabok?
SD! Ehehehe
How come? Itu gimana?? Ahaha
Hehe itu.. bareng-bareng temen misdinar gitu.. nyolong

SD dan TK bersekolah di
sekolah swasta Katholik
Sejak kecil lebih terpapar
pada pelajaran Katholik

Orang tua tidak terlibat dalam
perkembangan keagamaan
subjek
Lingkungan pertemanan
berpengaruh terhadap
perkembangan keagamaan

Sejak kecil subjek lebih banyak
berinteraksi dengan lingkungan
dan ajaran Katholik
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43.
44.

45.
46.

47.
48.

anggur punya romo. Mabuk di belakang gitu.
Ehehehe
e.. pretty much, aku menikmati itu. That‘s why, that‘s why,
kebingungan itu makin muncul waktu aku lulus SD, aku
masuk SMP negeri. Dimana SMP Negeri lebih, walaupun
SMP Negeri itu lebih mengakomodir berbagai macam
agama, Cuma kan, namanya SMP Negeri, dimana-mana di
Indonesia SMP Negeri tuh lebih mengakomodir agama
Islam. Karena lebih, lebih mayoritas. Rahasia umum.
Jadinya ya.. aku bingung. E.. aku diminta menulis agamaku
apa waktu SMP. Apa ya agamaku?? Hehehe.
Hehehe
Aku nulis Islam waktu itu dan.. alasan kenapa aku nulis
Islam waktu itu karena temenku waktu di SMP banyak yang
Islam. Itu satu. E... a.. sebenernya aku sempet menyesali
keputusan itu. Karena wak, karena aku nulis Islam jadi aku
ikut pelajaran agama Islam. Dan waktu diminta untuk sholat
bareng-bareng aku nggak bisa sholat. Sholat gimana
caranya.. ehehe... aku Cuma lip sync aja. Ehehe
Ngikutin gerakan gitu?
Dan.. ada yang lucu waktu itu. Jadi aku kalo ikut sholat
bapakku kan sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan Cuma dua
Roka‘at. Dua, dua kali. Duak.. dua kali set. Dua set.. eeh..
waktu itu aku lagi pramuka. Lagi pramuka, inget banget,
kita sholat Azhar kan empat roka‘at. Aku kan nggak tahu
sholat Azhar tuh harusnya empat kali. Empat roka‘at. Aku
Cuma dua kali. Dan itu lip sync aja. Nggak pake, nggak
pake ngomong apa Cuma gerakan aja.. (meragakan). Selese
sholat ditanyain sama temenku. ―Sholat apaan?‖ ―Sholat, ya
sholat.‖ Hehe

SMP masuk sekolah negeri
Kebingungan saat ditanya
apa agamanya

Kebingungan muncul saat
masuk SMP Negeri.
Kebingungan akan identitas
keagamaannya

Memutuskan untuk memilih
Islam karena faktor dunia
pertemanan mayoritas Islam

Lingkungan pertemanan sangat
berpengaruh terhadap
perkembangan keagamaan

Sempat menyesali pilihan
agamanya karena tidak
mengerti apa-apa tentang
agama pilihannya itu

Tidak mengerti apapun tentang
ritual keagamaan Islam

Subjek tidak mengerti cara
berdoa

Pengetahuan tentang agama
minim
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49.
50.

51.
52.

Hehe
Kowe iso sholat ora e? Ehehe (menirukan senyuman).
Ehehe. Dan, dan itu e.. aku merasakan di bully karena aku
tidak tahu apa-apa tentang agama. Itu SMP. Pendapat
temen-temenku saat itu, aku SD udah mulai sih merasakan
kayak di-bully. ―ni orang aneh ni.. Jumat ke masjid, Minggu
ke gereja.‖ Kayak gitu.
Temen-temen yang bilang gitu?
Temen-temen. Aku, aku merasakan bullying. Aku dibully
oleh temen-temenku karena ketidaktahuanku tentang agama.
Dan itu yang membuat aku belajar.

Subjek merasa bully verbal
dari teman-teman karena
pengetahuannya tentang
agama rendah

Subjek merasa menjadi orang
aneh dengan kehidupan
agamanya
Merasa dibully secara verbal
karena ketidak tahuannya
tentang agama

Merasakan bullying dari
teman-teman karena kurang
pengetahuan tentang agama

Timbul motivasi untuk belajar
tentang agama karena subjek
merasa di-bully oleh
lingkungan sosial

Menjadi motivasi untuk
belajar
53.
54.
55.
56.

57.
58.

Bully secara verbal atau..?
Verbal. Verbal. Nggak, nggak secara fisik nggak. Nggak.
Badanku gede sendiri dari dulu. Aku, aku geng. Aku bos
geng waktu itu..
Okee hehe
Seneng berkelahi, seneng berantem. Walaupun itu Cuma
bullying secara verbal dan itu nggak serius. Itu Cuma joke
aja. Tapi aku, i take it seriously. Aku mengambil itu secara
serius dan aku mikirnya, ―iya ya, aku, aku, aku kok
dilecehkan ya karena aku nggak punya agama?‖ itulah
kenapa saat itu aku ##### (06;47).
Yang SD atau SMP tadi itu?
SMP awal-awal. Itu, itu masa-masa terberatku. Aku pernah
ngalamin masa-masa berat juga waktu kuliah. Dimana saat
aku kehilangan kepercayaan. Karena pada dasarnya,

Subjek menerima bully
verbal

Subjek menerima bully verbal

Walaupun hanya bercanda,
tapi subjek menerima
perkataan teman sebagai hal
serius

Lingkungan pertemanan
mempengaruhi subjek
Merasa dilecehkan karena tidak
punya agama

Merasa dilecehkan karena
tidak punya agama
Masa berat terjadi pada awal
SMP dan kuliah.

Subjek masih meraba-raba
tentang identitas keagamaannya

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
153

basically aku sampe, sampe sekarang pun aku masih, masih
meraba-raba. Aku juga belum bisa menjadi seorang muslim
yang sepenuhnya. Sholat aja nggak, bolong-bolong gitu lho.

Masih meraba-raba, belum
bisa menjadi muslim
sepenuhnya

Belum rajin melakukan ritual
keagamaan

Belum rajin melakukan
ritual keagamaan
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Tapi udah tahu caranya sekarang?
ee... udah sih. Dikit-dikit. At least kalo lip sync nggak salah
lagi gitu. Hehe
Ehehe. Yang ngajarin?
Youtube.
Youtube? Aaa seriously?
Aku, aku belajar sendiri. Seriously aku belajar sendiri. E..
akku mulai belajar ngaji pun aku belajar dari youtube. itu
baru awal-awal. Baruuu tahun lalu, awal tahun ini. Belajar
sholat itu baru 2008 mungkin. Bener-bener belajar sholat
yang ..
Masa kuliah ya berarti?
SMA itu waktu pelajaran agama Islam aku uda bolos. Bolos,
main PS, atau bolos cabut kemana..
(pesanan makanan datang)
Gitu sih. Gitu-gitu aja.
Jadi selama rentang SMP sampe kuliah, sampe akhirnya
memutuskan untuk sholat? Untuk belajar dasri youtube?itu
apa yang terjadi?
Apa yang terjadi?
Gimana.. maksudnya, kok bisa sampe memutuskan untukk,
―oke aku akan belajar untuk sholat.‖
e... ada, ada satu moment dimana aku memutuskan untuk
jadi Islam. Eeeh waktu itu aku SMP kelas tiga, atau SMA
kelas satu. Dimana aku mulai, mulai, mulai belajar bahwa

Subjek belajar beribadah
sendiri

Tidak ada figur yang
mengajarinya cara beribadah

Merasa perlu untuk
menentukan agama karena
tidak bisa hidup di dua

Membutuhkan kepastian
identitas agama
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73.
74.
75.
76.

77.
78.

aku harus menentukan agamaku apa. Aku nggak bisa gini
terus. Aku nggak bisa hidup di dunia, di dua dunia
istilahnya. Aku mesti menentukan. Karena orang tuaku
sendiri tidak, tidak pernah meminta aku untuk. ―o kamu
mas, jadi Islam. Kamu harus jadi katholik.‖ Nggak. Bahkan
untuk bilang ―mbok kamu nemenin ibu. Mbok kamu
nemenin bapak.‖ Nggak pernah bilang gitu. Mereka benerbener wes ngono.. gitu. Loss karepmu. Sing penting kowe
nduwe agama. Eeee aku membandingkan. Jadi waktu itu
aku pergi ke gereja. Eee aku merasakan aku takut ke gereja.
Aku merasakan aku sangat kecil. Aku merasakan aku
sangat, sangat kecil, sangat kecil, tidak berdaya. Tapi ketika
aku masuk ke sebuah masjid, aku merasa aku familiar. Aku
merasa aku di rumah. Aku bisa tidur-tiduran, goler-goleran.
Lari-lari. Nggak, nggak ada takut apapun. Di.. di gereja aku
merasa ter, aku merasa aku dikekang oleh sebuah apa ya?
Aku mesti behave, aku mesti duduk diam. Aku mesti patuh.
Tapi kalo di Masjid aku kadang bisa, uda tidur-tiduran,
goler-goleran. Walaupun itu, itu bukan, bukan sebuaaah
sebuah trigger tapi aku kayak merasa, ― aku kayaknya lebih
nyaman jadi muslim deh
(tiba-tiba muncul musik bervolume besar)
Ehehehe
Ehehehe
Itu sih.. itu sih yang membuat aku mulai belajar. Walaupun
di sekitar itu aku juga mendapatkan apa ya, kayak wangsit.
Bukan wangsit sih ya.. aku kayak pernah mimpi. Nggak
papa diceritain nih?
Nggak papa.
Aku pernah mimpi dulu waktu SMP kan. Dulu kelas tiga.
Aku pernah mimpi kayak didatengin orang..

dunia.
Merasa itu tanggung jawab
sendiri karena orang tua
tidak meminta untuk
mengikuti mereka
Membandingkan perasaan
ketika berada di Gereja
dengan di Masjid

Menentukan agamanya sendiri
tanpa bimbingan orang tua
Perasaan ketika berada di
tempat ibadah menjadi tolok
ukur
Merasa lebih nyaman di Masjid

Merasa terkekang oleh
aturan ketika di gereja, dan
merasa lebih nyaman di
Masjid

Mengalami mimpi yang
berisi petunjuk

Menjadikan mimpi sebagai
penunjuk dalam mencari
keputusan.
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79.
80.
81.
82.
83.
84.

85.
86.
87.
88.

(mulai terganggu dengan suara musik dan memutuskan
untuk meminta musik dimatikan)
Hehe
Terus, terus?
Eee aku pernah mimpi didatengin orang. Aku nggak tahu itu
siapa. Eee aku Cuma tahu dia kayak gandalf.
Gandalf.. oke..
Dulu kan aku belum kenal gandalf. Belum kenal Lord of
The Ring waktu itu. Eeeh rambutnya panjang, jenggotnya
panjang. Pake jubah. Jubahnya warna cokelat bata, merah
bata. Aku masih ingeeeet banget. Masih, masih jelas banget
nih sampe sekarang. Dia bilang, ―aku..‖ intinya gini, ― aku
ngerestuin kamu jadi orang Islam. Sekarang kamu wudhu,
kamu sholat.‖ Aku bangun, dan aku takut. Oopooo kuwi
mau? Aku, aku mikirnya itu mungkin karena, karena
intensnya aku belajar agama. Jadi waktu aku kecil itu aku
udah baca buku-buku yang mungkin belum saatnya aku
baca gitu.. ee aku inget banget aku baca buku-buku
perbandingan agama. Aku baca buku tentang pengalaman
spiritual orang. Karena, di rumah ada perpustakaan kecil.
Eemmm..
Aku kan, kan kakekku tinggal sama aku. Dan kakekku tuh
penganut aliran, apa ya? Dia katholik, tapi dia sangat, sangat
dalem kejawennya.
Ooo..
Bukunya yang, perbandingan agama yang... aku bebas
masuk situ dan aku baca. Mungkin itu belum waktunya.
Belum, belum layak untuk kubaca. Aku mungkin belum
punya cukup. Jadi aku mungkin terbawa sampe mimpi.
Tapi, aku bangun, lama-lama aku mikir. Ooya, mungkin,
mungkin emang jalannya gitu.. Cuma, di tahun 2005, 2006..

Memimpikan seseorang
yang merestuinya untuk
menjadi orang Islam

Mengharapkan ada sosok yang
mengarahkan dia untuk
memilih agama.

Berpikir bahwa mungkin
mimpi menunjukkan jalan

Belum stabil dengan keyakinan
agamanya

Kemudian merasa jauh lagi
dnegan agama

Terus menggali pengetahuan
agama lewat buku dan
lingkungan sekitar.
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89.
90.

91.
92.

aku mulai merasa jauh lagi dengan agama.. maksudnya, aku
belajar agama, aku baca buku agama, aku nanya-nanya
temen, nanyain orang, tapi aku sendiri nggak pernah
mempraktekkan itu. Kenapa? Ya karena aku nggak ada,
nggak ada panggilan itu. Kayaknya, aku pernah ngomong
gini ke orang, ―aku ngerasa kita sholat itu kayak sosial
obligation ya?‖ jadi kayak kewajiban sosial. Kita kayak,
biar, biar cewek yang kita taksir itu liat kita sebagai orang
yang alim, biar teman-teman atau orang-orang itu menilai
kita sebagai orang yang alim sehingga kita mendapatkan
sebuah nilai lebih dari masyarakat. Aku sampai bilang gitu
lho. Maksudnya, itu social obligation deh. Kalo mau
beribadah ya udah beribadah aja nggak usah diliatin ke
orang.
He‘em..
Dan sampe saat, satu titik aku mikir, ngapain aku sholat?
Ngapain sih aku, nggak ada sih kayaknya itu, nggak ada itu
kayaknya bull shit lah itu. Utopis, utopias banget gitu. Dan,
ya udah lah. 2005-2006 itu saatnya aku nggak, nggak kenal,
sampe aku memutuskan untuk nggak beragama. Aku
dikecewakan. Aku ditolak oleh orang. Akuk waktu itu mau
deketin cewek. Dia beda agama gitu. Apa sih? Dikotakkotakinsih sama agama? Apalagi aku kan belajar di sastra,
E‘em...
Ilmu budaya kan? Paparan-paparan terhadap hal-hal
semacam itu kan sangat, sangat tinggi. Konsep-konsep aneh
itu yang belum pernah kukenal, aku jadi kenal dengan itu.
Konsep-konsep agnostik-agnostik bla bla bla yang aah
nggak tahu gimana ngomonginnya, aku juga..., jadi eee aku
belajar, aku mencoba mencari tahu tanpa dibimbing
seseorang itu bener-bener membuat aku kayak, kayak
hilang, kayak lost. Baru tahun 2008-2009 akhir itu aku

Belajar tentang agama dari
buku, teman dan orang lain
tapi belum
mempraktekannya

Beribadah sebagai social
obligation

Menganggap sholat sebagai
social obligation

Rajin beribadah akan membuat
subjek mendapatkan nilai lebih
dari masyarakat.

Sempat memutuskan untuk
tidak beragama karena
ditolak cintanya

Kepercayaan terhadap agama
goyah karena penolakan sosial

Tidak suka dengan
pengkotak-kotakan agama
Agama adalah utopia
Ilmu budaya mengenalkan
subjek kepada konsepkonsep baru
Konsep-konsep baru
membuat subjek kehilangan
arah

Bertambahnya pengetahuan
akan konsep-konsep baru
dalam ilmu budaya membuat
subjek kehilangan arah
Tidak ada pembimbing
membuat subjek kehilangan
arah
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ketemu orang, dia sepantaran sama aku Cuma dia, dia nggak
ngajarin apa-apa, Cuma dia ngasih aku buku, bukunya
Romo Mangun. Sastra dan Religiusitas. Aku mulai belajar.
Oya Tuhan juga ada. Konsep itu masuk akal. Karena
cenderung, di KTPku udah Islam, ya udah, itu udah
jalanku, ya udah. Aku jalanin aja apa adanya. Itu aja sih.

93.
94.

95.
96.
97.
98.

Daan udah nyaman di dalam itu belum?
Nyaaam, aku bisa bilang sekarang aku, aku bisa bilang aku,
I‘m Moslem. Aku bisa bilang ke orang lain, ―kamu
agamanya apa?‖ , ―Islam.‖ Aku tidak akan malu lagi bilang
begitu. Aku tidak akan merasa minder lagi atau merasa
membohongi diri sendiri saat aku bilang aku Muslim. Cuma
untuk merasa keterpanggilan aku untuk sholat, aku ikut
berpuasa, aku masih belum bisa. Aku nyaman dengan tipe
beribadah yang aku practical. Kayak aku berzakat, aku
memberikan bantuan ke orang lain. Itu aku nggak, aku lebih
nyaman ke practical. Cuma kalo aku berdoa, aku duduk
aku meminta langsung, berdoa seperti orang-orang lain, aku
berpuasa dengan tujuan untuk mendapatkan pahala atau
dosa-dosaku dihapus. Aku tidak merasakan
keterpanggilanku untuk itu. Aku lebih merasakan aku ke
orang yang lebih practical. Yang aku lebih merasakan
kepuasan langsung.
Mmh..
Ya aku nggak tahu ### (15:33)
Dan orang tua tahu tentang itu?
Orang tua tahunya aku sholat. Kalo di rumah aku uda sholat.

Belajar tanpa bimbingan
seseorang membuat subjek
kehilangan arah

Mencari konsep yang bisa
diterima logika

Konsep agama yang
ditawarkan sebuah buku bisa
diterima logikanya dan
membawanya kembali
mempercayai agama
Bisa mengatakan bahwa dia
seorang Muslim
Tidak lagi merasa minder
dan tidak membohongi diri
sendiri dengan status
keagamaannya
Belum ada panggilan untuk
melakukan ritual keagamaan
Lebih suka melakukan
kegiatan keagamaan yang
berhubungan dengan
kemanusiaan

Sholat sebagai kewajiban

Identitas agama muslim.
Kepastian identitas keagamaan
membuat subjek merasa lebih
percaya diri dan jujur kepada
diri sendiri
Belum ada panggilan untuk
melakukan ritual keagamaan
Lebih suka melakukan kegiatan
keagamaan yang berhubungan
dengan kemanusiaan

Ingin mengubah konsep ritual
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99.
100.

Ya kayak aku bilang tadi itu social obligation gitu. Orang
tua, apalagi ibuku sekarang udah jadi mualaf, ibuku rajin
sholatnya, ya masa sih aku jadi anaknya aku nggak sholat?
Gitu kan. Kadang-kadang di luar juga aku sholat. Ya karena
aku menghormati orang tua itu. Apalagi terutama ibuku
yang, yang sudah convert ke muslim. Itu akan hidupnya
akan lebih mudah. Aku mikirnya seperti itu. Kalo aku nggak
sholat, aku takutnya ibuku suatu saat nanti menyesali
keputusannya dan itu akan membuat ibuku merasa
menderita. Aku nggak mau seperti itu. It‘s like a social
obligation to me. Sholat dan lain-lain. Saampe sekarang, aku
ingin merubah itu. Aku ingin merubah sholat sebagai sebuah
kebutuhan bukan kewajiban.
Kalo waktu mama, waktu mama convert ke muslim, itu
larena tuntutan ayah atau ..?
Waktu... ibuku convert ke muslim aku nggak tahu. Aku kan
udah di Jogja. Dan aku jarang pulang. Aku jarang pulang.
Aku e.. waktu itu dapet kabar si SMS dari bapakku. Eee,
―ibu mau, ibu minta dianter ke Masjid Agung Demak. Ibu
mau Syahadat.‖ Ok. At that time aku, I,I feel betrayed. Aku
merasa dikhianati. Bukan dikhianati kenapa, karena aku
merasa ini lho blue print orang tuaku. Orang tua beda agama
tapi bisa sangat menghormati. Bapakku kalo hari minggu
pagi selalu nganterin ke gereja, ee natalan juga ikut
ngebantu-bantuin buat makan malam natal misalnya.
Ngurusin dinner. Kalo eee ibuku juga kalo puasa ikut
nyiapin puasa, ikut puasa juga. Saling menghormati. Dan itu
aku bangga. Orang tuaku berbeda dan aku sangat bangga
dengan itu. Temen-temenku semua aku bilang, ―hidupmu
monoton deh‖ aku bilang gitu, ―hidupmu tuh kayak ora
keren. Iki lho keluargaku tuh keluarga keren. Bapak-ibuku
beda agama.‖ I, I feel betrayed. Dan aku marah. Jujur aku

sosial

keagamaan sebagai kebutuhan
bukan kewajiban

Sholat demi menghormati
orang tua
Takut membuat ibu
menyesali keputusannya
Ingin merubah konsep sholat
sebagai sebuah kebutuhan
bukan kewajiban

Tidak tahu alasan ibu pindah
agama
Merasa terkhianati dan
marah dengan perpindahan
agama ibu.
Bangga dengan kehidupan
keluarga beda agama dan
saling menghormati
Merayakan hari raya
bersama keluarga
Merasa hidupnya keren
karena orang tuanya beda
agama.

Merasa bangga dengan
kehidupan keluarga beda
agama
Merasa terkhianati ketika
ibunya memutuskan untuk
pindah agama
Menjalankan kegiatan
beragama demi menghormati
orang tua
Orang tua tidak terbuka dengan
topik agama
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101.
102.

marah. Karena aku tidak diajak ngobrol apapun tentang itu.
Tidak dimintai pendapat apapun tentang itu. Aku anak lakilaki. Aku anak pertama dan aku merasa aku layak diberi
tahu tentang itu sebelum keputusan itu diambil. Cuma, saat
kejadian itu, waktu itu aku pulang. Aku nemenin ibuku.
Karena bagiku itu keputusannya dan aku mau menghormati
itu. Tapi setelah itu aku hampir setahun nggak pulang. Dan
menghubungi ibuku Cuma a la kadarnya aja. Maksudnya, ya
udah. Kalo ibuku ngubungin aku ya aku bales. Cuma aku
nggak pernah yang inisiatif ngubungin langsung atau SMS
atau aku nelfon. Minta duit juga nggak. Udah, udah sejak,
udah nggak minta duit, nggak kerja. Jadi ya, tapi akhirnya
aku bisa menerima udah lah itu keputusan ibuku. Ya aku
bilang tadi agama kan satu sama orang lain kan apa ya?
Yang kita tahu kan luarnya aja
Kalo sekkarang sih udah lebih baik? Uda komunikasi sama
orang tua?
Udaah udah.. tapi aku belum bisa sholat jamaah sama ibu.
Belum pernah sampe sekarang. Aku menghindari itu.
Misalnya ibuku mau sholat, aku udah pergi. Stiap mau
sholat dan ibuku keliatan mau nemenin aku sholat, aku
pura-pura lama di kamar mandi, boker dulu misalnya.. purapura boker padahal main hape.. atau.. ya riba-tiba aku purapura ditelfon.. gitu kan. Aku selalu menghindari itu. Entah
kenapa. Aku belum bisa. Dan saat bapaku lagi sholat jamaah
sama ibuku pun aku cenderung keluar rumah. Atau masuk
ke kamar adikku atau kamarku sendiri. Nyalain tv, nyalin
tape, nyalain lagu keras-keras. Aku belum bisa menerima
itu. Jauh dalam hatiku aku belum bisa menerima itu. Aku
masih memandang ibuku sebagai seorang Katholik. Dan,
dan aku, aku sedih. Jujur aku sedih. Kenapa kok ibuku lebih
seneng meninggalkan kepercayaan yang sudah dia pegang

Marah karena sebagai anak
laki-laki pertama tidak diberi
tahu sebelum keputusan
diambil
Tetap menghormati dan
menemani ibu ke Masjid
untuk syahadat
Setelah itu komunikasi
dengan orang tua berkurang

Belum bisa sholat jamaah
dengan ibu

Belum bisa menerima
perpindahan agama ibu

Menghindari saat sholat
jamaah dengn ibu

Keluarga melakukan ritual
keagamaan bersama

Masih memandang ibu
sebagai orang Katholik

Menghindari melakukan
kegiatan beragama bersama
keluarga

Sedih dengan keputusan ibu
meninggalkan
kepercayaannya
Tidak mau ibu pindah agama

Sedih dengan keputusan ibu
meninggalkan agamanya

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI
160

103.
104.
105.
106.
107.
108.

sejak kecil. Apapun alasannya, apapun itu maksudnya, aku
masih ngerasa... i don‘t want that. Walaupun mungkin itu
keputusannya sendiri sih.
Lebih menghargai kalo mempertahankan perbedaan?
Ya mungkin karena aku memandang itu, itu kayak topeng
gitu lho.
Tapi ada yang berubah nggak sih sebelum mamah convert
ke Islam?
Berubah apanya nih?
Interaksi antar keluarga?
Nggak sih..keluarga ibuku menerima keluarg, menerima
bap, (terbata-bata). Menerima keluarga dari bapakku dengan
baik. Keluarga bapakku menerima ibuku dan keluarganya
dengan baik. Soalnya di keluarga kami, keluarga ibuku, dan
keluarga bapakku juga banyak juga yang beda agama. Eee
adeknya nenekku tu Kristen. Adeknya nenekku dari
bapakku kan Muslim, eee adeknya nenekku yang dari ibu,
itu Katholik. Cuma dia nikah sama seorang muslim, dan
naik haji. Dan anaknya nggak tahu agamanya apa. Ada
keluargaku lain yang eee pakdeku yang disana rajin ke
gereja, dan anaknya masuk seminari. Cuma yang lain juga
sempet merasakan tidak nyaman. Jadi itu kayak, kayak hal
yang biasa gitu lho. Maksudnya kalo di rumah juga bapakku
juga hobi main tennis kan. Main badminton misalnya, sama
temen-temennya ya kadang sama Romo, atau eed di rumah
juga sering ada tamu. Misalnya, ngobrol sama suster atau
Romo.. kan bapakku kan pengajar, kepala sekolah. Eee kan
juga kumpulan kepala sekolah gitu kan juga ada. Ada
Romo.. dateng ke rumah ngobrol. Dan, it‘s not a problem,
gitu lho. Dan keluargaku mee, dangat menghargai orang
berbeda agama. Dan, nggak ada yang berubah sih. Cuma,
yang berubah ya..ibuku sekarang sholat. Udah gitu aja.

Hubungang dengan keluarga
besar baik

Keluarga dekat dengan
kehidupan beda agama

Keluarga besar terdiri dari
agama yang berbeda

Keluarga menghormati
perbedaan agama

Keluarga menghargai
perbedaan agama
Perubahan yang dirasakan
hanya ibu sekarang sholat
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109.
110.

111.
112.

Kalo adik?
Adekku? Adekku dari kecil diarahkan jadi muslim. Entah
itu motifnya apa? Entah kenapa. Tapi ya sejak kecil
adikku.. e TK-nya masih di Marsudirini. Cuma waktu SD
dia dimasukin ke SD Negeri. Dan dia dimasukin ke TPA.
Ibuku sendiri yang nganter waktu itu. Nggak tahu mungkin
mereka punya deal apa.. atau mungkin di situ orang tuaku
merasa ―O, anakku yang pertama tu gagal ya? Anakku yang
pertama ini kerepotan, kebingungan jadi adikku diarahkan
untuk, cara lain. Aku nggak tahu apa itu motifnya tapi yang
jelas adekku lebih bagus. Dia rajin sholat, dia bisa baca
alquran. Aku nggak bisa baca Alqur‘an.

Tapi kamu ada keinginan nggak sih buat diarahkan orang
tua?
Ya.. di satu sisi aku pengen sih. Maksudnya untuk
menghindari kebingungan-kebingungan ini gitu.
Maksudnya, nggak mudah. Ini semua nggak mudah. Di usia
semuda itu aku harus dea withlot of thing. Di-bully oleh
teman-temanku karena aku Jumat ke Masjid, Minggu ke
Gereja. Aku pengeen. Cuma setelah aku dewasa, aku udah
gede, aku mikir, aku menganggap itu sebagai sebuah
anugerah. Aku merasa aku bersyukur dengan ini dan aku,
aku merasakan bagaimana sih menjadi orang katholik itu?
Gimana sih jadi orang Islam? Gimana rasanya saat aku
ditekan, gimana aku harus menghargai orang lain. Dan
bagaimana ku bisa menghargai orang yang berbeda. Kalau

Sejak kecil adik sekolah dan
belajar agama

Adik diarahkan menjadi
muslim.

Tidak tahu motif orang tua
mendidik adik seperti itu

Subjek merasa gagal, kerepotan
dan kebingungan.

Subjek merasa gagal,
kerepotan dan kebingungan.

Perasaan bersalah kepada orang
tua

Adik rajin sholat dan bisa
baca alquran

Merasa gagal, merepotkan dan
membingungkan orang tua

Merasa adik lebih bagus
dalam beragama

Merasa adik lebih bagus dalam
beragama.

Ada keinginan untuk
dibimbing supaya tidak
kebingungan

Mengharapkan orang tua
mengarahkan perkembangan
keagamaan subjek

Tidak mudah untuk
menghadapi banyak hal yang
terjadi

Merasa kebingungan dan sulit
menghadapi banyak hal

Saat dewasa menganggap itu
sebagai sebuah anugerah
Bisa merasakan bagaimana

Ketika dewasa menganggap itu
sebagai sebuah anugerah.
Merasa menjadi bagian dari
dua agama
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113.
114.

115.

116.
117.
118.
119.
120.

sekarang di TV aku ngeliat ada, misalnya apa ya? Orang
Islam yang di-bully. Orang Islam yang dicap teroris di
mana-mana. Aku marah. Tapi. Aku denger yang di Bogor.
Gereja Yasmin itu yang diusir gitu.. aku juga marah. Sama
marahnya. Jadi aku dallam hatiku tuh masih kayak aku
merasa bagian dari dua itu, gitu lho. Dalam hatiku aku
masih, aku merasa sebagai seorang Islam juga akku masih
merasa kalo ada orang Katholik yang disakiti, aku juga
merasa sakit gitu lho. Aku merasa, masih merasakan itu.
Dan itu aku gak tahu apakah aku masih belum bisa
memeluk Islam sepenuhnya, atau ...
Ya..ya.. kalo dari keluarga besar juga nggak ada ya yang
mencoba mengarahkan?
Nggak.. nggak ada.. kayak, kayak semuanya, udah.. gitu..

Eee.. kan kamu sekarang berarti udah memutuskan jadi
muslim nih, tapi belum begitu rajin untuk ibadah secara..
yang ke ‗atas‘.. berdoa, segala macem, nah kalo kamu
sendiri ngerasainnya, eee pentingnya apa sih untuk
memeluk sebuah agama?
Pentingnya apa?
Untuk memeluk sebuah agama.
okey, it‘s a tough one. Hehe
Ehhe
Huffh. Kayak yang aku bilang tadi aku pernah merasakan
bahwa beragama itu seperti sebuah social obligation.
Bahwa dengan beragama itu akan mempermudah hidup kita.
Bukan berarti hidup kita di masa ... tapi dalam kita mau
masuk sekolah, kita mau cari kerja, kita mau cari pacar, kita

menjadi Katholik dan Islam
Tahu bagaimana rasanya
ditekan sehingga bisa
menghargai orang lain

Tumbuh rasa toleransi dan
menghargai orang dengan
agama lain

Satu sisi masih merasa
sebagai bagian dari orang
Katholik

Tidak ada keluarga besar
maupun inti yang
mengarahkan subjek

Tidak ada keluarga besar
maupun inti yang mengarahkan
subjek

Merasa agama sebagai social
obligation.

Agama sebagai social
obligation

Dengan beragama akan
mempermudah kehidupan

Identitas diri
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121.
122.
123.

mau apa, akan lebih mudah kalo kita orang.. orang Katholik.
Karena dengan itu kita punya identitas, dan kita bisa
menggunakan identitas itu untuk apapun. Karena kalo kita
nggak punya agama, gimana juga mau cari pacar juga?
Simple lah, namanya anak muda, eh ada cewek cantik nih,
ditanyain, agamamu apa? Kamu muslim ya? Iya.. tapi ya..
aku nggak sholat sih.. O kamu ke gereja? Nggak juga sih..
aku nggak punya agama. Nggak bisa juga. Atau mungkin
kita mau cari kerja, agama? (angkat pundak). Jadi
menurutku agama tuh kayak, apa ya? Itu kayak label lho..
itu like labelling our self. Kayak aku nempelin stiker
Muslim, aku Katholik. Penting, penting dalam kehidupan
kita sehari-hari. It‘s like social obligation. Cuma dalam,
kalo dalam diri kita sendiri, nggak penting sih label kita apa.
Percuma juga kita sholat.. kita ke gereja rutin.. tapi kelakuan
nggak bener.
Okey.. ehehe (ada teman datang)
Segitu dulu aja kali ya.. next time kita sambung lagi ya..
Oke, no problem.

sosial seperti mencari
pasangan, mencari kerja, dan
menentukan keinginan
Bisa menggunakan identitas
agama untuk apapun
Agama adalah label yang
penting dalam kehidupan
sehari-hari
Tapi untuk diri sendiri, label
itu tidak penting. Yang
penting adalah bagaimana
kita berperilaku

Labelling our self
Agama mempermudah orang
dalam menjalani kehidupan
sosial.
Agama dapat membantu
penerimaan sosial
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Lampiran 4. Hasil Wawancara Subjek 4 (Rosa)
No.
Hasil wawancara
Gua pengen tahu keluarganya dulu. Keluarga lu dulu kayak
1.
apa. Demografinya dulu deh..
Apa itu demografi mba?
2.
Yak, berapa bersaudara.. orang tua lu ada berape.. ya kayak
3.
gitu..
Ibu saya satu.. bapak saya satu..
4.
Ya.. hehe
5.
Kakak saya satu.. cewek.. umurnya sekarang tiga puluh tahun.
6.
Bedanya 8 tahun sama aku. Terus kemaren dia baru aja
married. Mm.. jadi.. nyokap gue itu Katholik, Bokap gue itu
Muslim. Mereka dulu nikahnya Cuma di catatan sipil. Mm..
kemudian kakak, e, gua dan kakak gua dibesarkan secara
Islam. Sampe akhirnya kakak gue.. dibaptis waktu um..
setahuan atau dua tahun yang lalu aku lupa. Dan akhirnya dia
dibaptis. Trus, ya udah, akhirnya dia kemaren nikah. Dapetnya
juga ternyata bukan orang Katholik. Dapetnya orang kristen.
7.
8.

9.

Deskripsi

Koding

Ibu Katholik
Ayah Islam
Sujek dan Kakak dibesarkan
secara Islam
Kakak pindah agama

Kakak sudah menikah
Tapi tetap, nikah secara beda agama?
Tapi nikahnya, mm.. tetap beda agama, tapi tetep di Gereja
Oma menikah beda agama
Katholik. Jadi yang satu nerima sakramen, yang satu nggak.
Gitu kan ya.. (mengunyah makanan). Tapi, emm. Nikah beda
Anak oma memiliki agama
agama itu sendiri udah ada di keluarga gue semenjak dari nyok, yang berbeda-beda
oma gue. Karena Oma gue orang Katholik yang menikah dua
kali dengan orang Islam. Dan memiliki lima orang anak yang
dua itu.. eh, sori, tiga orang Katholik dan dua Islam. Terus..
apa lagi ya?
Terus, kan lu dibesarkan secara Islam, itu berdasarkan

Keluarga besar dari ibu
sudah dekat dengan
pernikahan beda agama
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10.
11.
12.

keputusannya siapa?
Apa?
Berdasarkan keputusannya siapa?
Keputusan bokap gue.. kan bokap gue orangnya dominan. Di
beberapa hal. Yang membuat dia terjepit.

Ayah menentukan agama anak

Agama anak ditentukan
oleh orang tua

Ayah dominan
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Terus waktu itu lo, itu dari bayi atau gimana?
Nggak ngerti. Pokoknya gue ngerti-ngerti uda diajarin suruh
Sholat aja. Padahal bokap gua sendiri kagak bisa.
Oke..
E‘em..
Kakak lo juga diajarin Islam?
He‘em..
Jadi kita tuh dikasih guru ngaji.
mm… berarti lu rutin.. rutin ngejalanin kegiatan Islam?
Iya lah. Gua uda katam Alquran.
Apa aja kegiatannya?
mm… kapan nih?
Waktu kecil.. sampe sekarang. Ya, waktu kecil.
Ya gua Sholat kalo diajakin bokap gua. Karena gua gak bisa
sholat sendirian. Gua kagak ngarti sebenernya.
Katanya bokap ngga bisa sholat..
Bisa kalo gerak-gerakannya doang tapi dia nggak ngerti
bacaannya.
Haha terus…
Hehe terus. Seminggu sekali tuh gua.. ngeles ngaji. Ya jadi gua
ngerti-ngerti lah. Trus nanti kalo sama guru ngaji gua ikutan
sholat. Tapi gua nggak pernah puasa. Karena gua nggak kuat
nggak makan.

Ayah tidak bisa sholat

Ayah tidak melakukan
kegiatan beragama

Waktu kecil belajar ngaji

Subjek melakukan kegiatan
agama Islam waktu kecil

Waktu kecil menjalankan
sholat

Subjek melakukan kegiatan
agama Islam waktu kecil

Subjek mengaji dan sholat
waktu kecil

Subjek melakukan kegiatan
agama Islam waktu kecil
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30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Keliatan.. haha
Jadi gua.. cuman.. gua baru puasa kapan yak? Oh gua baru
puasa tuh waktu SD kelas lima. Itu pun gua ngibulin bokap
gue.. jadi gua bilang gua puasa full, padahal siang-siang gua
makan ama pembantu gue.
Ehehehe..
Abis dia juga kagak kuat yak.. ya udah lah yak, kita makan
bareng. Soalnya pembantu gue umurnya 15 tahun. Trus dia tuh
bilang ama gua. Dia ngebo‘ongin gua. Dia bilang, ―kalo mm..
kita makan, jadi missal kita udah puasa nih kan dari pagi, nah
terus nanti sebelum jam 12, udah.. jadi tuh sebelum jam 12,
kalo mau makan boleh.. terus abis itu lanjut puasa lagi.
(pesanan makanan datang)
Terus?
Terus.. apa lagi? O, iya.. jadi dia bilang kalo misalnya elu
makan sebelum jam satu itu nggak papa. Nanti lu makan, nanti
lu lanjut puasa lagi tuh nggak batal. Dan gua melakukan itu
selama sebulan penuh. Kecuali weekend karena ada bo-nyok
gue. E.. itu gua lakuin diem-diem. Maksudnya, gue pulang
sekolah tuh jam setengah satu. Dan gua tuh langsung lari
ngibrit sampe rumah supaya gua bias makan. Karena kalo di
sekolah gua jaim. Gua bilang gua puasa.. karena gua nggak
tahu kalo itu nggak boleh.
Ahahaha
Gua nggak tahu.
Jadi lu beranggapan lu puasa penuh?
Gua beranggapan gua puasa penuh. Tapi nggak papa, at least
gua latihan gua puasa setengah hari. Gitu.. (mengunyah
makanan)
Emang papa ngontrol?
Ngontrol lah..

Subjek melakukan puasa

Subjek melakukan kegiatan
agama Islam waktu kecil
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43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Kalo ketahuan bolong emang dimarahin?
Marahin kayaknya. Nggak tahu juga. Biasa aja sih. Tapi
akhirnya ketika gua SMP dan segala macem. Gua cuma purapura puasa. Jadi di rumah gua puasa, di sekolah gua nggak.
Gua jajan.. gitu-gitu lah..
Sahur gitu maksudnya?
(mengangguk). Tapi abis itu gua sampe SMP kelas dua apa
kelas tiga itu pernah sakit maag parah. Terus gua
menggunakan alasan tersebut biar gua nggak puasa. Gila apa lu
gua nggak makan?? Ya gua tersiksa banget. Gitoo..
Berarti itungannya waktu kecil lu rajin sholat?
Nggak, sekali sehari.
Rajin ngaji?
Nggak. sekali seminggu.
Oke.. tapi.. satu Alqur‘an katham?
Katham gua..
Katam?
Ngaji lama banget gua.. berapa tahun..
Terus waktu disuruh kayak gitu perasaan lo gimana?
Biasa aja..
Nurut-nurut aja?
Karena gua nggak punya pilihan lain. Dan gua belom melihat
pilihan lain.
mm.. emang pilihan lain itu ada?
Maksudnya agama lain kayak apa gitu… kan gua orangnya
nurutan ama orang tua. Kalo nggak diomelin nyokap. Soalnya
kalo dimarahin nyokap gua dikunci di kamar.
Terus kakak juga dapet didikan kayak gitu?
Nggak tahu. Dia bedanya 8 tahun sama gue. Dari memori yang

Orang tua menghadirkan guru
ngaji untuk subjek

Orang tua memfasilitasi
pendidikan agama anak

Menurut pada orang tua untuk
beribadah

Beribadah atas tuntutan
orang tua
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78.
79.

gua dapet dari SD dia udah SMA
Terus kalo dari keluarga besar lu dapet dorongan beragama
gitu-gitu nggak?
Emm.. ketika gua SMA.
Dari keluarga siapa nih?
Bokap.
Gimana?
mmm.. ya mereka mendoktrin gue bahwa beragama lain itu
salah. Bahwa contohnya nyokap gue, bude gue yang beragama
katholik itu salah dan harus diluruskan. Itu gue marah.. tapi gue
nggak berani ngomong sama Oom. Jadi gua diem-diem aja..
terus gue sebel sama dia gitu sampe sekarang.
Kenapa dia bisa sampe ngomong kayak gitu?
Gua lupa. Pokoknya dia ngomong kayak gitu aja sama gua.
Gua lagi nginep di rumahnya dia. Gitu..
Okeey..
Berarti keluarga bokap lu sering ngomong macem-macem ke
nyokap lo?
Nggak lah, di belakangnya doang.
Kalo dari keluarga nyokap sendiri?
Hem?
Kalo dari keluarga nyokap sendiri?
Mungkin karena keluarga dari nyokap gua mm.. nyokap itu kan
anak pertama, paling dominant, paling ditakutin, jadi nggak
ada yang berani ngomong ngatur-ngatur hidup gue. Gitu..
Tapi secara perlakuan gak ada yang beda?
Nggak ada. Sama aja. Mereka lebih santai orangnya.

80.
81.

Keluarga bokap?
Ya gitu, alim-alim semua. Terus sekarang yang muslim semua

63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

Keluarga ayah mendoktrin
agama selain Islam salah

Ada dorongan beragama
dari keluarga ayah

Subjek marah

Subjek marah dengan
doktrinasi keluarga ayah

Tidak ada perlakuan berbeda
dari keluarga besar

Tidak ada perlakuan
berbeda dari keluarga besar

Keluarga ayah kental dengan

Subjek tidak suka dengan
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pada jilbab semua. Geli gue. Lebay banget. Kayak fashion apa
ya? (sinis)

nuansa Muslim

keluarga ayah

Subjek tidak suka dengan
keluarga ayah
82.
83.

Hehe. Tapi mereka orang-orang yang taat beribadah?
Di depannya mah gitu.

84.
85.

Ok fine.. terus lu dulu sempet masuk dunia gereja kan?
He‘em.. (mengangguk). Karena dari kecil kan sekolah gue di
sekolah Katholik. Karena menurut nyokap gue sekolah
Katholik tuh lebih disiplin. Ooo nggak, nggak. Jadi waktu SD
tuh gue sempet mau dimasukin ke Al-Azhar, jadi dulu di
samping gue tuh, eh, di komplek gue, ada AL-Azhar, ada
Marsudirini. Al-Azhar itu harganya, kurang ajar, kayak setan.
mahal banget. Sedangkan Marsud, itu harganya masih
manusiawi. Dan menurut nyokap gue, itu lebih disiplin. Jadi
bokap mengalah. Mungkin, awalnya bokap gue tidak mau
memasukkan gue ke sekolah Katholik seperti kakak gue. Karna
kakak gue dari kecil di sekolah Katholik terus. dan mungkin
bokap gue jadi tidak mau. Tapi karena harganya segitu, terus
tidak ada lagi sekolah bagus deket rumah. Tanpa harus
menggunakan kendaraan, jadi ya udah, akhirnya ke
Marsudirini. Dan akhirnya sampe gue SMA, bahkan sampe gue
kuliah itu di Katholik. Tapi itu pun sebenernya nggak, nggak
ini sih.. gue waktu SMP masuk Budi Mulia. Itu sekolah satu
lingkungan sama Katedral-nya Bogor. Terus gua SMAnya
masuk Regina Pacis. E.. awalnya gua mau masuk Negeri, tapi
Karena gua takut Passing Grade gue gak cukup jadi gua cabut
pendaftarannya ke swasta. Karena ya, menurut gue sama
bagusnya sih. Lagian banyak korupsinya Negeri tuh.
Berarti waktu di sekolah swasta elu dikenalin sama dunia
gereja?

86.

Keluarga besar ayah rajin
melakukan kegiatan agama.
Sejak SD sampai kuliah di
lembaga pendidikan katholik

Sejak kecil dekat dengan
lingkungan katholik
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87.

Iyaa… kalo di Marsud kan wajib ikut Misa..

88.
89.

Setiap pagi gitu??
Nggak.. setiap Jumat pertama. M,m.. natal, paskah segala
macem. Belom boleh pulang kali ya.. nggak jelas kan suruh
ngapain. Jadi ikut.. bahkan gue pernah menang lomba.. baca
kitab suci

Kenal dengan gereja di sekolah
Ikut misa di sekolah

90.
91.
92.
93.

Wooow.. hoho itu kelas berapa?
Gue kelaas tiga! Terus gue sempetItu saat lu masih belajar ngaji di rumah?
Iye.. kan gue kagak ngarti salah apa nggak.

94.
95.

Oke
Terus gue ikut, gue disuruh jadi lektor. Trus pas gue bilang
bokap gua, bokap gua ngamuk. Heee nggak boleh, nggak
boleh. Akhirnya gua bilang sama guru agama gua, namanya
Pak Tiiiiit (bukan nama sebenarnya). ―nggak boleh paaak..‖
teruuus… apa lagi ya?
Eheheh jangan ditulis namanya, Namanya pak Tiiiiiit ya..

96.
97.

Haha iya pak Tiiiit.. Pak Tiiiiit tahu nggak lu Islam?
Tahuuu tahu…

Mengikuti misa hari besar

Lingkungan sekolah
mengenalkan subjek dengan
gereja
Sejak kecil dekat dengan
lingkungan Katholik

Menang lomba baca kitab suci
Lingkungan sekolah
melibatkan subjek dengan
kehidupan gereja

Di rumah belajar ngaji

Lingkungan rumah
melibatkan subjek dengan
kegiatan beragama Islam

Ayah ngamuk saat tahu
anaknya terlibat kegiatan
gereja

Ayah tidak suka anaknya
terlibat kegiatan agama lain
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98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

106.
107.

108.
109.

trus kenapa elu diikutin lomba lektor?
Enggak.. jadi di-tes-in satu-satu. Ternyata yang paling bagus
bacanya tuh gue.. terus gue jadi juara pertama. Gimana dong?
Hoho
Gila lu berbakat banget neng.
Ih gue berbakat bangeet..
Terus, terus..
Tapi ketika lomba kedua kalinya, karena gua ke-PD-an pernah
juara satu, jadi gua kalaaah.. sedih banget yak.
Wohoho..
Adoh, terus.. jadi akhirnya karena gua nggak dibolehin jadi
lector, jadi gua disuruh bawa persembahan. Dan, karena gue
e… sering ikut misa, gua jadi hapal cara-caranya, gua hapal
lagu-lagunya.. karena lagunya itu-itu doang. Trus gua jadi bisa
membedakan ketika gua SD, SMP, SMA, doa. Bapa Kami-nya
beda-beda semua lagunya
Lagu Bapa Kami emang banyak lagunya..
Terus… apa ya? Oiya gua inget di SD gua itu setiap hari Sabtu,
kan waktu itu Sabtu masih sekolah ya.. itu adalah English Day,
jadi kita harus kumpul di lapangan, untuk berdoa bahasa
Inggris. Bapa Kami, Salam Maria, Kemuliaan. Gue sampe apal
dulu. Sekarang uda nggak. Our Father Full of Heaven.. udah
gitu doang gua tahu. Eee.. terus kalo hari Jumat hari SKJ. Hehe
nggak penting yak?
Haha
Dah… terus… oiya pas SMP itu nggak ada kewajiban buat ikut
misa.. kan kalo Misa ke Gereja langsung, jadi yang.. apa?
Non-Katholik, pasti dipulangin, gitu. Dan gua nggak pernah
masuk. Walaupun gua sering banget ditawarin buat jadi Koor.
Tapi gua nggak mau karena bokap gua nggak ngebolehin.
Ketika gua SMA, akhirnya gua ikut Koor. Nah, paduan suara

Subjek hapal dengan tata cara
ibadah Katholik

Terlibat dalam kegiatan
ibadah Katholik di
lingkungan sekolah

Subjek menutupi kegiatan
yang melibatkan gereja dari
ayah

Subjek melakukan kegiatan
aga katholik di lingkungan
sekolah

Ayah tidak suka subjek terlibat
dengan kegiatan gereja

Ayah tidak mengijinkan
subjek terlibat kegiatan
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sekolah gue, itu merangkap sebagai Koor setiap Misa. Dan
karena itu nggak masuk ke Gereja, ya gue ngakalin bokap gue
dong.. ―itu kan nggak masuk Gereja.‖ Ya udah gitu akhirnya
ikut. Akhirnya gue ikut berbagai macam misa karena gua
koor. Gue anak Koor. Dan banyak anak Koor, beberapa orang
yang Islam pun ada di situ, gitu lho. Tapi akhirnya gua
menjalani ritualnya. Kasarannya gitu. Eem.. apa lagi ya? Ya
udah sih gitu aja. Cuman bokap gua nggak tahu sih itu.
Walaupun dia tahu setiap Natal gua ke sekolah gitu kan. Gua
ke sekolah gua ikut misa.. bokap gua Cuma tahunya gua ya..
nyanyi doang. Padahal ya.. ‗plus-plus ‗ lah menurut gue gitu.
Dan gua mulaai suka, tertarik. Kenapa? Karena gua nggak
dapet pelajaran tentang agama-Islam lagi gitu di rumah. Bokap
gua sendiri kan nggak punya. Bokap gua sendiri nggak, nggak
mampu. Dia tu ngaji aja nggak bisa gitu.. dia, baca Al—quran
n ggak bisa.. dia.. doa-doa pun dia nggak apal, gitu.. jadi
kasarannya…
110. Jadi bokap ngajarin apa?
111. Ya bokap nggak ngajarin apa-apa. Itu salahnya. Gitu, jadi
salahnya kalo menurut gue adalah dari kecil gak ada yang
pernah mengajarkan agama secara personal ke gue. Orang yang
mengajarkan agama ke gue adalah orang lain. Dan selalu
begitu, gitu. Sampe gua SMA punyang ngajarin adalah temen
gue. Gitu.

112. Terus, kalo dari kedua kegiatan itu, elu lebih menikmati yang
mana?
113. Gua lebih menikmati ke gereja sih.. soalnya, secara yak, elu
kalo ke Masjid lu kagak ngarti lu ngomong apa. Terus
menurut gue, itu keren aja. Mungkin gua suka terbuai, ih
lagunya bagus-bagus. Yaa.. gitu-gitu lah. Gua suka ritual itu

gereja
Subjek suka dan tertarik
dengan kegiatan gereja karena
di rumah tidak mendapatkan
pelajaran agama Islam lagi
Ayah tidak memberi pelajaran
tentang agama
Ayah tidak memiliki
pengetahuan beragama

Subjek menyembunyikan
kegiatan gereja dari ayah
Subjek suka dan tertarik
dengan kegiatan di gereja
Tidak lagi mendapat
pelajaran agama Islam di
rumah.
Orang tua tidak
membimbing
perkembangan agama anak

Subjek menganggap ayah salah
karena tidak mendidik
keagamaan anak dari kecil
secara personal

Orang tua tidak terlibat
secara personal dalam
perkembangan agama
subjek

Subjek belajar agama dari
orang lain

Mendapatkan pengetahuan
agama dari lingkungan
social lain

Subjek lebih menikmati ke
gereja karena menyenangkan,
keren, indah, cantik dan
lagunya bagus,

Subjek lebih menikmati
pergi ke gereja.
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114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.

124.
125.

menurut gua itu indah, cantik gitu.. jadi menyenangkan untuk
diikuti. Dan.. e.. waktu gua kelas 2 SMA, ini sepertinya gua
belum pernah cerita ke elu deh.
Kan dari tadi gua gak kenal.. ini kita pura-puranya gak kenal
Oiya kita pura-puranya gak kenal. Haha
Terus, terus?
Oo ya.. jadi waktu gua kelas 2 SMA, guatuh live in. live in
adalah kegiatan wajib di sekolah. Dan.. pada saat itu kita tuh
live in di sendang sono. Seminggu. Pulangnya kita mampir ke
Van Lith trus kita berantem. Hahahaha. Serius…
Siapa yang berantem?
Sekolah gua ama sekolah Van Lith.
Oooh.. muridnyaa apa gurunya?
Muridnya. Gara-gara pertandingan basket. Sengak-sengakan,
beraaantem, terus kita pulang. Itu nggak penting sih. Ehehehe
Hehe terus, terus..
Oiya, jadi pas kita di sana, itu kan kita di… separate berduadua gitu lho. Pasangan untuk tinggal di rumah. Gitu. Waktu itu
gue sekamar sama Chia. Jadi kan kita milih sendiri ya.. dia itu
temen deket gue. E… karena, jadi kalo KKN itu kan kita bikin
program, kalo KKN kita Cuma tinggal doang mengikuti
kegiatan yang punya rumah. Karena yang punya rumah itu
adalah janda yang tidak bekerja, jadinya gua nggak ngapangapain dan makanannya enak-enak jadi gua makan mulu.
Hehe rada nggak penting.
Haha
Terus.. apa lagi ya? O iya, jadi karena kita punya banyak waktu
luang, kita jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Ke sendang
sono-nya.. mana lagi tempat wisata di situ?gitu kan. Akhirnya
satu hari kita ke sana dan eeh.. ada gua Maria. Di Gua Maria
itu lo bisa nulis surat, terus lo bisa masukin ke sana dan, ya elu

Di masjid subjek tidak
mengerti apa yang dibicarakan

Menulis surat ke bunda Maria,
menanyakan agama mana yang
harus ditempuh.

Ada kebutuhan untuk
beragama
Membutuhkan kepastian

Meminta tanda untuk memilih
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bisa nulis surat. Ke sii.. Bunda Marianya itu lah ceritanya.
Gitu. Nah, suatu hari, gua bikin surat. E.. gua bikin surat, gua
Tanya, eh, gua, gua, bertanya. Gua bilang, eee saya harus ke
mana? Saya harus ikut tetap di jalan ini? Atau saya harus
kembali ke jalan yang semula? Ya more or less gua bertanya
kayak itu lah. Kalo emang gue harus masuk Kattholik, berikan
gue.. tanda gitu. Terus gua masukin surat itu.. terus, life goes
on.. beberapa minggu kemudain, gua mimpi, gua mimpi.. gua
dikejar setan. Di sebuah e.. desa. Desa itu di otak gua pada saat
itu adalah desa tempat gua KKn. Tapi ada nyokap gue. Gue
lari-lari, gue mau dicekek ama kuntilanak. Inget banget gue. So
scare.. dan kuntilanaknya terbang. Terbaaang. Hehe.
126. Serem abis.. hehe
127. Itu, sumpah, itu rasanya kayak nonton film apa? Action gitu.
Waaah adrenalin terpacu. Terus, eee.. gua sampe akhirnya
masuk ke sebuah rumah, ternyata itu adalah rumah seorang
romo, terus gua dibilang, suruh masuk sini, masuk sini.. gitu.
Dan ketika kita masuk ke tengah, ruang tengahnya itu kan, itu
tuh ada ibu-ibu pengajian. Dan bukannya gua merasa, harusnya
tenang ya di tengah-tengah manusia.. jadinya gua malah jujur
ketakuan denger suara-suara kayak gitu. Terus akhirnya gua
lari, gua pindah ke ruang tamu. Dan di sana banyak mayatmayat orang. E.. orang-orang yang mati. Jadi ceritanya tuh si
setan itu tuh kayak ngebunuh-bunuhin orang gitu lho.
Harusnya, setannya tuh nggak bisa masuk. It‘s, it‘s a Holly
place.. gitu kan.. kayak di film-film vampire gitu kan nggak
bisa masuk dia. Gitu. Tapi ternyata dia bisa masuk. Terus dia
tuh nyekek gue,.. nyekek gua sampe gue nggak bisa napas. Dan
e.. tiba-tiba gua tuh berdoa Salam Maria. Beruulang-ulang,
berulang-ulang, berulang-ulang. Terus-terusan. Sampe, lu
pernah nggak sih kayak elu ngomong terlalu cepat terus sampe
lu tuh kehilangan, elu tuh ngomong apa sih?

agama
Subjek mendapat mimpi seram
lalu ditenangkan oleh
penampakan Bunda Maria
dalam mimpi.
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128. Iya…
129. Jadi gua tuh sampe saat seperti itu. Sampe akhirnya Bunda
Maria tuh dateng, ngasih cahaya, dan.. setannya lenyap, dan
gua bangun. And that‘s for the first time, menurut gue, wow, is
it a sign? Gitu. Terus gue langsung cerita ke kakak gue gitu..
ketika saat itu kakak gue umur berapa yak? Antara dia kuliah
atau dia lulus kuliah gua lupa. Gitu-gitu. Dia bilang iya.. e..
pada saat itu dia sudah berpikir untuk pindah menjadi Katholik
dan dia sudah memilih untuk pergi ke gereja. Dan dia bilang,
―aku kayak gini karena dulu aku mimpi didatengin Tuhan
Yesus.‖ Dia bilang gitu. Dan gua berpikir, oke.. this is a sign.,
for me. Dan mulai saat itu akhirnya gua mulai ke gereja. Diamdiam. Dari bokap gue. Selalu saja ada alas an gua dan kakak
gue selalu pergi, oh berarti kakak gua udah di bogor, udah
lulus. Jadi misalnya kita paskah, atau kita Kamis putih dan
segala macamnya, kita akan bilang kita pergi ke mana dengan
bawa mobil sendiri, padahal kita ke gereja.
130. Siapa aja?
131. Gua dan kakak gue.
132. Mama?
133. Mama sendiri. Sama oma gue. Kenapa? Jangan sampe nyokap
gue tahu kalo gue juga uda kayak gitu. Jadi, nobody knows
kecuali kakak gue. Dan eee… ya udah itu kejadian, dan itu
terjadi terus sampe gua lulus SMA. Kucing-kucingan kayak
gitu. Ketika gue.. kuliah, gue berpikir, oke, this is the time..
gitu. Gua, gua udah sendirian, nggak ada siapa-siapa, gua bisa
bebas gitu ngapa-ngapain. Dan, gua, gua, gua berusaha gitu
buat menjadi, gua berusaha gitu buat menjadi seorang
Katholik. Gua mencoba menjadi seorang yang, katholik yang
bener. Ya gua ke gereja, terus gua dapet pacar yang katholik
juga. Yang ketika pdkt mau digeret-geret ke gereja. Terus,
eem.. ya udah gitu, tapi akhirnya ketika gue putus, ya ngga

Menganggap kedatangan
Bunda Maria dalam mimpi
sebagai tanda

Mejadikan mimpi sebagai
penunjuk

Bertanya pada kakak tentang
mimpinya itu
Memutuskan untuk
menjalankan ibadah Katholik
bersama kakak
Menyembunyikan kegiatan
ibadah Katholik dari ayah

Menyembunyikan kegiatan
ibadah katholik dari ibu

Mencoba berjuang untuk
menjadi katholik

Ketika kuliah berusaha
menjadi seorang katholik

Mendapat tekanan
beragama dari ayah

Kakak memutuskan untuk
baptis

Merasa capek berjuang

Ayah terpukul dan meminta
subjek untuk tetap menjadi

Memutuskan untuk berhenti
berjuan dan menjadi Islam
saja
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papa tuh, kenapa juga gua putus? Pokoknya akhirnya gua dapet
pacar orang Islam. Mmmm nggak merubah apa-apa sih
sebenernya, harusnya, cuman e.. itu adalah saatnya akhirnya,
kakak gue memutuskan untuk baptis. Dan akhirnya sampe
tahap bokap gue dikasih tahu kakak gue. Jadi kakak gue
katekumen pun diem-diem. Akhirnya kakak gue ngaku ke
bokap gue dan bokap gue terpukul. Gue inget banget waktu itu
gue lagi nongkrong di food fest bareng Kiki dan Koko (bukan
nama sebenarnya). Rada ra penting. Hehe. Dan. Gua lagi
happy-happy, tiba-tiba bokap gue telfon gue, dan bokap gua
bilang, ―kamu udah tahu dek?‖ tahu apa? ―tahu kalo kakak
bla..bla..bla..?‖ dan dia bilang sama gue e..papa jujur eem..
bentar gua lupa. nggak tahu marah, nggak tahu kecewa, nggak
tahu sedih, nggak tahu apa gitu. Papa nggak tahu harus
ngomong apa sama temen-temen papa. Itu rasanya, gua kayak
ketampar gitu. Ooh, oke.. jadi yang lu pikirin Cuma fren lu
doang?? Gitu.. dan.. ehem, bokap gua bilang, kamu jangan
sampe pindah. Kamu jangan ninggalin papa. Dan, he made me
promise that I will never leave him. Sebenernya rada, di satu
sisi gua ngerasa, it‘s not fair! Kakak gua dapetina pa yang dia
mau kok gua nggak? Itu gua ngerasa dunia nggak adil banget.
Elu siapa? Kenapa lu berani, kenapa elu harus meminta gua
melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan yang gua mau.
Padahal itu hak yang paling asasi gitu. Ya udah, jadi, sampe
pada saat itu, gitu.. dan em.. gua pun cerita gitu kan ke cowok
gue gitu.. terus dia bilang, ―di dalam Islam,‖ karena gua nggak
belajar gitu kan, jadi gua mencari seseorang yang belajar taat
gitu kan.. teerus em.. ―secara Islam memang kalo em.. orang
tua meninggal, orang yang bisa menyolatkan dia, itu hanya
anaknya, orang yang bisa memandikan dia itu anaknya. Tapi
kalo anaknya itu beda jeniis, pasti menantunya, yang nanti
masukkin dia ke liang kubur, yang nge-adzan-in dia itu juga

Muslim.
Ayah merasa malu dengan
kepindahan agama kakak
Subjek merasa tertampar
dengan alasan ayah yang hanya
memperdulikan pride
Pacar memberikan pengertian
dan penjelasan tentang ajaran
Islam
Memutuskan untuk tidak
memperjuangkan agama
Katholik lagi karena capek
dengan posisi itu
Memutuskan menjadi Islam
karena memiliki pacar Islam
yang bisa membimbingnya
dengan baik
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134.
135.
136.
137.
138.

pasti dia.. dan dalam Islam kita percaya bahwa doanya, yang
bakal nyampe itu doa dari keturunannya yang Islam.‖ Jadi,
cowokku pun bilang pasti ada lah ketakutan itu.. bakal
ditinggalkan. Nanti siapa yang gotong gue nanti? Siapa yang
mandiin gue? Gitu, dan memang secara Islam itu menurun gitu
ternyata. Seperti itu. Gitu,, dan at first, gua pernah cerita ini ke
Dono dan dia bilang kakak gua kok nggak fair ya? Gitu, tapi
kemudian gua jadi sadar. Gitu. Kakak gue fighting juga. Gitu.
Dia fighting jauh lebih lamaa sebelum gue. Dan dia udah
determine banget gitu . sudah yakin ya.. this is me.. ini yang
mau gue lakuin dengan jalan hidup gue. Gitu ya..
beruntungnya dia juga dia mendapatkan suami yang
kasaranyya, Kristen . ya tidak terlalu mempermasalahkan lah
kalo Kristen sama katholik gitu kan. Jadi ya.. sebenernya juga
kakak gua nggak egois sih.. orang dia juga fight sendiri. Kalo
gua mau bertarung juga gua bertarung. Tapi akhirnya gua
memutuskan untuk, gua tidak mau lagi bertarung. Gitu.
Karena, itu sudah sangat capek. Gua, gua sudah sangat capek
buat berada di posisi itu, gitu. Ya udah, menurut gua, ya udah,
oke sekarang gua punya pacar yang Islam yang e.. thank God
bisa menuntun gue dengan baik. Gitu kan ya. Dan mau
mengajari gue.. gitu. Ya gue belajar lagi gitu. Mungkin juga
karena dari dulu gua nggak pernah dapet pelajaran itu kan..
gitu. Jadi ya udah, begitu lah sekarang.. gitu.
Jadi.. sekarang lo udah menjalani kegiatan agama Islam lagi?
Ya.. dikit-dikit lah.. gua udah puasa kok. Tapi, sebenernya
kayak gini, ya gua pengen puasa soalnya gua pengen kurus
sih.. cuman masalahnya nggak juga sih.
Ok fine.. hehe
Tapi lo sendiri gimana? Maksdunya , itu bisa dibilang karena
lo terpaksa juga kan?balik ke jalan ini lagi?
I, awalnya iya.. sekarang.. sampai akhirnya gua, apa ya? Gua

Sudah menjalankan puasa

Sekarang menjalankan
kegiatan beragama islam

Awalnya merasa terpaksa

Merasa kebebasan
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sudah sampai tahap dimana bahwagua nggak percaya bahwa
Tuhan itu ada lagi. Gua sudah sampai tahap dimana gua
menginginkan gua nggak harus beragama lagi gitu.. jadi,
cuman e.. gua hidup di sini.. gitu. Ya kecuali kalo gua hidup di
Amerika.. atau di Belanda atau di mana.. yang tidak
mengharuskan gua untuk menuliskan agama di KTP gua, gua
nggak masalah gitu.tapi kan gua nggak bisa memungkiri gua
hidup di sini jadi gua harus memilih. Dan e.. gua yakin suatu
saat nanti gua juga bakal membutuhkan Dia.. ya kan..

kembali menjalani ajaran Islam

beragamanya tertekan

Tidak percaya bahwa Tuhan
itu tidak ada

denial akan eksistensi
Tuhan

Merasa akan membutuhkan
Tuhan

agama sebagai tuntutan /
kewajiban sosial

Ingin tidak harus memiliki
agama

membutuhkan Tuhan

Ingin tidak harus menuliskan
agama di KTP
139. Emang apa yang bisa bikin elo sampe mikir Tuhan nggak ada?
140. Ngapain dia membuat gua kebingungan??tapi kan secara
science sendiri kita tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan itu
ada. Ya kan? Itu kan hanya faith, hanya iman, lah gua nggak
punya iman. Gua nggak punya kepercayaan bahwa dia ada.

Tuhan membuat subjek
kebingungan

Skeptis terhadap eksistensi
Tuhan

Tidak percaya Tuhan karena
tidak bisa dibuktikan oleh
science

Tuhan adalah iman, faith,
kepercayaan.

Tuhan itu iman, faith.
Subjek tidak punya iman,
Subjek tidk punya kepercayaan
bahwa dia ada
141.
142.
143.
144.

Nggak ada iman atau iman yang ter-repress?
Apa?
Nggak ada iman atau iman yang ter-repress?
Pada saat itu kan gua nggak merasa gua punya..
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145. Ehm…
146. Gitu.. e, pada saat itu gua merasa bahwa gua , katanya.. mimpi
itu Cuma blab la bla.. it‘s not a sign.. yang namanya primbon,
segala macem tuh nggak ada gitu lho.terus akhirnya kan gua
ngerasa oke.. this one is ridiculous gitu lho. Dan kita membuat
Tuhan kita sendiri. Gitu. Dan akhirnya gua pun mecoba untuk ,
dan sampe beberapa lama gua nggak berdoa. Benar-benar
totally gua nggak berdoa, gua nggak mau percaya lagi. Bahwa
dia tuh ada. Dan tidak mau berurusan lagi dengan orang yang
bertanya seperti itu. Tapi, gua sadar, gua akhirnya sadar gua
membutuhkan ―orang lain‖ untuk gua lari ketika gua nggak
ada orang lain lagi. Gitu. Dan akhirnya gua berusaha
menemukan dia lagi. Gitu. Belom siih.. tapi gua mencari.
Ceritanya…

Mimpi, primbon, dll itu tidak
ada.
Merasa mimpi bukanlah tanda
Kita membuat Tuhan kita
sendiri
Berhenti berdoa
Tidak mau lagi percaya
keberadaan Tuhan

Menjadi ragu dengan segala
hal yang berhubungan
dengan mimpi, primbon,
dan Tuhan
Denial eksistensi Tuhan
Tuhan adalah sosok yang
kita buat sendiri untuk
memenuhi kebutuhan kita
Sedang mencoba mencari
Tuhan kembali

Pada akhirnya sadar bahwa ia
membutuhkan sosok untuk
tempat berlari ketika tidak ada
orang lain
Berusaha mencari Tuhan lagi
147. Mencarinya dengan cara?
148. eeem… gua mulai berdoa lagi..
149.
150.
151.
152.

Ketika?
Ketika gua inget.
Maksudnya elu berdoa buat apa?
Gua berdoa buat apa ya? Nggak ada sih.. gua mau tidur gua
bilang ya udah.. Tuhan, mau tidur, besok bangunin ya.. gitu..
untung bangun.. kan gitu.. kan? Hahaha. Ya Tuhan terima
kasih saya bangun lagi. Hehehe.. coba lu bayangin..
153. Elo tuh nggak percaya Tuhan apa nggak percaya agama?

Mencari Tuhan dengan cara
mulai berdoa lagi

Berdoa untuk mencari
Tuhan lagi

Berdoa ketika mau tidur dan
bangun tidur

Mulai menjalankan kegiatan
beragama lagi
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154. Sempat pada satu titik gua nggak percaya Tuhan. Kalo gua
nggak percaya agama mah udah lama gua nggak percaya sama
agama. Nggak ada yang bener.

Menganggap agama itu tidak
benar dan tidak
mempercayainya

Tidak percaya dengan
agama
Menganggap agama tidak
benar

155. Maksudnya?
156. Agama itu kan dibuat sama orang. Dengan panggilan yang
berbeda-beda. Dengan cara yang berbeda-beda.. tapi kan
sekarang kita liat di berita-berita banyak busuknya. Jadi kan lu
kadang mau masuk , kadang itu membuat stereotype di otak
jadi jelek sendiri gitu. orang misalkan lo Islam, ah lo kan
teroris. Ato misalnya lo Katholik, ah, lo kan koruptor juga
jaman dulu. Gitu. Kan juga nggak baik-baik amat. Gitu.. gua
nggak percaya, apalagi gua nggak percaya dengan pemimpinpemimpin agama. Gua nggak suka . karena terkadang
doktrinasi mereka sangat buruk. Lu harus ke Masjid dan
terkadang tuh doktrinasi mereka bullshit lah.

Agama dibuat oleh orang
dengan panggilan dan cara
yang berbeda-beda
Issue buruk tentang suatu
agama membentuk stereotype
buruk terhadap agama tersebut
Subjek menganggap doktrinasi
pemimpin agama terkadang
buruk dan membuatnya tidak
percaya.

Agama adalah buatan
manusia yang memiliki
panggilan dan cara yang
berbeda-beda.
Issue buruk agama
membuat stereotype buruk
di mata subjek
Subjek tidak percaya
dengan pemimpin agama
Terkadang pemimpin agama
mendoktrinasi hal buruk

157. Emang pernah dapet pengalaman kayak gitu?
158. Ooo iya.. pernah lebaran beberapa tahun yang lalu, gua di
rumah itu ikut sholat ied kan.. dan wah itu doktrinasinya bahwa
kita harus menjauhi orang-orang nasrani. Bahwa mereka itu
kafir, bahwa mereka apa segala macem. Dia piker dia dewa apa
dia ngomong kayak gitu? Gitu kan. Jadi kadang tuh
menyebalkan gitu. Kalo emang yang lagi ngomong itu bukan
orang yang educated ya.. itu, aduuh, omongannya udah ngalor
ngidul nggak jelas. Dan gua pun tidak, maksudnya nggak
Cuma Islam ya.. kadang kayak pendeta pun itu ya.. temen gua
ada yang bapaknya pendeta ya, itu pun agak terlalu strict gitu

Pernah mendapatkan doktrinasi Pernah mendapatkan
yang menyebalkan dari
doktrinasi yang
beberapa pemimpin agama
menyebalkan dari beberapa
pemimpin agama
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159.
160.
161.
162.

163.
164.
165.
166.
167.
168.

kan. Ya gua curhat apa, dia malah menyuruh gua untuk masuk
dalam agamanya. Lhaa… it‘s not the way out.. gitu kan.. kayak
gitu-gitu lha..
Berarti bagi lo agama itu apa?
Eee…. Status.. doang…
Untuk?
Untuk diterima di lingkungan. Untuk merasa bahwa ooo you
belong somewhere. Dan, yaaa terima kasihnya, gua bertemu
dengan orang-orang yang tidak terlalu memperdulikan gue itu
beragama apa jadi gua sih sampe sekarang fine-fine aja..
walaupun ketika gue di keluarga gue, gue merasa kadang gua
tidak belong di sana. Karena mereka sudah sangat jelas mereka
mau ke arah mana dan gue, ah gue kanan kiri juga nggak
masalah. Gitu.
Jadi ketika lo ditanya agama lo apa lo bakal jawab apa dong?
Ya.. gue jawab sesuai dengan KTP gue aja.. itu kan status gua..
berarti belom ada keinginan buat ngerubah itu?
Ngerubah apa?
Status lo.. yang di KTP..
Belom. Dan gua punya harapan sih sebenernya.. karena… gua
tumbuh di lingkungan.. eh salah.. gua tumbuh di keluarga yang
berbeda seperti itu. Dan itu menyebalkan. Itu menyulitkan
gue.. karena gua harus berhadapan dengan society yang
mengharuskan gue untuk memilih salah satu. Gitu kan ya..
ataupunn juga terkadang e.. lo tuh harus punya satu pegangan
supaya elo tuh nggak keluar jalur. Kasarannya gitu. Dan gua
nggak suka ternyata tumbuh di lingkungan yang berbeda
seperti itu. Jadi harapan gue kalo akhirnya nanti suatu hari
menikah, suatu hari gua memutuskan untuk punya anak, gua
mau, gua punya suami pun yang nggak berbeda sama gue.

Agama diperlukan untuk
diterima di lingkungan.

Agama berperan untuk
diterima di lingkungan

Merasa terasing di tengah
keluarga karena tidak memiliki
agama yang jelas

Merasa terasing dalam
kekluarga karena belum
jelas status agamanya

Status agama sesuai dengan
KTP

Status agama sesuai dengan
KTP

Tidak suka tumbuh di keluarga
beda agama
Merasa kesulitan menghadapi
tuntutan sosial yang
mengharuskan memilih salah
satu agama
Tidak mau punya suami yang
berbeda agama
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Membutuhkan satu pegangan
supaya tidak keluar jalur
169. Yang nggak berbeda dengan status KTP lo maksudnya?
170. Iya. Tapi yang bener-bener taat. Gua maunya yang begitu. At
least kalo gua nggak bisa menjadi contoh yang baik, suami gua
bisa. Dan dia mau mengajari anak-anak gue gitu. Gue tahu gua
bukan contoh yang baik buat hal yang kayak gitu. Gitu kan..
tapi..
171. Berarti concern lu ke anak-anak?
172. Karena gua nggak mau orang lain yang gua cintai, yang gua
sayang banget , nanti akhirnya punya penderitaan yang sama
yang gua alamin. Kecuali, dia nggak hidup di sini. Tapi ya
mungkin gua rasa sih permasalahan kayak gini nggak Cuma di
Indonesia sih ya.. gitu.. mungkin di luar negeri orang lebih,
beberapa tempat, lebih open minded. Terhadap orang yang
bilang kalo saya agnostik atau saya atheis gitu. Kalo di
Indonesia kan kayaknya wajib banget sampe pemerintah
mengharuskan kita menulis di KTP.
173. Emang penderitaan sebelah mana yang nggak pengen lo.. anak
lo alamin?
174. Ya kayak.. lo ditanya agama lo apa..? eemm.. elo menjadi
beban buat bo-nyok lo.. karena.. kok dia nggak ikut gue ya?
Kok dia nggak ikut gue ya? Atau.. emm.. perbedaan itu juga
nggak enak ketika gua melihat nyokap gua nangis-nangis
karena bokap gua yang PNS nggak bisa mendapatkan sesuatu
karena nyokap gua adalah seorang Katholik. Dan itu
menyebalkan!

Menginginkan suami seagama
yang taat supaya bisa menjadi
contoh bagi anak-anaknya
kelak

Kebutuhan akan sosok
pembimbing agama
Kebutuhan untuk dibimbing
secara keagamaan

Tidak ingin orang yang subjek
sayangi merasakan penderitaan
yang sama
Berharap berada dalam
lingkungan yang lebih open
minded terhadap kebebasan
kepercayaan

Merasa status agama subjek
menjadi beban bagi orang tua
Beban kepada orang tua ketika
memilih agama.

Merasa status agama subjek
menjadi beban bagi orang
tua
Perasaan bersalah terhadap
orang tua ketika memilih
agama

Sedih melihat diskriminasi dari
dunia sosial tentang status beda
agama di keluarganya
sebal karena keluarga
mengalami diskriminasi
sosial karena beda agama
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175. Tapi dulu nyokap nggak masalah ya dua-duanya anaknya
masuk Islam?
176. Nyokap gua tuh kayaknya nggak pernah masalah deh anaknya
mau jadi apa. Cuman, bokap gue yang selalu bermasalah
dengan pride. Dan hanya masalah pride menurut gue. Dia
Cuma ketakutan, ntar keluarga gue ngomong apa? Gua dikira
nggak bisa menuntun keluarga gua dengan bener dong? Ya..
seperti itu lah.
177. Terus berarti dia nggak pernah ngajak lu ke gereja, atau
ngajak lo nyanyi-nyanyi lagu gereja..atau apa gitu?
178. Nggak. Nyokap gua aja jarang ke gereja..
179. Berarti bokap-nyokap lu nggak ada yang berkegiatan agama
gitu?
180. Eee.. setelah mereka menginjak usia berapa gitu ya? Akhirnya
mereka mulai rajin ke gereja.. bokap gua akhirnya rajin ke
masjid. Sampe akhir, dulu tuh nyokap gua ke gereja, ke gereja
sendiri, bokap gua ke masjid, ke masjid sendiri. Kalo sekarang
selama beberapa tahun belakangan ini, kayaknya semenjak
bokap gua dipecat deh. Aah ya mungkin SMA akhir gitu deh.
Akhirnya bokap gue sekarang mau nganter-jemput nyokap gue
ke gereja. Terus nyokap gue sekarang mau em, nungguin kalo
bokap gua jumatan.. ya gitu-gitu lah..
181. Tapi basically mereka rutin jalanin itu?
182. Basically sejak kapan nih?
183. Yah sepanjang sepengetahuan lu lah..
184. Kagak. Dulu waktu gua kecil nggak ada yang, nggak ada yang
beribadah. Nyokap gua ke gereja kalo inget, bokap gue sholat
kalo inget. Orang dia nggak bisa sholat.gimana? gitu
185. Terus kalo di rumah suka ngomongin tentang perbedan

Ibu tidak mempermasalahkan
status agama anak

Ayah dominant dalam
penentuan agama anak

Perasaan harga diri ayah
membuatnya
mempermasalahkan status
agama anak

Ibu jarang ke gereja.

Ibu tidak menjalankan
kegiatan beragama

Belakangan ini orang tua mulai
rajin ke gereja dan masjid

Ayah dan ibu baru
melakukan kegiatan
keagamaan saat anak sudah
dewasa.

Beberapa tahun belakangan ini
ayah dan ibu semakin terlibat
dengan kegiatan ibadah
pasangannya

Waktu subjek masih kecil,
orang tua tidak ada yang
beribadah

Toleransi dalam keluarga
makin menguat.

Orang tua tidak beribadah
ketika subjek masih kecil
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agama?
186. Nggak. Di rumah gua bukan tipe rumah yang akan bebas
mengeluarkan pendapat untuk hal-hal yang sesensitif itu. Akan
lebih menyenangkan kalo lo ngomongin mmau kerja apa? Mau
sekolah di mana? Gaji lo berpaa?dibandingkan ntar anak lo
jadinya mau masuk agama apa? Itu… nggak akan pernah
diomongin. Kalo nggak terpaksa.
187. Okeee…
188. Gimana mbak pewawancara? Hehe
189. Ntar dulu gua lupa tadi mau nanya apa yak? Ooo iya berarti
kalo hari raya lu ngerayain sama siapa?
190. mm.. apaan? Hari raya apa?
191. Elu ngerayain hari raya apa aja?
192. Ehm (mengunyah). Kalo, kalo skarang, setiap kali lebaran pasti
pulang ke rumah. Bersama… ya pasti bareng bo-nyok sama
kakak gue. Pasti gue bakal ke masjid bareng bokap gue..
kemudian, nanti nyokap gue udah masak ketupat dan temantemannya.. abis itu kita bakal ke rumah kakak nya bokap.
Terus, kalo nggak kita kke tempat eyang. Gitu.deh. masih ada
eyang gitu lah di Jakarta. Udah gitu… kalo Natal, pasti setiap
sore bokap gua atau gue nganterin nyokap gue dan kakak dan
oma gue ke gereja. Terus nanti kita jemput mereka, terus kita
pasti akan dinner.
193. Itu.. uda berapa tahun belakangan? Sejak kakak lu baptis?
194. mmm… (berpikir) nggak sih. Kayaknya semenjak gua masuk
kuliah deh. Tapi.. mmm awal-awal gua masuk kuliah kan
kakak gue masih berpura-pura jadi Islam gitu. Ya dia mash
suka ikut sholat ied padahal dia nggak sholat gitu.. ikut aja..
195. Okeey..
196. Eh kan waktu lo di sendang sono nanya-nya kan ―aku harus

Di rumah tidak bebas
mengeluarkan pendapat untuk
hal sesensitif agama
Tidak akan pernah
membicarakan agama kalau
tidak terpakasa.

Saat ini merayakan hari raya
bersama keluarga inti dan
besar

Topik agama merupakan
topic yang sensitive
Tidak pernah membicarakan
tentang agama dalam
keluarga

Merayakan hari raya
bersama keluarga inti dan
keluarga besar
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ikut kea rah yang mana?‖ kenapa nanya gitu?
197. Kan ketika saat itu gua udah masuk gereja.
198. mm.. terus?
199. Terus gua nyaman.. tapi gua tahu kalo bokap gua gak bakal
ngijinin.. jadi maksudnya apakah gua harus diberikan kekuatan
dan keberanian untuk eem.. bilang ke bokap gua untuk pindah
Katholik atau gua melepaskan angan-angan itu dan tetep
kembali ke jalan yang awal aja..

Merasa nyaman dalam
kegiatan gereja

Menemukan keyamanan
dalam agama lain

Ayah tidak mengijinkan

Mengalami kebingungan
ketika melihat ada pilihan
lain

Bingung apakah harus pindah
agama atau tetap di jalan

Ada keinginan untuk pindah
agama
Keinginan tersebut di tekan
oleh figure otoritas
200. Terus lho sedih dong?
201. Udah lewat ber, masa sedihnya.
202. Tapi waktu itu lu sedih nggak ketika bokap lu bilang jangan
pindah ya..
203. Mmm ya… gua hampir menangis sih.. tapi karena lagi ama
Kiki dan Koko kan jadi gua nggak bisa nangis.
204. Jadi kalo pas ngeliat kakak ama nyokap lu ke gereja?
205. Biasa aja sih. Itu bukan sesuatu yang bikin gua mupeng. Tapi
maksudnya, beda gitu lho. Kecuali gua ngeliat kakak gua
dikasih mobil, itu mungkin gua nangis kali ya. Beda gitu, beda.
206. terus lu kalo berdoa, berdoa sama siapa sekarang?
207. Kan gua uda mulai sholat sekarang.
208. O ya?? Rajin?
209. Lumayan… tapi ya.. tiba-tiba kalo berdoa gua.. nyebutnya
Bapa Kami gitu..

Subjek sedih mendengar
larangan pindah agama dari
ayah

kebebasan beragama
ditekan oleh figure otoritas

Subjek sudah mulai sholat
Tidak sengaja menyebut doa
Bapa Kami saat sholat

Menemukan kesamaan isi
dia dari dua agama
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210. Haha
211. Gapapa lha yak.. kalo lu tahu ya.. Bapa Kami sama Alfateha,
itu kata-katanya hampir-hampir mirip. Orang pada nggak tahu
ya?
212. Lu kalo misalnya, amit-amitnya ni ya, kalo misalnya lu uda
nggak sama cowok lu yang sekarang nih, terus ganti. Kalo
misalnya dapet yang bukan Islam?
213. Ya nggak papa.
214. Lu mau ikut dia?
215. mm.. gua ikut dengan calon suami gue.. pacar kan belum tentu
calon suami.
216. Walaupun itu artinya lu harus ninggalin papa?
217. Ya… itu kan nanti pasti ada diskusi panjang lebar. Kalo
sekarang sih gua nggak bisa menentukan sih soalnya gua
pengennya kawin sama dia.
218. Iyeeeee…ehehe
219. Nikah deng sori.
220. Eh peran agama buat lo apa? Status aja?
221. Sampe sekarang sih gua nggak menemukan yang lebih
daripada itu. Status untuk gua tidak dianggap aneh. Dan I
belong in here.
222. Oke.. thank you..

Menemukan kemiripan antara
doa Alfateha dan Bapa Kami

Peran agama sebagai status
supaya tidak dianggap aneh
dan dimiliki dalam sebuah
lingkungan

Peran agama sebagai status
supaya tidak dianggap aneh
dan memiliki tempat dalam
sebuah lingkungan
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Lampiran 5. Hasil Wawancara Subjek 5 (Gogon)
No.
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hasil wawancara
Kamu tolong certain tentang keluarga kamu dong
Keluarga saya itu terdiri dari empat orang.. yaitu saya,
bapak saya, ibu saya, adik saya.. bapak saya dengan ibu
saya itu lebih tua ibu saya kurang lebih sekitar dua apa
tiga tahun ya saya kurang tahu persisnya. Lalu.. adek
saya itu masih seumuran sekitar 11 tahunh kelas 5 SD.
Bapak saya kerja di Papua. Jadi pulang ke rumah Cuma
3 bulan sekali. Nah bapak saya sama ibu saya itu
nikahnya beda agama tapi nggak ada yang pindah, jalan
sendiri-sendiri.. kan soalnya nikahnya di gereja. Dan..
Yang Katholik atau Kristen siapa?
Yang Katholik ibu saya, bapak saya Muslim. Tapi ya
bapak saya jarang ibadah sih..
Oooh kalo ibu?
Kalo ibu sering..
Sering? Tiap minggu ke gereja?
Ya.
Nah terus anak-anaknya ikut siapa?
Saya tuh.. hehe saya..
Ehehehe
Saya ikut ibu saya.. Katholik saya.. tapi adek saya belum
jelas. Nggak tahu.. dia belum terlihat minatnnya di mana.
Itu kelas 5 SD ya?
He‘em.. padahal dulu saya kelas 4 SD udah masuk
katholik
Itu siapa yang nyuruh?

Deskriptif

Koding
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16

Ya aku sendiri. Ya mungkin karena.. anu sih kan dulu
ibu sering ke gereja. Jadi saya sering ikut ibu ke gereja.
Bapak kan jarang di rumah tho.

Mengambil keputusan
beragama sendiri

Memilih agama sendiri
Sejak kecil sering ikut ke
gereja dengan ibu
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Bapak dari kamu kecil di Papua itu?
Nggak, saya kelas satu SMP apa ya? Sebelumnya di
Bogor. Trus dia pulang satu bulan sekali atau dua bulan
sekali.
oo..
Ya emang dari kecil lah ditinggal, maksudnya ditinggal
kerja di luar kota..
keluarga commuter yee?
He‘em..
Oke.. berarti kalo dari kecil itu pemilihan agama kamu..
kamu sendiri yang bertanggung jawab gitu?
Iya.. kan bapak ibu, terserah lah kamu ikut yang mana,
asal.. ya kamu mantep nggak pindah-pindah.
Hmmm.. itu dikasih tahunya pas umur berapa?
Dikasih tahunya waktu.. yang mulai waktu aku sering ke
gereje. Kelas 4 itu.. waktu.. aku kan kalo di gereja
banyak temennya tho.. diajakin sekolah minggu lha..
diajakin apa.. kan ditanyain udah baptis belom? gitu.. ya
kan belom. Lhaaa terus aku ngomong sama ibuku ―bu,
aku kayaknya mau masuk katholik ikut ibu.‖ Aku masuk
katholik, gitu.. ―o ya udah nggak papa. Tapi kamu udah
pikir belom, besok kalo kamu udah gede kamu kepingin
pindah nggak?‖ nggak lah.. udah gede kan malah ya..
makin mantep gitu lah..

Punya kebebasan beragama

Orang tua memberi kebebasan
memilih agama

Lebih dekat dengan lingkungan
Katholik

Memiliki kebebasan beragama
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39
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42

Itu kamu bilang gitu kelas?
Empat SD kalo nggak salah.. akhir kelas.. empat SD.
Berarti ikut katekumen..gitu-gitu?
He‘em..
Itu dulu yang bikin kamu mikir mau milih agama
katholik berarti apa?temen-temen?
Faktor.. apa ya? Faktor.. ya itu tadi sering ikut ibu ke
gereja. Kan kebetulan tinggalnya di lingkungan keluarga
ibu gitu lho semuanya katholik. Ya kan otomatis gak
kenal Muslim tho? Muslim seperti apa saya nggak tahu.
Dan kalo bapak pulang itu kan nggak, orangnya nggak
rajin ibadah tho? Gitu.. jadi saya ya mungkin bisa
dibilang ikut-ikut tho? Bisa dibilang gampangannya?
He‘em he‘em.. terus sebelum kamu ke Katholik, itu ada
dorongan dari keluarga besar nggak?
Dari.. gimana? Keluarga besar?
Dari keluarga ibu.. atau bapak?
Nggaak adaa.. nggak ada. Cuman ya setiap minggu
―ayoo ikut ke gereja nggak?‖ gitu kan mereka seringnya
gitu ke gereja bareng-bareng tho?
Terus kalo di rumah sering dibahas nggak perbedaan
agama?
Sama sekali nggak pernah. Wong misal kalo bapak di
rumah mau misa natal mau misa di rumah tu juga sering
nganterin.
Tapi maksudnya, konflik nggak ada,
Sama sekali nggak ada..
Tapi kalo, kayak pembicaraan, kamu dikasih pengertian,
atau..
Oo ya mungkin kalo.. kalo aku kan waktu kecil,
istilahnya ya langsung masuk ikut ibu gitu lho. Jadi ya

Sejak kecil sering ikut ibu ke
gereja

Lebih dekat dengan lingkungan
Katholik

Tidak kenal Muslim

Lingkungan yang
mempengaruhi perkembangan
agama adalah ibu dan gereja.

Ayah tidak rajin ibadah

Tidak ada dorongan beragama
dari keluarga

Ayah mengantar keluarga ke
gereja

Toleransi keluarga baik

Subjek membuat keputusan
sendiri ketika memilih agama

Subjek membuat keputusan
beragama sendiri
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43
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53
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56

nggak terlalu banyak pembicaraan ya langsung udah..
nggak usah terlalu diarahin udah milih sendiri. Cuma
kalo sekarang kan jadi kadang-kadang ada pembicaraan
soalnya ngarahin adek saya gitu lho. Jadi yang ―kamu
pilih mana? Kamu tuh udah mau SMP‖ kalo SMP itu
kan harus udah ada. Istilahnya uda mulai dipisahin tho
agama yang Islam pelajaran di sini kalo yang katholik di
sini. Makanya kan dia harus cepet-cepet belajar. Jadi
diarahin ―mau ikut mana? Kalo kamu ikut ibu ya ayo
ikut ke gereja. Belajar. Katekumen dan sebagainya tho.
Kalo muslim ya dipanggilin guru buat ngajar. Muslim itu
gimana.. gitu.
Jadi dia belum keliatan mau ke mana?
Belum e..
Itu..biasanya yang ngebimbing gitu ibu atau kamu?
Yang ngarahin gitu? Ibu tho.. bapakku jarang di rumah.
Kamu?
Aku nggak pernah sih, kadang-kadang. Cuman.. Ya kalo
aku ikut ngomong, aku mesti ikut emosi.
Hehe malah adekmu dimarah-marahin?
Hehe iya.. tak marahin.. ya ra dongan e (nggak ngerti
terus ).
Haha
Masak kon nang gereja emoh, masjid ya emoh.. (masak
ke gereja nggak mau, ke masjid ya nggak mau) yang
penting nonton kartun..
Hoho
Rak ya pethuk?(apa nggak konyol?) Padahal udah mau
SMP.. kayak gitu.. pembicaraannya sebatas itu..
nek kamu sekarang rajin ke gereja?
Eh? Ya... iya... ya.. gimana ya? Mungkin kalo antara ini

Orang tua berusaha
membimbing adik subjek

Orang tua mendukung
keputusan anak

Orang tua siap memfasilitasi
anaknya

Ibu terlibat dalam
perkembangan agama anak
Terbuka terhadap topik agama
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69
70

rajin dan ini tidak rajin (membuat gambaran di udara).
Saya ada di sini.
Itu setengah apa sepertiga ya?
Mungkin.. 40 % dari 100%..
Hehe
Ya gimana ya? Misalnya dua minggu nggak ke gereja
baru ke gereja. Kalo misalnya tiap minggu ke gereja
nggak ah.
Ooo..
Gitu. Daripada ke gereja nggak niat tho? Mending di
rumah.. ditunggu niatnya dateng dulu..
Yoi bener banget. Tapi dimarahin nggak?
Ooo jelas.. (tersenyum) hehehe jelas..
Lha terus setelah kamu apa tuh maksudnya kamu udah
bisa nentuin kan tuh dari kecil, kamu udah milih..
Mungkin karenaa ini juga, aku, sekolahnya kan SD.. TK,
SD di Kanisius.lingkungannya kan Katholik tho.. jadi
istilahnya ya gampang anu lho.. ya udah lah aku
Katholik aja. Kan kalo sering tho kalo di katholik, di
kanisius itu misa-misa.. kan kalo temennya uda baptis
uda komuni kan aku malu.. Cuma gitu-gitu..
oo.. hehe
Tapi karena juga aku udah ada arah ke katholik sih..
daripada agamaku nggak jelas tho? Waktu itu aku kan ya
udah mikir sih.. soalnya kalo islam nanti kan terlalu
banyak waktu nanti aku belajarnya. Nanti kan repot
nggak ada yang ngajari tho? Kalo Katholik kan aku uda
jelas gambaran ke depannya.
Dan orang tua nggak masalah?
Ya nggak.. bapak nggak masalah. Terserah aku yang
milih..

Malu kalau belum dibaptis
sedangkan teman-temannya
sudah

Malu kalau tidak punya agama

Butuh kepastian identitas
agama

Butuh kepastian identitas
agama

Orang tua membebaskan
pilihan agama pada subjek

Subjek memiliki kebebasan
beragama
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Jadi yang membuatmu memutuskan untuk memilih
agama saat itu adalah temen-temen?
Temen-temen, keluarga.. keluarga besar maksudnya.
Bukan keluarga kecil.
Terus pas kamu udah masuk ke Katholik terus piye?
Ya sudah, saya menjalani seperti orang-orang Katholik
kebanyakan pada umumnya.
Eee maksudnya sejauh mana kamu memaknainya,
menjalaninya?
mm... ya tu.. ya intinya ya.. gimana ya? Hidup seturut
dengan Kristus lah.. (tersenyum lebar)
Hehe
Saya juga tidak terlalu mengerti memaknai agama.
Yang jelas kalo saya sendiri sih saya memandang agama
itu hanyalah sebatas apa ya? Aturan atau cara. Kan
Tuhan Cuma satu tapi cara beda-beda. Muslim, hindu,
budha, katholik, Kristen. Cuma masalah cara tho itu?
Terus kamu pernah merasa terbebani nggak sih hidup di
tengah keluarga beda agama?
Nggak sih. Keluargaku ‗beda‘ tapi kayak ‗sama‘ e.. lha
bapakku nggak terlalu mencolok itunya.. (ibadahnya).
Ok ok
mm.. o mungkin terbebaninya cuman kalo masalah itu
lho.. yang administratif kayak KK, KTP, itu kan aku
agamanya masih tercantum Islam.. belum direvisi..
Bukannya pas bikin KTP diganti?
Nggak. Dulu aku KTP ‗nembak‘ e
oo.. ya..terus kalo peran agama yang kamu rasain dalam
hidup apa?
Haduh, peran agama dalam hidup ya? Aduuuh.. hehe

Teman-teman dan keluarga
besar menjadi factor dalam
memilih agama

Teman-teman dan keluarga
besar menjadi factor dalam
memilih agama

Memandang agama sebatas
aturan atau cara

Memandang pluralisme agama

Tuhan itu satu tapi cara
berceda-beda

Ayah tidak mencolok dalam
beribadah
Terbebani dengan masalah
administrative agama

Agama adalah sebatas aturan
dan cara

Ayah tidak menjalankan ibadah
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89
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91
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Berat ya? Hehe
Memang soal agama itu saya kesulitan menjawabnya..
tapi ya gimana ya? Agama itu... dalam hidup saya
sebagai tuntunan. Tuntunan dalam menjalani hidup.
Karena kan kalo kita terjepit masalah, kita kesulitan kan
kita larinya ke Tuhan. Ya istilahnya untuk menunjang
usaha kita. Jadi kalo kita tidak punya agama kita tidak
punya tuntunan untuk menghadapi masalah kah.. untuk,
ya bukan berarti agama hanya untuk, hanya untuk
tuntunan ketika kita mendapat masalah, tapi juga untuk
tempat dimana kita mengungkapkan terima kasih kepada
Tuhan. Agama itu, kalo saya mikirnya agama itu Cuma
sarana lah.. sarana istilahnya ya on/off sama.. istilahn ya
Tuhan itu lampu. Kita on/off, lha.. agama itu kabelnya..
(memperagakan dengan tangan)
Hmmm..
Ya saya tidak cukup pandai membahasakan agama.
Hehe tidak papa itu sudah cukup baik dek Gogon.. m..
berarti kalo meruntut perkembangan agamamu nih ya..
kamu merasa cukup terbimbin tidak?atau kamu merasa
kamu butuh bimbingan nggak sih untuk mendalami
agamamu?
Untuk saat ini saya merasa cukup. Mungkin seiring
waktu saya dewasa atau menua nantinya, saya akan lebih
bisa mendalaminya sendiri.

Merasa kesulitan menjawab
soal agama
Agama sebagai tuntunan
Agama mengurangi tekanan
hidup
Agama sebagai tempat untuk
mengungkapkan terima kasih
kepada Tuhan
Agama sebagai sarana

Ingin mendalami agamanya
sendiri
Tidak membutuhkan
bimbingan

93
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Dan sudah ada usaha untuk itu?
Sudaah.. di antaranya ya berusaha memperhatikan
khotbah-khotbah romo pas misa.. lalu kadang-kadang
kalo di rumah Jono (temannya) itu.. anu..

Independent dengan
perkembangan agamanya
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Jangan bilang nonton kebaktian bareng.
Nggak.. hehe.. Jono itu teman saya.. dia sering
menggoda saya lewat kitab suci. Kalo misalnya saya
melakukan kesalahan apa, dia buka kitab suci. ―Iki neng
nggon kitab ki ngene.. ra entuk kowe ngono kuwi..‖ (ini
di kitab suci gini.. nggak boleh kamu kayak gitu) aa..
begitu.. sedikit belajar.. lewat gurauan-gurauan yang
nggak mutu itu..
Hmm baiklah..
Ya.. keluarga saya tu terlalu diplomatis.. terlalu
demokratis.
Ya bagus..
Yang.. apa ya? Kalo bapak saya nggak pernah menuntut
sih.. ibu malahan. Di kon nang (disuruh ke) gereja terus.
Ra‘ yo mumet aku (apa nggak pusing aku?).
Mending nonton kartun tho?
Mending turu tho?
Kamu pernah gak sih ngerasa terbebani nggak sih kalo
kamu milih yang ini nanti yang satu gimana?
Kalo yang satu gini satu gimana? Maksudnya?
Misalnya waktu kamu milih.. aku jadi Katholik ah. Tapi
nanti bapakku piye yo (gimana ya)?
Nggak. Karena bapak-ibuku berdua udah bilang gitu.
Kamu terserah mau ikut bapak apa ibu? Yang penting
kamu.. ya.. istilahnya tenanan. ―besok kalo kamu nikah
beda agama, kamu nggak boleh berubah‖ Ya bapak juga
ngomong gitu.
Dan mereka konsisten dengan omongan mereka gitu?
(mengangguk-angguk)
Tapi kamu ada keinginan untuk nikah beda agama?
Ya kalo keinginan sih ya nggak ada. Tapi kalo
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ketemuanya beda agama ya.. no problem.
Kamu pernah dikenalin ke ajaran muslim nggak?
Ya waktu itu aku kelas berapa ya? Sebelum aku dibaptis.
Kelas 3 apa kelas 4 juga. ―kamu mau tahu ngga muslim
tuh kayak gimana?‖ oh ya..‖ayo ikut bapak, jumatan.‖
Ya bapakku Cuma ngajak. Aku di jejernya, nggak
dibilangin apa-apa. Ya aku waton eyaaa
(memperagakan), oke.. (memperagakan lagi).
Haha waton (asal) gerak ya?
He‘eh.. haha. Gitu aja. Waktu sholat Ied, idul fitri itu
juga. Waktu aku kelas dua, dua kalo nggak salah. Itu..
juga.. waktu kelas dua itu pertama kali diajak sholat,
sholat Ied. Terus selang beberapa tahun itu aku diajak
sholat Jumat. Jadi dua kali. Tapi ya aku nggak tahu apaapa.
Terus perasaanmu piye?
Yaa.. datar aja perasaanku.. oke.. coba.. gitu
Interaksi sama keluarga bapak juga jarang ya?
Jarang.
Kalo hari raya?
Idul fitri dateng aku..sama ibu sama adek. Kalo bapak
pas nggak pulang, kalo bapak pas pulang ya ikut.
Bapakku tuh lebih sering pulang waktu natal e daripada
waktu idul Fitri.
Hmm baiklah.. terima kasih ya Gogon waktunya..
Iya sama-sama...

