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PERKAWINAN BEDA AGAMA:  

KAJIAN SOSIAL-BUDAYA 
Nawari Ismail 

 

A. PENGANTAR   

Makalah ini didasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan penulis. Meskipun 

penelitian dilakukan dengan memadukan dua pendekatan yaitu kualitatif dan kuantitatif, 

namun prioritas pendekatan adalah kualitatif dengan desain etnografis. Penelitian 

dilakukan di lingkungan masyarakat Jawa perkotaan  (Mlati) dan perdesaan (Berbah) 

dalam waktu yang berbeda. Sebagian besar pelaku perkawinan beda agama  adalah 

berusia 40 tahun ke atas, dan menganut Islam, Katolik dan Protestan. 

Cakupan yang akan dibahas dalam makalah  ini meliputi: faktor-faktor 

terjadinya perkawinan beda agama dan penyabab terjadinya harmoni dalam keluarga 

beda agama, keberagamaan suami isteri sebeum dan setelah membangun keluarga, 

kewarisan yang akan diterapkan, afiliasi agama anak dan peran gender dari suami-isteri  

yang berbeda agama dalam pengafiliasian agama anak. 

B. Penyebab Perkawinan  Beda Agama 

Walaupun banyak agama tidak membolehkan umatnya kawin dengan orang yang 

berbeda agama, namun dalam realitas, khususnya di Sinduadi,  masih banyak terjadi 

perkawinan beda agama. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. (1) Dominasi subbudaya 

abangan. (2) Terjadinya proses kontraksi dari keluarga luas ke keluarga inti. (3)  

Perubahan prinsip-prinsip dalam pranata perkawinan. Ketiga faktor yang memungkinkan 

terjadinya kawin beda agama tersebut tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait.  

Pertama, fenomena perkawinan beda agama ini terutama dapat dilihat dari 

pandangan keagamaan suami isteri yang berbeda agama. Pada intinya mereka 

memandang semua agama itu baik dan sekedar sebagai alternatif pilihan. Berikut 

beberapa pandangan mereka : 

Semua agama itu sama  untuk itu tak masalah  kawin dengan orang yang berbeda agama yang penting 

sama-sama  senang dan rukun… Beda agama itu tak masalah, setiap agama mengajarkan 

kerukunan…Setiap agama baik yang penting masing-masing orang mayakini sesuai dengan 

kemantapannya… Setiap agama itu bagus tujuannya sama  tapi caranya yang berbeda-beda……Semua 

agama itu sama-sama memberikan cara  untuk memperoleh kebahagiaan…Keyakinan agama itu seperti 

pakaian, orang bebas memilih pakaian yang mana, yamg penting tujuannya sama.  
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Uraian tersebut mengandaikan bahwa suami-isteri keluarga beda agama 

mempunyai sikap toleransi beragama yang tinggi. Dalam setiap tindakan sosialnya 

perbedaan agama bukan menjadi pertimbangan utama. Kecenderungan ini sekaligus 

mengandaikan bahwa agama tidak selalu menjadi penghalang sebagai pengintegrsi 

sosial, justru karena adanya subbudaya abangan. 

Gejala ini lebih mempertegas dan mendukung temuan Hildred Geertz (1985) 

setengah abad yang lalu, yang dilakukan di Mojokuto, dan teori modernitas seperti 

dikemukakan Nottingham (1983). Teori modernitas menyatakan bahwa setiap 

masyarakat moderen cenderung bersifat toleran terhadap agama lain. Sementara Hildred 

Geertz menemukan bahwa dari tiga aliran agama Jawa yaitu santri, abangan, dan priyayi 

seperti dikemukakan Clifford Geertz, kategori abangan memperlihatkan ciri-ciri seperti 

masyarakat modern yaitu adanya toleransi beragama yang tinggi. Sikap toleransi ini 

akhirnya mempengaruhi berkembangnya perkawinan beda agama, karena dalam setiap 

hubungan sosial antar individu tidak membeda-bedakan agama yang dipeluk oleh 

seseorang. 

Kedua, perubahan struktur keluarga yang terjadi dalam masyarakat terjadi pula 

pada keluarga beda agama. Perubahan struktur itu berupa proses kontraksi keluarga yaitu 

proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti (batih). Proses kontraksi 

keluarga ini memunculkan otonomi dan liberalisasi keluarga inti yang lebih kuat. 

Anggota keluarga inti lebih punya kebebasan dalam memutuskan semua hal yang 

berkaitan dengan persoalan internal keluarga, termasuk dalam penentuan perkawinan. 

Kontrol sosial  dari kerabat luas terhadap (anggota) keluarga inti melemah, sehingga 

memberikan keleluasaan bagi (anggota) keluarga inti menentukan pasangan perkawinan 

tanpa terpaku dengan nilai-nilai yang menjadi anutan kerabat luas, terutama nilai-nilai 

agama. Ketiga, perubahan budaya Jawa dalam pranata perkawinan, misalnya prinsip 

gudel nyusu kebo yang telah berubah menjadi kebo nyusu gudel (orang tua mengikuti 

kemauan anak). Prinsip ini menunjukkan kemandirian dan kebebasan anak dalam 

menentukan jodohnya. 

C.  Harmoni dan Konflik  

Setiaknya ada 5 faktor yang menyebabkan keluarga beda agama tetap harmoni 

yaitu: (1) Dominasi subbudaya abangan. (2)  Gejala sekularisme.  (3)  Formalisme 

agama. (4)  Pola hubungan tenggang rasa. (5) Faktor anak. 
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 Pertama, sebagaimana diulas sebelumnya bahwa pandangan keagamaan subgolongan 

abangan yang bersifat sinkritik telah melahirkan sikap dan perilaku toleransi terhadap 

orang yang berbeda agama. Agama juga hanya menjadi salah satu alternatif pilihan dari 

sekian pilihan. Simbol-simbol agama yang berbeda bukan menjadi penghalang bagi 

bersatunya individu yang berbeda agama. Akibatnya bukan saja dapat 

menumbuhsuburkan perkawinan beda agama, namun lebih jauh menjadikan keluarga 

beda agama terus mampu memelihara keutuhan rumah- tangganya.  

 Simbol-simbol keagamaan yang berbeda, yang telah termanipulasi, justru menjadi 

faktor pengintegrasi keluarga beda agama dan sebaliknya menyebabkan hampir tidak 

pernah terjadi perceraian di kalangan keluarga beda agama. 

 Tidak adanya perceraian di kalangan keluarga beda agama sangat berbeda dengan 

kecenderungan yang ada di Amerika Serikat seperti dikemukakan beberapa peneliti. 

Collins (1987) mencatat bahwa perceraian di kalangan keluarga beda agama (religious 

intermarriage) lebih sering terjadi dibandingkan dengan keluarga yang satu agama. 

Elliot dan Merrill (dalam Khoiruddin, 1997) menjelaskan yang senada yaitu perbedaan 

agama dalam keluarga menyebabkan seringnya konflik internal, terutama setelah 

anak lahir. Konflik akan lebih serius lagi jika suami-isteri memiliki ketaatan agama 

yang tinggi. 

 Kedua, tesis Elliot dan Merrill yang menyatakan konflik akan lebih tajam jika suami-

isteri yang berbeda agama memiliki ketaatan beragama perlu dikritisi. Sebab dalam 

beberapa kasus ternyata ketaatan agama yang tinggi belum tentu berpengaruh kepada 

munculnya konflik diantara suami-isteri tersebut, masih ada faktor lain yang perlu 

dipertimbangkan yaitu mengenai pandangan keagamaan masyarakat. 

 Ada pandangan dan perilaku yang sekularistik dari suami atau isteri, khususnya dalam 

persoalan hubungan ritual agama (keberagamaan) dengan aspek sosial. Mereka 

memisahkan antara aspek ritual keagamaan dengan aspek sosial. Akibatnya walaupun 

tingkat keberagamaan  mereka tinggi dan sedang namun tidak mempengaruhi  terhadap 

aspek sosial mereka. Hal ini nampaknya terkait dengan pandangan keagamaan 

masyarakat Jawa yang toleran, walaupun orang tersebut taat beragama. Suk (44 tahun) 

menyatakan : 

Saya sembahyang, puasa, tarawih, bayar zakat, tapi saya tidak fanatik terhadap agama isteri saya 

(Katolik). Karena sebagai orang yang hidup dalam masyarakat beragam agamanya kita harus 
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menerimanya, apalagi saya sebagai pegawai negeri yang harus nasionalis. Saya dan isteri sepakat 

urusan agama itu menjadi urusan pribadi masing-masing. 

 Pernyataan tersebut memperkuat hasil angket mengenai keberagamaan dan kewarisan 

yang tidak memiliki konsistensi yaitu  pemisahan antara aspek keberagamaan dengan 

aspek sosial. Gejala ini dapat disebut gejala sekulerisme yaitu melakukan pemisahan 

secara tegas antara urusan agama dan urusan sosial. Agama hanya dimaknai dalam 

pengertian yang sempit, sehingga menimbulkan privatisasi agama dalam kehidupan 

agama. Agama dipandang sebagai urusan pribadi masing-masing suami-isteri. Pada 

gilirannya perbedaan simbol-simbol keagamaan tidak berfungsi sebagai sumber konflik, 

namun justru mampu meretas batas-batas sosial-budaya antara suami-isteri, sehingga 

hubungan yang baik (social conjunction) dapat terpelihara. Kalaupun ada perselisihan 

(social disconjunction) dalam keluarga beda agama, sumbernya bukan dari perbedaan 

agama, namun datang dari persoalan lain, sebagaimana layaknya dalam kehidupan rumah 

tangga dari keluarga yang satu agama. 

 Ketiga, kalau perilaku sekularistik berusaha mensubordinasi agama dalam 

menghadapi persoalan sosial, khususnya hubungan sosial antara suami-isteri, maka dalam 

formalisme agama sebaliknya. Agama dijadikan sumber acuan dalam melakukan 

tindakan sosial, khususnya dalam memelihara hubungan yang baik dan mencegah konflik 

rumah tangga, terutama untuk tidak terjadinya perceraian: Beberapa informan 

menyatakan:  

Sesuatu yang suci itu perlu dipertahankan (Islam)… Perkawinan  itu cukup satu kali saja sesuai ajaran 

agama (Katolik)… Dulu saya (Islam) dan bapak (Katolik) pernah bertengkar, kemudian  saya meminta 

cerai kepada bapak, namun bapak tidak mau,  menurut bapak agama Katolik melarang perceraian. 

 

 Sebenarnya dalam Islam perceraian itu dibolehkan tetapi dianggap sebagai perbuatan 

durhaka. Hal ini mengandaikan bahwa perceraian itu dalam Islam merupakan pilihan 

terakhir dan dibutuhkan syarat-syarat tertentu. Sementara agama Katolik melarang 

perceraian suami-isteri, dan agama Kristen melarang tapi tidak begitu ketat. Norma 

agama ini masih dipegangi terutama oleh suami atau isteri Katolik untuk menghindari 

terjadinya perceraian, sehingga kehidupan rumah tangga dapat diselamatkan. 

 Keempat, pola hubungan yang didasarkan atas tenggang-rasa di antara suami-isteri. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan:  

Kami sepakat untuk saling memahami dan mengerti, memang ada perbedaan agama namun itu tidak 

perlu dibesar-besarkan….Dalam keluarga itu yang paling penting  adalah saling pengertian  supaya 
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keluarga bisa ‘langgeng’…Saling pengertian dan menghormati keyakinan penting sehingag rumah 

tangga bisa rukun…Setia, saling pengertian  serta menghilangkan rasa perbedaan yang ada. 

 Hal ini tidak terlepas dari karakteristik struktur keluarga dalam masyarakat Jawa yang 

meletakkan setiap anggota keluarga berdasarkan posisi dan peranannya masing-masing. 

Suami sebagai kepala rumah tangga harus dihormati dan disegani dan harus berperan 

sebagai pengayom anggota keluarganya. Sementara isteri sebagai ibu rumah tangga harus 

disayangi dan bertugas mengasuh anak serta tugas-tugas domestik lainnya. Jika peranan 

ideal (ideal roles) itu berlangsung dengan baik, maka kualitas hubungan yang didasarkan 

atas tenggang-rasa akan semakin mendalam. Suatu hubungan yang penuh kasih-sayang 

dan selalu mencegah dan memperkecil terjadinya perselisihan, sehingga perbedaan sistem 

sosial budaya-agama tidak menjadi permasalahan. 

 Kelima, tujuan berkeluarga bagi masyarakat setempat sebenarnya lebih banyak 

ditujukan kepada kepentingan anak-anaknya. Beberapa informan menyatakan:   

Berbeda agama dan hal-hal lainnya biasa-biasa saja, yang penting dalam rumah tangga  itu bagaimana 

orang tua berusaha  agar anak-anak memperoleh kebahagiaan…Kesejahteraan keluarga jelas 

merupakan tujuan pokok dalam berumah tangga terutama untuk masa depan anak-anak… Saya 

berharap semoga anak-anak dapat pekerjaan, menghormati orang tua, perkara agama tak menjadi soal 

karena semua agama itu baik, tujuannya sama…. Yang penting dalam perkawinan itu bukan soal 

agamanya, tapi bagaimana menyatukan dua hati, punya keturunan yang baik yang dapat melanjutkan 

apa yang sudah dicapai oleh orang tua. 

 Ungkapan-ungkapan tersebut memberikan gambaran tentang tujuan berkeluarga dari 

suami-isteri yang berbeda agama yaitu untuk memelihara dan membimbing anak, 

menyediakan sarana bagi mereka untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan 

masyarakat yang lebih luas. Orientasi orang tua kepada kepentingan anak dalam 

berkeluarga menjadikan mereka sebagai titik pusat perhatian orang tua. Akibatnya anak 

menjadi faktor perekat (social cement)  antara suami isteri yang berbeda agama. 

C. Keberagamaan Pasangan  

 1. Keberagamaan Suami-Isteri 

Keberagamaan suami isteri dari keluarga beda agama sesudah perkawinan  banyak 

yang tergolong cukup dan rendah, walaupun begitu ada seperempat dari mereka yang 

tergolong tinggi. Sementara sebelum mereka kawin  dengan  pasangannya masing-masing 

yang berbeda agama, lebih dari separuh  dari mereka  tergolong tinggi keberagamaannya, 

dan hanya sedikit yang memiliki keberagamaan rendah. 
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Tabel  1: Tingkat Keberagamaan Suami-Isteri 

dari KBA Sebelum dan Sesudah Kawin (N=16) 

 

Tingkat Sebelum Sesudah 

 

Tinggi 

 

       56,25 

 

25,00 

Sedang             25,00             37,50 

Rendah 18,75 37,50 

Jumlah 100% 100% 

  Sumber: Data Angket, 2006 

 

Setelah perkawinan berlangsung ada kecenderungan keberagamaan suami atau isteri 

mengalami penurunan tingkat keberagamaannya.  Ada tiga bentuk penurunan 

keberagamaan tersebut.  Pertama, suami/isteri yang sebelumnya memiliki tingkat 

keberagamaan tinggi, namun setelah kawin  menurun  menjadi cukup. Kedua,  

suami/isteri yang sebelumnya memiliki  keberagamaan tinggi, setelah kawin  menurun 

menjadi rendah. Ketiga suami/isteri yang sebelumnya memiliki keberagamaan cukupan 

berubah menjadi rendah.  Adapun di luar  ketiga bentuk tersebut  ada suami/isteri yang  

memiliki keberagamaan secara konstan atau tidak berubah,  baik sebelum maupun 

sesudah kawin yaitu tetap tinggi, sedang atau rendah. 

 Faktor terjadinya penurunan  keberagamaan tersebut dapat dilihat dari alasan mereka 

misalnya: 

tidak sreg/tidak enak (kalau menampakan ketaatan); sibuk dan acara keagamaan berbenturan 

dengan  acara lain serta jarang bisa bangun pagi; sibuk bekerja dan urusan keluarga; terbentur 

waktu atau tidak ada waktu; sibuk dengan urusan keluarga, dan bahkan ada yang menyatakan 

‘malas saja’.  

 Perubahan tingkat keberagamaan tersebut mayoritas terdapat pada  pemeluk 

Katolik/Kristen, baik  dari kalangan suami maupun isteri. Adapun pada penganut Islam 

hanya terdapat pada  isteri.  

2. Keberagamaan Suami 

     Tabel  2: Tingkat Keberagamaan Suami dari Keluarga Beda Agama 

Tingkatan Keberagamaan 

Suami Kristiani  

Keberagamaan 

Suami Islam 

Keberagamaan 

Suami  

Sbl Nikah Ssd Nikah Sbl Nikah Ssd Nikah Sbl Nikah Ssd Nikah 

Tinggi 57,14 14,29 0 0 50,00 12,50 

Sedang 28,57 57,14 0 0 25,00 50,00 

Rendah 14,29 28,57 100,00 100,00 25,00 37,50 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber: Data Angket, 2006 



 7 

 

 Sebagaimana terlihat dalam tabel 2 banyak suami Katolik/Kristen yang  mengalami 

perubahan keberagamaannya setelah kawin. Mereka yang termasuk tinggi  semakin 

sedikit dan sebaliknya  mereka yang termasuk kategori sedang dan rendah semakin 

banyak. 

3. Keberagamaan Isteri 

Tabel  3: Tingkat Keberagamaan Isteri dari Keluarga Beda Agama 

Tingkatan Keberagamaan Isteri 

Katolik/Kristen 

Keberagamaan Isteri  

Islam 

Keberagamaan Isteri 

Sbl Nikah Ssd Nikah Sbl Nikah Ssd Nikah Sbl Nikah Ssd Nikah 

Tinggi 60,00 40,00 66,67 33,33 62,50 37,50 

Sedang 20,00 40,00 33,33 - 25,00 25,00 

Rendah 20,00 20,00 - 66,67 12,50 37,50 

Jumlah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Sumber: Data Angket, 2006 

 

 Seperti pada kasus suami Kristiani (Katolik/Kristen), isteri Kristiani juga banyak 

mengalami perubahan  tingkat keberagamaan. Mereka yang termasuk kategori tinggi 

semakin  sedikit dan yang termasuk kategori sedang semakin banyak.  Sementara pada 

isteri Islam mereka yang termasuk tinggi  juga semakin sedikit dan sebaliknya yang 

termasuk kategori rendah semakin banyak. 

B.  Penerapan Hukum Kewarisan 

 Walaupun hukum kewarisan baru akan berlaku jika orang sudah meninggal dunia, 

namun jawaban subyek pada saat sekarang terhadap persoalan ini menunjukkan 

kecenderungan  atau sikap yang akan diambil oleh mereka nantinya.  Dalam kaitan ini, 

mayoritas subyek (81%) akan menerapkan hukum  kewarisan adat, baik dari kalangan 

suami-isteri Islam maupun suami-isteri Katolik/Kristen. Selebihnya akan menerapkan 

hukum positif  (6%), dan  belum menentukan (13%). Di kalangan suami/isteri Islam akan 

menerapkan hukum adat mencapai 83% dan suami/isteri Kristiani  sebesar 80%. Bagi 

mereka yang akan menerapkan  hukum kewarisan adat beralasan seperti berikut: 

karena saya dan isteri sama–sama berasal dari satu suku… karena adat Jawa  itu baik… untuk 

menghormati adat yang turun temurun… karena adat sesuai dengan hidup saya… karena adat 

lebih baik dibandingkan dengan (hukum)  yang lainnya… karena sesuai dengan tradisi nenek 

moyang…hukum  waris adat yang berlaku sekarang sudah cocok. 
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D. Sosialisasi Nilai-Nilai Agama 

 1. Pembinaan Agama Anak 

 Sosialisasi nilai-nilai agama pada anak dari keluarga beda agama tidak hanya datang 

dari satu struktur sosial, namun juga dari struktur kerabat dan lingkungan sosial seperti 

pendidikan formal dan institusi keagamaan. Peranan dari masing-masing pihak sering 

menjadi tumpang tindih, walaupun untuk kepentingan analisis dapat dilakukan 

pembedaan dan pemisahan.  

 Satu hal yang penting dicatat sejak awal bahwa adanya peranan dari ketiga struktur 

tersebut menandakan bahwa pembinaan agama anak lebih banyak dipengaruhi struktur 

sosial yang ada dalam masyarakatnya. Struktur-struktur itulah yang mempunyai daya 

paksa (berpengaruh) bagi anak untuk mengikuti nilai-nilai budaya dan agama yang dianut 

oleh anggota masyarakatnya. 

 Walaupun antara ayah dan ibu akan berbeda-beda dalam memandang dan 

memposisikan agama dalam persoalan kehidupan, namun variabel agama ini masih tetap 

menjadi ‘kebutuhan’ oleh setiap orang tua, setidak-tidaknya untuk kepentingan yang lebih 

praktis seperti dalam pengurusan kartu identitas dan sekaligus sebagai bagian identitas 

diri orang tua dan anak-anaknya. 

 Bagi orang tua di kalangan masyarakat Jawa, khususnya dari keluarga beda agama, 

agama bagi anak-anak yang belum dewasa masih dianggap bersifat tentatif atau 

sementara, karena penganutan agama yang sesungguhnya adalah ketika mereka sudah 

menginjak dewasa. Batasan kedewasaan ini setidak-tidaknya pada usia SMA. Pada masa 

ini anak sudah diberikan hak memilih secara otonom untuk memeluk suatu agama, 

apakah tetap memeluk agama yang sudah ‘dipeluk’ sebelumnya atau memeluk agama 

lain. Walaupun begitu kebanyakan anak akan tetap memilih agama yang sudah dianutnya. 

 Masa usia tentatif dalam beragama tersebut dapat dianggap sebagai masa proses 

formasi atau pembentukkan agama anak. Tidak ada pembedaan antara anak laki-laki dan 

anak perempuan dalam proses pembinaan agama tersebut. Untuk ini ada dua pola yang 

diambil oleh orang tua: 

a.  Kebanyakan orang tua dalam keluarga beda agama kurang bahkan hampir tidak 

memberikan pembinaan keagamaan secara langsung kepada anak-anaknya misalnya 

pengajaran do’a harian seperti doa makan, do’a sholat, pembiasaan membaca al-

Qur’an dan al-Kitab di rumah ataupun melalui pengadaan suasana rumah yang 
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religius seperti melalui pemberian simbol-simbol keagamaan berupa tulisan, salib atau 

kaligrafi ayat al-Qur’an. Anak diberikan kebebasan memilih agamanya sendiri.  

b.  Orang tua mengarahkan dan membina agama anaknya. Dalam hal ini ada 2 bentuk 

Pertama, orang tua memberi  pengertian tentang agama yang dianut masing-masing 

suami-isteri, namun anak tidak dipaksa untuk mengikuti agama tertentu, pilihan 

(akhir)  diserahkan kepada  anak-anak. Dalam kasus ini kebanyakan orang tua tidak 

memberikan pembinaan keagamaan secara langsung di rumah, ada juga yang hanya 

memberikan  motivasi untuk memperoleh pengetahuan keagamaan melalui lembaga 

keagamaan seperti remaja masjid. Kedua, orang tua memberi pengertian tentang 

agama  yang dianutnya masing-masing, namun sejak awal anak sudah  ditentukan 

afiliasi agamanya oleh orang tuanya. Hal ini terjadi karena adanya perjanjian antara 

suami-isteri  sebelum mereka mempunyai anak. Kasus ini terjadi antara suami Islam 

dan isteri-Katolik. Perjanjian  lisan itu adalah jika punya anak, maka anak  harus  

masuk Katolik. Untuk itu anak sejak dini sudah dibina  dengan nilai-nilai agama 

Katolik, baik secara langsung di dalam rumah maupun di luar rumah, misalnya 

dimasukkan di sekolah Katolik sejak Taman Kanak-kanak, didorong dan aktif 

diikutkan ke gereja. Kegiatan ini nampaknya dilakukan oleh isteri atau suami yang 

masuk kategori taat.  

 Data tersebut menunjukkan bahwa,  kebanyakan orang tua kurang atau bahkan hampir 

tidak memberikan perhatian terhadap pembinaan agama anak-anaknya. Sebenarnya 

walaupun orang tua mempunyai sikap seperti tersebut huruf a dan nomor b  bentuk yang 

pertama,  namun orang tua ‘dipaksa’ untuk menentukan  identitas agama anaknya, 

terutama sejak anak masuk sekolah  dasar karena terkait dengan pelajaran agama yang 

harus dipilih anak di sekolah. Di sinilah letak penting mengaitkan pengafilisian agama 

anak dengan bentuk dan dominasi peran yang dimainkan suami atau isteri. Kalau seorang 

suami mempunyai peranan yang lebih dominan dalam keluarga, karena satu dan beberapa 

faktor misalnya faktor kepribadian dan konstribusi suami-isteri dalam perekonomian 

keluarga, dan pembagian kerja, termasuk pengurusan pendidikan diserahkan kepada 

suami, maka suami akan banyak menentukan pelajaran agama yang akan diikuti si anak, 

dan si-anak sudah pasti akan mempunyai identitas agama seperti agama sang ayah.   



 10 

Dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa faktor kualitas keberagamaan suami-isteri 

belum tentu berpengaruh terhadap peranan dalam sosialisasi nilai-nilai keagamaan 

terhadap anak-anaknya. Secara lebih terinci dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Seorang isteri atau suami yang termasuk agama-penuturan, walaupun mereka 

mempunyai waktu luang, kepribadian untuk mendominasi dan konstribusi dalam 

perekonomian keluarga tidak banyak melakukan proses pembinaan agama secara 

terencana. Suami atau isteri abangan tersebut umumnya tidak begitu memperhatikan 

persoalan agama anaknya. Mereka tidak memberikan dorongan agar anaknya 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan. Karena itu anak akan lebih 

tergantung kepada (1) identifikasi keagamaan yang dilakukan anak sendiri dan atau 

(2) kerabat dan lingkungan sosial di sekitar anak, terutama teman-teman.  

b. Seorang suami atau isteri agama-taat (santri), ditambah dengan mempunyai waktu 

luang dalam persoalan reproduksi dan konstribusi dalam perekonomian keluarga juga 

belum tentu akan melakukan usaha-usaha secara terencana dalam pembinaan agama 

anak-anaknya. Hal ini karena adanya sikap sekularistik dalam beragama dari suami 

atau isteri tersebut. Suatu sikap yang memisahkan antara aspek keberagamaan dengan 

aspek sosial termasuk sosialisasi nilai agama pada anak-anaknya. 

 Rendahnya pembinaan keagamaan yang dilakukan orang tua berpengaruh terhadap 

rendahnya kualitas agama anak-anak dari keluarga beda agama tersebut. Suatu gejala 

yang menunjukkan ‘lingkaran setan’ yang barangkali akan terus berlangsung antar 

generasi. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa, peranan orang tua ‘abangan’ dalam 

keluarga beda agama dalam hal sosialisasi agama, khususnya pembinaan agama tidah 

bersifat primer. Hal ini berbeda dengan peranan yang dimainkan oleh mereka dalam 

sosialisasi kejawen (kebudayaan Jawa) seperti ditemukan Hildred Geertz (1985). Peranan 

orang tua dalam sosialisasi kejawen ini sangat kuat, terutama ibu. Mereka memberikan 

kepuasan emosional, membimbing moral dan tatakrama Jawa sejak anak-anaknya sampai 

dewasa. 

 Memang ada anak dari keluarga beda agama yang memiliki kualitas agama yang baik, 

namun umumnya mereka berasal dari suami atau isteri yang masuk kategori taat dan atau 

adanya pengaruh kerabat atau lingkungan sosial seperti masjid, sekolah agama dan 

kelompok pengajian. 
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 Kerabat dan atau lingkungan sosial secara sendiri-sendiri atau bersama-sama ikut 

berperan dalam pembinaan agama anak dari keluarga beda agama. Peranan lingkungan 

sosial memang tidak dapat dipisahkan dengan prakarsa atau sikap pasif  orang tua. Kalau 

ada prakarsa dan dorongan orang tua, terutama dari orang tua yang santri (tradisional). 

Lingkungan sosial dapat lebih kuat lagi peranannya dalam pembinaan anak jika anak 

yang bersangkutan berasal dari orang tua  agama-penuturan. 

 Faktor dekatnya anak dengan tempat ibadah dan teman –teman sebaya yang aktif 

dalam kegiatan keagamaan seperti puasa, tarawih dan pengajian akan ikut mempengaruhi 

anak dari kalangan keluarga beda agama. Hal ini dapat diwakili dari penuturan seorang 

ayah, Suk, (44 tahun ) dan anaknya :   

Anak saya yang laki-laki sering ikut ke masjid pada waktu magriban dan tarawihan, ia 

bergabung dengan teman-temannya yang lain…..Saya ikut berpuasa dan tarawihan di masjid 

kalau malam hari bersama-sama teman-teman saya, saya senang karena kumpul dengan 

teman-teman. 

2. Proses Afiliasi Agama Anak  

 Untuk mengetahui agama yang dipeluk anak dari keluarga beda agama berdasarkan 

sekse orang tua dapat dilihat dalam tabel 4.  

Tabel 4: Agama Anak KBA Berdasarkan Jenis Kelamin Anak dan Orang Tua 

 

 

Jenis Kelamin 

Anak 

Agama Anak  

 

 

Jumlah 

 

Rasio Ikut Agama 

Ayah dengan Agama 

Ibu 

Ik
u

t 

A
g

am
a 

A
y

ah
 

Ik
u

t 

A
g

am
a Ib

u
 

Ik
u

t 

A
g

am
a 

L
ain

 

 

Laki-laki 

 

47,06 

 

52,94 

 

0 

 

100% 
 

1: 1,25 

 

Perempuan 

 

45,45 

 

45,45 

 

9,10 

 

100% 
 

1: 1 

 

Jumlah 

 

46,15 

 

48,72 

 

5,13 

 

100% 
 

1:1,06 

Sumber : Kartu Keluarga Pasangan Beda Agama, dan Hasil Wawancara dengan  Informan, 2006. 

  

 Ada dua hal yang penting dicatat dari tabel  4 tersebut.  

 Pertama, ibu (maternal) lebih besar perannya dibandingkan dengan ayah (paternal) 

dalam afiliasi agama anak. Rasio perbandingan pengaruh paternal dengan maternal hanya 

mencapai 1 : 1,06. Pengaruh ayah dan ibu terhadap anak laki-laki dan anak perempuan 
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masing-masing 1 : 1,25 dan 1 : 1. Hal ini berarti pengaruh maternal lebih kuat daripada 

pengaruh paternal, terutama terhadap anak laki-laki.  

 Kedua, kalau dibandingkan pengaruh ibu dan ayah terhadap anaknya yang berbeda 

jenis kelamin menunjukkan bahwa, anak laki-laki justru cenderung kuat ikut agama ibu, 

sedangkan untuk anak perempuan tidak selalu ikut agama ayah, anak perempuan sama-

sama kuat ikut agama ibu dan ayah, walaupun begitu selisih persentase anak laki-laki 

masih lebih  besar daripada anak perempuan yang berada di bawah anak perempuan yang 

ikut agama ibu. 

 Kecenderungan pertama tidak jauh berbeda dengan temuan penelitian di Indonesia 

maupun di luar Indonesia. Penelitian Aini (1997) di Indonesia menemukan rasio 

perbandingan pengaruh paternal dan maternal terhadap afiliasi agama anak 1: 1,7 , 

sedangkan Nelson (1990) di Australia menemukan perbandingan yang lebih besar lagi 

yaitu 1 : 2. Kecenderungan pertama ini bukan hanya terjadi dalam masyarakat yang 

mayoritas Katolik atau Kristen seperti temuan penelitian di Amerika dan Australia, 

namun juga dalam masyarakat yang mayoitas Islam seperti di Indonesia. Bahkan untuk 

kasus Indonesia, bukan hanya terdapat pada dataran wilayah yang luas seperti temuan 

Aini, namun juga pada skala wilayah yang lebih sempit seperti temuan penelitian ini. 

 Kecenderungan pertama ini nampaknya relevan dengan teori peranan sosial budaya. 

Sebagaimana dikemukakan di bagian terdahulu bahwa, masyarakat setempat masih 

didominasi budaya patriarki. Ibu masih berposisi sebagai pengurus utama bidang 

reproduktif, walaupun banyak dari mereka sudah bekerja di bidang produktif dan sosial. 

Dalam masyarakat yang didominasi budaya patriarki, peranan laki-laki dibedakan, isteri 

mengurus bidang reproduktif termasuk pengasuhan anak, walaupun mereka sudah bekerja 

dibidang produktif dan sosial, sedangkan ayah lebih mengurus sektor produktif dan 

sosial. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas dalam mengurus anak-

anak, sehingga anak-anaknya dimungkinkan lebih dekat dengan ibu, baik laki-laki 

maupun anak perempuan. Pada akhirnya anak akan mengikuti perilaku sosial dan nilai 

budaya yang dianut oleh ibu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan 

peranan sosial-budaya suami-isteri yang didasarkan atas konsep pembagian kerja secara 

jender dalam masyarakat yang didominasi budaya patriarki, maka afiliasi agama anak, di 

antaranya lebih ditentukan oleh jenis kelamin orang tua. Agama ibu lebih kuat 
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diidentifikasikan oleh anaknya atau dapat juga dikatakan ibu lebih kuat peranannya untuk 

memasukkan anaknya ke dalam agama yang sesuai dengan agama sang ibu.  

 Kecenderungan kedua agak berbeda dengan temuan beberapa penelitian. Nelson 

menemukan kenyataan bahwa, anak laki-laki cenderung  kuat ikut agama ayah, 

sebaliknya anak perempuan cenderung kuat ikut agama ibu. Hal yang sama ditemukan 

Landis (1949) di Amerika dan Aini di Indonesia. Kecenderungan kedua ini sekaligus 

memberikan koreksi terhadap teori psikodinamika. Teori ini menyatakan bahwa setiap 

anak melakukan proses identifikasi diri dalam struktur sosial-budaya yang menjadi daya 

paksa baginya. Kemudian sejalan dengan berkembangnya kesadaran akan jenis kelamin 

yang dimilikinya, maka proses identifikasi sifat dirinya didasarkan pada kesadaran 

kesamaan sekse dengan orang tuanya. Karena itu dalam konteks penganutan agama anak 

laki-laki akan cenderung kuat ikut agama ayahnya, sebaliknya anak perempuan 

cenderung kuat ikut agama ibunya. Adapun dalam penelitian ini, meskipun anak 

mengidentifikasi perilaku sosial-budaya orang tuanya, termasuk dalam penganutan 

agama, namun identifikasi itu tidak selalu berdasarkan kesamaan sekse antara anak dan 

orang tuanya. Artinya anak laki-laki tidak selalu cenderung ikut agama ayahnya, namun 

justru sebaliknya lebih kuat ikut agama ibu. 

 Kecenderungan dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan temuan penelitian 

sebelumnya dan teori psikodinamika mungkin sekali disebabkan beberapa hal. 

a.  Karakteristik lokasi penelitian ini yang lebih bersifat urban dan tingkatan budaya 

patriarki yang ada di masyarakat setempat. 

b. Fleksibilitas, sebagai kebalikan dari ortodoksi, ajaran agama pasangan kawin. 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya agama Kristen lebih fleksibel dalam melihat 

perkawinan beda agama daripada agama Islam dan Katolik. Tingkatan fleksibilitas ini 

akan mempengaruhi kekuatan suami-isteri yang berbeda agama dalam memasukkan 

agama anaknya agar sesuai dengan agama mereka.  

Tabel  5: Agama Anak KBA Dilihat dari Agama Orang Tua 

 

Agama Ayah-

Ibu 

Agama Anak  

Jumlah 

Rasio Ikut 

Agama Ayah-Ibu Ikut Agama 

Ayah (%) 

Ikut Agama 

Ibu (%) 

L P L P L P L P 

Islam-Katolik 50,00 50,00 50,00 50,00 2 4 1:1 1:1 

Islam-Kristen 50,00 33,3* 50,00 -* 2 3* 1:1 1:10 
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Katolik-Islam 62,5 54,55 37,5 45,45 8 11 1,67:1 1,20:1 

Kristen-Islam 100,0 33,33 - 66,67 1 3 10:1 1:2 

Kristen-

Katolik 

- - 100,0 100,0 2 1 1:10 1:10 

Budha-Islam - - 100,0 - 2 - 1:10 - 

Sumber : Kartu Keluarga Pasangan Beda Agama, dan Hasil Wawancara dengan  Informan, 2006 

Keterangan: * = Ada 2 orang anak perempuan tidak ikut agama ayah dan ibu tapi           

ikut  lain yaitu Katolik 

 

. Hal ini terbukti dari kenyataan empiris yaitu, misalnya, suami-Kristen yang kawin 

dengan isteri-Katolik, anak-anaknya mayoritas ikut agama ibunya (Islam), baik anak laki-

laki (100%) maupun anak perempuan (100%). Demikian pula dengan agama Budha  yang 

lebih fleksibel dalam melihat perkawinan beda agama, sehingga suami Budha yang kawin 

dengan isteri Islam, semua anak-anak laki-lakinya ikut agama ibu yang Islam. 

 Tabel 5 juga menunjukkan tiga hal penting. Pertama, kalau laki-laki Katolik kawin 

dengan perempuan Islam, maka baik anak laki-laki maupun anak perempuan lebih banyak 

yang mengikuti agama ayah yang Katolik. Perbedaanya hanya terletak pada persentase 

rasionya yaitu anak laki-laki lebih banyak yang ikut agama ayahnya yang Katolik 

daripada anak laki-laki. Dengan demikian isteri yang Islam kalah pengaruhnya dengan 

suami yang Katolik. Adapun kalau laki-laki Islam kawin dengan perempuan Katolik, 

maka ada kecenderungan anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan seimbang yang ikut 

agama ayah dan ibunya.  

  Kedua, sementara kalau perempuan Islam kawin dengan laki-laki Kristen, maka 

seluruh anak laki-laki ikut agama sang ayah yang Kristen. Adapun anak perempuan 

sebagian besar ikut agama ibu. Begitu pula jika laki-laki Islam kawin dengan perempuan 

Kristen, secara relatif semua anaknya ikut agama ayahnya yang Islam, baik anak laki-laki 

maupun anak perempuan. Ketiga, jika perempuan Islam kawin dengan laki-laki Budha, 

maka anaknya cenderung kuat ikut ibu yang Islam. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, jika dibandingkan antara suami Islam 

dan isteri Islam yang kawin dengan isteri dan suami non Islam (Katolik, Kristen, Budha), 

masih lebih banyak suami Islam (55,56%) yang mempengaruhi anaknya untuk ikut agama 

suami yang Islam daripada isteri yang Islam (48%). Sementara jika dibandingkan antara 

suami nonIslam dan isteri nonIslam (Katolik, Kristen, Budha) yang kawin dengan isteri 

dan suami Islam, ternyata juga masih lebih banyak suami nonIslam (52%) yang 

mempengaruhi anaknya untuk ikut agama suami yang nonIslam daripada isteri yang 

nonIslam (44,44%). 
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 Pada akhirnya jika dibandingkan secara umum antara suami (baik Islam dan non 

Islam) dengan isteri (baik Islam dan nonIslam), ternyata suami  (52,94%) lebih banyak 

mempengaruhi anak-anaknya  untuk ikut agama suami daripada isterinya (47,06). Hal ini 

nampaknya tidak selaras dengan besarnya peran ibu pada umumnya dalam pengasuhan 

anak dalam masyarakat yang lebih dominan budaya patriarki.  

E. Kesimpulan  

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal:  

Pertama, agama, sebagai sistem budaya,  dapat befungsi sebagai pengintegrasi sosial 

antara suami-isteri yang berbeda agama  karena adanya nilai-nilai modernitas dari 

subbudaya abangaan  yang bersifat sinkretik dan subbudaya santri yang sekularistik, 

sehingga berkembang sikap toleran terhadap penganut agama lain. Kedua, kebudayaan 

agama sedikit berperan dalam sosialisasi nilai-nilai dan kewarisan dibandingkan 

kebudayaan suku justru karena adanya subbudaya abangaan  yang bersifat sinkretik dan 

subbudaya santri yang sekularistik, sehingga berkembang toleransi.  

Ketiga, tingkat keberagamaan suami-isteri cukup banyak yang tinggi, dan cukupan, 

terutama sebelum mereka kawin, namun tidak mempunyai pengaruh pada aspek sosial 

seperti disintegrasi dalam keluarga, peran suami-isteri dalam sosialisasi nilai, dan 

penerapan kewarisan. Tingkat keberagamaan suami-isteri  mengalami penurunan setelah 

perkawinan berlangsung.  Keempat, Pengatuh maternal lebih besar dibandingkan dengan 

paternal dalam afiliasi agama anak. Pengaruh maternal lebih kuat daripada pengaruh 

paternal, terutama terhadap anak laki-laki. 

Pada dataran praksis pembangunan di bidang keagamaan, pemerintah dan atau 

lembaga keagamaan perlu memberi perhatian dalam meningkatkan kualitas 

keberagamaan suami-isteri dari keluarga beda agama, termasuk terhadap anak-anak 

mereka. Juga sekaligus mengurangi sikap sekularistik dan sinkretik dalam memahami 

agama.  
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