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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas 

yang terdiri atas 4 (empat) bab tentang Problematika Sosial dan 

Keagamaan Keluarga Beda Agama Di Desa Sendangmulyo Kecamatan 

Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta, maka penyusun dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Latar belakang keluarga beda agama dilihat dari pendidikan, keluarga 

beda agama mayoritas memiliki pendidikan tingkat SLTA. Dilihat dari 

segi usia, sebagian mereka berusia 34-49, 50-60, 61-80 tahun dan 

menikah pada usia 15-20 tahun. Pasangan beda agama mayoritasnya 

bekerja sebagai buruh serabutan dan buruh tani. Pasangan beda agama 

di Desa Sendangmulyo adalah Suku Jawa mayoritas memiliki 2 (dua) 

anak dalam pernikahannya yang berusia 21-30 tahun dengan 

pendidikan anak mayoritas SLTA, dengan pemilihan agama yaitu lebih 

banyak Katholik dibanding Islam dan terdapat beberapa yang belum 

mempunyai agama dan belum mempunyai keturunan. 

2. Faktor penyebab pernikahan beda agama adalah tingkat kualitas 

keagamaan rendah menganggap semua agama adalah sama, terjadinya 

kristenisasi, tingginya rasa kasih sayang antara mereka, hamil di luar 

nikah, era globalisasi, perjodohan, kebebasan memilih pendamping, 

dan ekonomi. 
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3. Problematika sosial dalam keluarga beda agama diantaranya adalah 

hubungan suami istri yang tidak dapat saling membimbing dalam hal 

agama, kurangnya ketergantungan antara suami dan istri, kurangnya 

kemitraan antara suami dan istri, kurangnya kerjasama antara suami 

dan istri, kurangnya rasa saling menghargai. Suami istri yang tidak 

dapat memberikan pendidikan agama kepada anaknya perihal agama. 

Hubungan antara anak yang berbeda agama terjadi keterbatasan 

interaksi dalam hal agama. Hubungan suami istri dengan kerabat yang 

berbeda agama terjadi jarak dan terjadi keterbatasan dalam interaksi. 

4. Problematika keagamaan dalam keluarga beda agama diantaranya 

adalah menurunnya kualitas pelaksanaan ritual keagamaan setelah 

menikah, seimbangnya kualitas pelaksanaan ritual keagamaan setelah 

menikah, dan menaiknya kualitas pelaksanaan agama setelah menikah. 

Terdapat percampuran pelaksanaan ibadah suami istri dengan anaknya 

yang dianggap orang tua sebagai tahap pembelajaran, namun justru 

membingungkan bagi anak. Dalam pemilihan agama, anak berhak 

memilih sendiri ketika dewasa, dalam artian ketika anak masih kecil 

tidak memiliki agama, perjanjian pra nikah. Pembinaan keagamaan 

dilakukan sejak lahir, sejak sekolah dasar, sejak mengenal lingkungan 

sosial. Pewarisan dalam keluarga beda agama adalah pembagian sama 

rata kepada anak-anaknya tanpa memandang hukum Islam. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan empat saran, diantaranya: 

1. Diadakannya penyuluhan hukum oleh instansi-instansi atau lembaga 

yang berwenang mengenai UU perkawinan. Sehingga masyarakat 

dapat mengerti dan paham tentang perkawinan pada syarat-syarat, 

prosedur, tujuan, dan akibat pernikahan. 

2. Dibentuknya peraturan khusus mengenai pernikahan beda agama. Pada 

realitanya tidak sedikit orang yang memilih untuk menikah beda 

agama dengan menggunakan berbagai cara untuk menjadikan 

pernikahan tersebut sah di mata hukum dan agama, misalnya dengan 

cara salah satu pihak meleburkan diri pada agama pasangan demi 

menjadikan pernikahan mereka sah dan setelah itu kembali pada 

agama sebelum dilaksanakannya pernikahan. 

3. Idealnya pernikahan adalah dengan agama yang sama. Realitanya 

adalah fenomena pernikahan beda agama masih banyak ditemui. 

Perlunya anjuran yang bijak dari pemerintah desa untuk melakukan 

pernikahan seagama dan memperketat peraturan pernikahan beda 

agama. 

 

 

 

 

 

 




