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RUANG LINGKUP PENELITIAN 

PROBLEMATIKA SOSIAL DAN KEAGAMAAN DALAM 

KELUARGA BEDA  AGAMA DI DESA SENDANGMULYO 

KECAMATAN MINGGIR KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA 

No. Kebutuhan Data 

TPD Subyek 

W/P W O D P 

A.  Gambaran Umum Daerah       

 1. Gambaran Umum Desa 

Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta 

a. Sejarah 

   

 

* 

  

 2. Letak Geografis Dan Topografis 

(batas-batas, jarak dengan ibu kota, 

kabupaten/profinsi, kelandaian, 

iklim/cuaca) 

   

* 

  

 3. Struktur Organisasi Dan Personalia   *   

 4. Kependudukan 

a. Jumlah Penduduk 

b. Penduduk dari Segi Jenis Kelamin 

dan Usia 

   

* 

* 

  

 5. Aspek Ekonomi (mata pencaharian 

penduduk, pusat-pusat ekonomi, 

penghasilan perkapita/tahun) 

   

* 

  

 6. Aspek Sosial Kemasyarakatan 

(pelapisan sosial, kriteria pelapisan 

sosial dalam masyarakat, tingkat 

pendidikan penduduk,sekolah) 

 * *   



 
 

 
 

 7. Aspek Budaya (tradisi yang 

berkembang) 

*     

 8. Aspek Agama (agama penduduk, 

paham agama islam, tempat ibadah) 

*  *   

B.  Profil Keluarga Beda Agama      

 1. Bentuk Keluarga  * *  *  

 2. Latar Belakang Suami Istri 

a. Pendidikan 

b. Usia 

c. Usia Nikah 

d. Mata Pencaharian 

e. Etnik/ Suku 

f. Daerah 

g. Anak (jumlah, usia, tingkat 

pendidikan, pemilihan agama) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 

 * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

C.  Faktor Penyebab Menikah Beda Agama      

 1. Keagamaan * *    

 2. Kasih Sayang (emosi) * *    

 3. Sosial * *    

 4. Keluarga * *    

 5. Ekonomi * *    

D.  Problematika Sosial Dalam Keluarga Beda 

Agama 

     



 
 

 
 

 1. Hubungan Suami dan Istri yang 

Berbeda Agama 

* *  *  

 2. Hubungan Suami dengan Anak yang 

Berbeda Agama 

* *  *  

 3. Hubungan Istri dengan Anak yang 

Berbeda Agama 

* *  *  

 4. Hubungan Antara Anak yang Berbeda 

Agama 

* *  *  

 5. Hubungan Suami dengan Kerabat Istri 

yang Berbeda Agama 

* *  *  

 6. Hubungan Istri dengan Kerabat Suami 

yang Berbeda Agama 

* *  *  

E.  Problematika Keagamaan Dalam Keluarga 

Beda Agama 

     

 1. Pelaksanaan Ritual Suami dengan Istri * *  *  

 2. Pelaksanaan Ritual Suami Istri dengan 

Anak yang berbeda Agama 

* *  *  

 3. Pemilihan Agama Anak * *  *  

 4. Pembinaan Keagamaan Anak * *  *  

 5. Pewarisan Yang Akan diterapkan * *  *  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA 

 

Sukapsir 

(Kepala Desa) 

 

 

Drs. Zainuri 

(Sekretaris Desa) 

 

 

Wawan          Marwoto           Rahman            Suyanto           Harjanto 

Gunawan, Sp          (Kabbag.      Wahyudi,           (Kabbag.        (Kabbag. 

(Kabbag.       Pembagngunan)      S.Psi (Kabbag. Kesra)         Pelayanan 

Pemerintahan)            Keuangan)              Umum) 

 

 

 

 

      Supriyadi                  Yuhron 

       (Staf)       Marwansyah 

(Staf) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Daftar Dusun dan Kepala Dusun Desa Sendangmulyo 

 
No. Dusun Kepala Dusun 

1. Prapak Kulon Hidatatullah  

2. Mergan Rosidi  

3. Prapak Wetan Nyono Abas 

4. Sembuhan Kidul Suyatno 

5. Sembuhan Lor Klino 

6. Sumber Wasit Buana 

7. Slarongan Fx. Suprianta 

8. Blimbingan  Tugino  

9. Dondongan  Hari Santosa  

10. Klepu Kidul Bambang Mugiantoro 

11. Klepu Lor Zaini  

12. Jetis  Jina 

13. Kwayuhan  B Ageng Sapto N 

14. Krompakan A Dwi Wijayanta 

15. Sragan Banaran Nur Rahmat 

16. Diro St. Sunarto 

 

 

 

 



 
 

 
 

BIODATA RESPONDEN 

 

Nama Suami  : WG 

Pekerjaan Suami : Buruh Tani 

Pendidika Suami : SLTP 

Agama Suami  : Islam 

Usia Suami  : 66 tahun 

Usia Nikah Suami : 20 tahun 

Nama Istri  : MN 

Pekerjaan Istri  : Buruh Tani 

Pendidikan Istri : SLTA 

Agama Istri  : Katholik 

Usia Istri  : 61 tahun 

Usia Nikah Istri : 15 tahun 

Jumlah Anak  : 4 (empat) 

Agama Anak  : Islam, Islam, Islam, Islam 

Alamat   : Dukuh Kwayuhan, Sendangmulyo 

 

Keterangan: 

- Responden 1 (satu). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 1 (satu) pada 23 Maret 

2018. 



 
 

 
 

Nama Suami  : SL 

Pekerjaan Suami : Serabutan 

Pendidika Suami : SD 

Agama Suami  : Katholik 

Usia Suami  : 79 tahun 

Usia Nikah Suami : 35 tahun 

Nama Istri  : RT 

Pekerjaan Istri  : Serabutan 

Pendidikan Istri : SD 

Agama Istri  : Islam 

Usia Istri  : 55 tahun 

Usia Nikah Istri : 20 tahun 

Jumlah Anak  : 1 (satu) 

Agama Anak  : Islam 

Alamat   : Dukuh Kwayuhan, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 2 (dua). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 2 (dua) pada 24 Maret 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : NG 

Pekerjaan Suami : PNS 

Pendidika Suami : SLTA 

Agama Suami  : Katholik 

Usia Suami  : 50 tahun 

Usia Nikah Suami : 27 tahun 

Nama Istri  : SR 

Pekerjaan Istri  : Ibu Rumah Tangga/ Tidak Bekerja 

Pendidikan Istri : SLTA 

Agama Istri  : Islam 

Usia Istri  : 47 tahun 

Usia Nikah Istri : 23 tahun 

Jumlah Anak  : 2 (dua) 

Agama Anak  : Katholik, Katholik 

Alamat   : Dukuh Kwayuhan, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 3 (tiga). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 3 (tiga) pada 24 Maret 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : BW 

Pekerjaan Suami : Wirausaha 

Pendidika Suami : SLTA 

Agama Suami  : Katholik 

Usia Suami  : 30 tahun 

Usia Nikah Suami : 28 tahun 

Nama Istri  : RM 

Pekerjaan Istri  : Ibu Rumah Tangga/ Tidak Bekerja 

Pendidikan Istri : SLTA 

Agama Istri  : Islam 

Usia Istri  : 18 tahun 

Usia Nikah Istri : 16 tahun 

Jumlah Anak  : 1 (satu) 

Agama Anak  : Belum Punya Agama 

Alamat   : Dukuh Kwayuhan, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 4 (empat). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 4 (empat) pada 24 Maret 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : JH 

Pekerjaan Suami : Guru 

Pendidika Suami : D. III 

Agama Suami  : Islam 

Usia Suami  : 45 tahun 

Usia Nikah Suami : 36 tahun 

Nama Istri  : DW 

Pekerjaan Istri  : Ibu Rumah Tangga/ Tidak Bekerja 

Pendidikan Istri : SLTA 

Agama Istri  : Katholik 

Usia Istri  : 43 tahun 

Usia Nikah Istri : 34 tahun 

Jumlah Anak  : 3 (tiga) 

Agama Anak  : Katholik, Islam, Islam 

Alamat   : Dukuh Kwayuhan, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 5 (lima). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 5 (lima) pada 25 Maret 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : KS 

Pekerjaan Suami : Polisi 

Pendidika Suami : Sarjana 

Agama Suami  : Katholik 

Usia Suami  : 65 tahun 

Usia Nikah Suami : 24 tahun 

Nama Istri  : MR 

Pekerjaan Istri  : Pegawai Swasta 

Pendidikan Istri : Sarjana 

Agama Istri  : Islam 

Usia Istri  : 60 tahun 

Usia Nikah Istri : 19 tahun 

Jumlah Anak  : 2 (dua) 

Agama Anak  : Katholik, Katholik 

Alamat   : Dukuh Jonggrangan, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 6 (enam). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 6 (enam) pada 25 Maret 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : MJ 

Pekerjaan Suami : Serabutan 

Pendidika Suami : SD 

Agama Suami  : Islam 

Usia Suami  : 75 tahun 

Usia Nikah Suami : 30 tahun 

Nama Istri  : JM 

Pekerjaan Istri  : Serabutan 

Pendidikan Istri : SD 

Agama Istri  : Islam 

Usia Istri  : 70 tahun 

Usia Nikah Istri : 25 tahun 

Jumlah Anak  : 4 (empat) 

Agama Anak  : Katholik, Katholik, Katholik, Katholik 

Alamat   : Dukuh Ngemplak, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 7 (tujuh). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 7 (tujuh) pada 25 Maret 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : SM 

Pekerjaan Suami : Buruh Tani 

Pendidika Suami : SLTA 

Agama Suami  : Katholik 

Usia Suami  : 50 tahun 

Usia Nikah Suami : 21 tahun 

Nama Istri  : MN 

Pekerjaan Istri  : Buruh Tani 

Pendidikan Istri : SLTP 

Agama Istri  : Islam 

Usia Istri  : 48 tahun 

Usia Nikah Istri : 19 tahun 

Jumlah Anak  : 3 (tiga) 

Agama Anak  : Katholik, Katholik, Islam 

Alamat   : Dukuh Ngemplak, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 8 (delapan). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 8 (delapan) pada 25 Maret 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : PN 

Pekerjaan Suami : Serabutan 

Pendidika Suami : SLTA 

Agama Suami  : Katholik 

Usia Suami  : 57 tahun 

Usia Nikah Suami : 30 tahun 

Nama Istri  : TK 

Pekerjaan Istri  : Serabutan 

Pendidikan Istri : SD 

Agama Istri  : Islam 

Usia Istri  : 47 tahun 

Usia Nikah Istri : 21 tahun 

Jumlah Anak  : 2 (dua) 

Agama Anak  : Katholik, Katholik 

Alamat   : Dukuh Jonggrangan, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 9 (sembilan). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 9 (sembilan) pada 25 Maret 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : KT 

Pekerjaan Suami : Wirausaha 

Pendidika Suami : SLTA 

Agama Suami  : Katholik 

Usia Suami  : 49 tahun 

Usia Nikah Suami : 27 tahun 

Nama Istri  : ML 

Pekerjaan Istri  : Wirausaha 

Pendidikan Istri : SLTP 

Agama Istri  : Islam 

Usia Istri  : 42 tahun 

Usia Nikah Istri : 20 tahun 

Jumlah Anak  : 2 (dua) 

Agama Anak  : Islam, Islam 

Alamat   : Dukuh Jonggrangan, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 10 (sepuluh). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 10 (sepuluh) pada 25 Maret 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : SG 

Pekerjaan Suami : Buruh Tani 

Pendidika Suami : Sarjana 

Agama Suami  : Katholik 

Usia Suami  : 62 tahun 

Usia Nikah Suami : 40 tahun 

Nama Istri  : ML 

Pekerjaan Istri  : Wirausaha 

Pendidikan Istri : SD 

Agama Istri  : Islam 

Usia Istri  : 40 tahun 

Usia Nikah Istri : 20 tahun 

Jumlah Anak  : 2 (dua) 

Agama Anak  : Islam, Islam 

Alamat   : Dukuh Sembuhan Lor, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 11 (sebelas). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 11 (sebelas) pada 30 Maret 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : SM 

Pekerjaan Suami : Wirausaha 

Pendidika Suami : SLTP 

Agama Suami  : Islam 

Usia Suami  : 54 tahun 

Usia Nikah Suami : 25 tahun 

Nama Istri  : LL 

Pekerjaan Istri  : Wirausaha 

Pendidikan Istri : Sarjana 

Agama Istri  : Katholik 

Usia Istri  : 53 tahun 

Usia Nikah Istri : 23 tahun 

Jumlah Anak  : 4 (empat) 

Agama Anak  : Katholik, Islam, Katholik, Katholik 

Alamat   : Dukuh Sembuhan Lor, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 12 (dua belas). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 12 (dua belas) pada 1 April 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : SR 

Pekerjaan Suami : Buruh Tani 

Pendidika Suami : SLTA 

Agama Suami  : Katholik 

Usia Suami  : 32 tahun 

Usia Nikah Suami : 29 tahun 

Nama Istri  : WD 

Pekerjaan Istri  : Tidak Bekerja/ Ibu Rumah Tangga 

Pendidikan Istri : SLTP 

Agama Istri  : Islam 

Usia Istri  : 24 tahun 

Usia Nikah Istri : 17 tahun 

Jumlah Anak  : Belum Punya Anak 

Agama Anak  : - 

Alamat   : Dukuh Sragan Banaran, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 13 (tiga belas). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 13 (tiga belas) pada 1 April 

2018. 

 



 
 

 
 

Nama Suami  : SR 

Pekerjaan Suami : Buruh Tani 

Pendidika Suami : Tidak Tamat Sekolah SD 

Agama Suami  : Hindu 

Usia Suami  : 65 tahun 

Usia Nikah Suami : 30 tahun 

Nama Istri  : TT 

Pekerjaan Istri  : Buruh Tani 

Pendidikan Istri : Tidak Tamat Sekolah SD 

Agama Istri  : Katholik 

Usia Istri  : 55 tahun 

Usia Nikah Istri : 33 tahun 

Jumlah Anak  : 6 (enam) 

Agama Anak  : Islam, Islam, Katholik, Katholik, Katholik, 

Katholik 

Alamat   : Dukuh Sragan Banaran, Sendangmulyo 

 

 

Keterangan: 

- Responden 14 (empat belas). 

- Telah dilakukan wawancara kepada responden 14 (empat belas) pada 1 

April 2018. 



 
 

 
 

PANDUAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana bentuk keluarga anda yang berbeda agama? Terdiri dari berapa 

agamakah keluarga anda? 

2. Terkait faktor penyebab pernikahan beda agama, bagaimana awal mula 

pertemuan anda dengan pasangan? Ceritakan da jelaskan secara rinci. 

a. Bagaimana anda meyakinkan pasangan anda untuk menikah ditengah 

perbedaan agama? Apakah ada perjanjian sebelumnya? 

b. Kenapa anda memilih pasangan anda yang berbeda agama disbanding 

dengan yang seagama atau seiman dan berani untuk melaksanakan 

pernikahan pada salah satu agama padahal kalian beda agama? 

c. Sedekat apa tingkat emosi kalian berdua sebelum menikah? 

d. Apa saja bentuk kasih sayang anda terhadap pasangan dahulu sebelum 

menikah? 

e. Sikap saling memotivasi yang seperti apa yang anda berikan terhadap 

pasangan sebelum menikah? 

f. Bagaimana anda saling meyakinkan tentang pernikahan yang akan 

kalian laksanakan? 

g. Janji atau ucapan apa yang kalian utarakan kepada calon pasangan 

kalian guna meyakinkannya? Padahal pernikahan kalian adalah beda 

agama dan menjadi problem pada sebagian besar masyarakat termasuk 

orang-orang dekat kalian seperti keluarga dan sahabat serta lingkungan 

yang kadang tidak sepaham dengan anda? 

h. Jaminan apa yang anda berikan terhadap pasangan untuk 

melaksanakan pernikahan ini dan dalam kehidupan pernikahan ke 

depan? 

i. Seberapa yakin anda dalam percaya terhadap janji itu? 

j. Kehidupan pernikahan seperti apa yang anda angan-angankan dalam 

pernikahan ini? Terkait jaminan dan yang tidak terkait jaminan 

(keinginan anda)? 

k. Menurut anda, kasih sayang antara sepasang kekasih itu seperti apa? 

Jelaskan beserta contoh sikap? 

l. Menurut anda, keseriusan dalam melaksanakan pernikahan itu dalam 

hal yang bagaimana? Jelsakan dan contoh? 



 
 

 
 

m. Kenapa anda memandang bahwa pasangan anda yakin kepada anda 

dan percaya bahwa pernikahan beda agama ini semua akan berjalan 

baik-baik saja sekarang dan kedepannya? 

n. Bagaimana anda meyakinkan keluarga, teman, dan bersahabat dengan 

lingkungan yang kurang kondusif? 

o. Faktor apa yang membuat anda begitu yakin untuk percaya akan 

pernikahan beda agama ini? Mengapa anda sangat percaya terhadap 

pasangan anda yang beda agama? 

p. Apakah dari keluarga menentukan atau mematok kriteria khusus dalam 

menentukan pendamping hidup anda? 

q. Bagaimana anda memandang sebuah prinsip dalam keluarga anda 

dalam hal penentuan pasangan hidup? 

r. Calon pendamping seperti apa yang anda idamkan? Kriterianya apa 

saja? 

s. Apa yang menyebabkan anda membantah atau tidak mengikuti 

peraturan prinsip keluarga dalam pemilihan pendamping hidup? 

t. Gambaran atau bayangan kehidupan keluarga seperti apa kedepannya 

yang anda harapkan dari keteguhan pilihan anda untuk tetap 

melaksanakan pernikahan beda agama ini? 

u. Sikap keluarga terhadap pilihan hidup anada bagaimana? 

v. Kira-kira resiko apa yang akan anda terima jika anda tetap pada pilihan 

untuk menikah beda agama? Sekarang dan di masa yang akan dating? 

w. Bagaimana sikap anda terhadap ketidaksetujuan teman-teman anda? 

Bagaimana cara anda meyakinkan mereka? Atau apakah anda acuh? 

x. Kira-kira dampak yang akan terjadi dari pihak keluarga terhadap anda 

dan pasangan anda itu apa akibat pernikahan beda agama ini? Apakah 

anda siap? Kenapa anda siap dan berani? Bukankah menikah adalah 

menyatukan kedua keluarga besar? 

y. Kenapa anda lebih memilih untuk kebebasan dalam memilih pasangan 

dan tidak mematuhi atau mengabaikan respon keluarga, teman-teman, 

dan lingkungan terhadap pilihan anda dan tetep kekeuh pada pilihan 

anda sendiri? Apa factor utamanya? 

z. Kemudian setelah berbagai hal tersebut, bagaimana tanggapan anda 

mengenai pernikahan beda agama di Indonesia? Khususnya yang 

terjadi pada kalian. 

 

3. Problematika Sosial Dalam Keluarga Beda Agama 

a. Hubungan suami dan istri yang berbeda agama 



 
 

 
 

1) Bagaimana tanggapan anda mengenai adab-adab dalam Islam yang 

diterapkan pasangan anda yang beda agama dalam keluarga? Jika 

terjadi ketidaknyamanan bagaimana jalan tengah yang anda ambil? 

2) Bagaimana anda membimbing atau saling mengajari pasangan 

(suami/istri) dalam hal aqidah? Sedangkan keyakinan anda 

berbeda? 

Bagaimana anda mendapatkan bimbingan tersebut dari pasangan 

anda jika terdapat perbedaan tersebut? 

Metode apa? Atau bagaimana step by step dalam menjalaninya? 

3) Jika terjadi konflik dalam keluarga, bagaimana cara 

penyelesaiannya? Bagaimana manajemen konflik dalam keluarga 

anda? 

4) Tugas istri sebagai pendamping suami yang akan sering dimintai 

pendapat. Jika terjadi perbedaan pendapat, apa yang terjadi? 

Bertengkar? Pertengkaran seperti apa? Contoh? Bagaimana cara 

meredamkan? 

5) Kedekatan serta saling ketergantungan antara suami dan istri 

Misalkan dalam bertukar pikiran, bagaimana sikap saling 

responnya? Apakah ada skat dalam berpendapat? (misal bicara 

lantang, tidak boleh menyinggung soal agama, dll)? 

6) Bagaimana pengambilan keputusan dalam keluarga? Apakah 

mengikuti pendapat suami/istri atau kerjasama? Terutama dalam 

hal agama? 

7) Kerjasama dalam perencanaan kehidupan keluarga secara umum? 

a) Dalam menetapkan tujuan ditengah perbedaan agama? 

b) Bagaimana pengaturannya? 

c) Bagaimana cara konsisten terhadap tujuan dan aturan rencana 

didalamnya dalam rangka agar tecapainya tujuan tersebut? (taat 

pada rencana)? 

d) Bagaimana cara memimpin? Bagaimana sistem 

kepemimpinannya kan beda agama? 

a) Cara mengarahkan, atau misal terjadi salah paham, 

bagaimana cara menangani? 

b) Cara mengontrolnya bagaimana? 

e) Apakah hasil tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan? Jika 

tidak sesuai, bagaimana tanggapan dan langkah selanjutnya? 

f) Bagaimana cara mengoreksi atau mengetahui kesalahan dalam 

proses tujuan tersebut, dan penanganannya seperti apa? 

g) Bagaimana cara koordinasi dan pembagian tugas serta 

wewenang ditengah perbedaan agama tersebut? 



 
 

 
 

 

4. Hubungan Suami Dan Istri Dengan Anak Yang Beda Agama 

a. Bagaimana interaksi anda dengan anak yang berbeda agama? 

a) Apakah terjadi skat? 

b) Apa yang membuat skat itu terjadi? 

c) Hal apa saja yang dapat membatasi dalam interaksi komunikasi 

anda dengan anak untuk menghindari ketersinggungan antara anda 

dengan anak? 

b. Ketika anak berpendapat terhadap suatu persoalan, atau mempunyai 

prinsip terhadap yang berkaitan tentang agama, sikap anda bagaimana? 

Apakah ada yang mengganjal atau ada ketidaksesuaian anda dengan 

prinsip anak? 

c. Apakah anda dengan anak saling toleran dalam hal ibadah? Misal; 

sholat, puasa, hari raya, adab dalam Islam, dll?  

a) Bagaimana bentuk toleran tersebut (contoh) 

b) Apakah anda nyaman dengan sikap toleran tersebut? Karena secara 

tidak langsung hal tersebut merupakan bentuk keterbatasan 

hubungan antara anda dengan anak. Jelaskan. 

d. Sebagai kepala rumah tangga, anda adalah kemudi dalam keluarga 

anda. Lalu bagaimana anak anda menyikapi perbedaan agama dengan 

ayahnya yang kemudian harus mengemudikan jalannya keluarga ini. 

Pasti ada sedikit visi dan misi yang berimbas dari perbedaan agama ini 

bukan? 

e. Dalam hal apa saja bentuk toleransi anda dengan anak anda? 

f. Bagaimana anak anda menyikapi perbedaan ini? Sikap seperti apa? 

Contohkan! 

g. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman anda dengan anak anda? 

Bagaimana sikap panda terhadap kesalahpahaman tersebut? 

h. Sedekat apa anda dengan anak anda? Teman? Sahabat? Sebatas ayah 

dan anak? Sebatas ibu dan anak? Atau bagaimana? Jelaskan! 

 

5. Hubungan antara anak yang berbeda agama 

a. Sedekat apa anda dan saudara anda? Teman, sahabat, kakak, atau 

bagaimana? 

b. Bagaimana sikap toleransi kalian? 

c. Pernah berantem sama saudara? Apa masalahnya? Dan bagaimana 

solusinya? 

d. Keseharian anda dengan saudara anda bagaimana? Sering ngobrol atau 

tidak? Yang paling sering diobrolkan apa? Yang kadang diobrolkan 

apa? Yang lumayan diobrolkan apa? Yang jarang diobrolkan apa? 



 
 

 
 

Yang tidak pernah di obrolkan masalah apa? Kenapa anda tidak pernah 

mengobrolakannya? Apa yang menyebabkan? 

e. Menurut anda, seberapa besar pengaruh perbedaan agama terhadap 

hubungan persaudaraan kalian? Seberapa besar dampaknya atau 

pengaruhnya? 

f. Yang paling sering ngajak ngobrol duluan siapa? 

g. Siapa yang sering mengalah? 

h. Jika berantem, bagaimana peran orang tua? Melerai? Siapa yang paling 

sering di bela? 

i. Apakah ada bentuk prinsip kalian berdua dalam interaksi satu sama 

lain? 

j. Dalam hal apa kalian merasa kompak? 

 

6. Hubungan Suami Dengan Kerabat Istri Yang Berbeda Agama Dan 

Hubungan Istri Dengan Kerabat Suami Yang Berbeda Agama 

a. Apakah keluarga pasangan sering silaturahmi ke sini? 

b. Sering menanyakan kabar atau tidak? 

c. Kenapa jarang silaturahmi? Apakah karena perbedaan tersebut? 

d. Jika pas hari raya, keluarga pasangan ke sini atau tidak?  

e. Anda sendiri sering berkunjung ke rumah keluarga pasangan atau 

tidak? 

f. Menurut anda apa yang membuat jarak atau skat diantara kalian itu 

apa? 

g. Apakah ada rasa tidak enak antara anda dengan keluarga pasangan? 

h. Apakah pihak keluarga pasangan pernah atau sering minta bantuan 

kepadaa anda? Bagaimana respon anda? 

i. Dalam hal apa pembatasan antara anda dan keluarga pasangan? 

j. Apakah keluarga pasangan setuju pada awalnya kalian ingin menikah? 

Kenapa? Apa alasan keluarga pasangan? Apa dampak kedepan akibat 

ketidaksetujuan tersebut? 

k. Bagaimana cara anda meyakinkan keluarga pasangan terhadap 

pernikahan beda agama ini? 

l. Seberapa besar intervensi (tekanan) keluarga pasangan kepada anda?  

 

7. Pelaksanaan ritual suami dengan istri 

a. Bagaimana pelaksanaan ibadah sehari-hari? Sering, kadang-kadang, 

jarang, atau tidak pernah sama sekali? 

b. Pernah tidak karena soal ibadah 5 waktu menjadi permasalahan untuk 

kalian? Misalkan, pasangan harus sholat 5 waktu dan harus 

meninggalkan sebagian pekerjaan rumah tangga sementara? 



 
 

 
 

c. Puasa. Misalkan dalam menjalankan puasa Ramadhan, apakah 

pasangan ikut membangunkan sahur atau ikut sahur? 

d. Haji. Pernah tidak anda merencanakan untuk haji? 

e. Puasa sunnah. Bagaimana pendapat anda soal puasa sunnah yang 

dilakukan pasangan? 

f. Apakah pasangan sering malaksanakan puasa sunnah? 

g. Sholat sunnah Bagaimana pendapat anda soal puasa sunnah yang 

dilakukan pasangan? 

h. Apakah pasangan sering melaksanakan sholat sunnah? 

i. Membaca Al Qur‟an. Apakah pasangan sering membaca Al Qur‟an? 

j. Bagaimana pemahamannya tentang Al Qur‟an? 

k. Menurut anda bagaimana tingkat keagamaan pasangan anda? Sebelum 

dan sesudah menikah? Menaik, seimbang, atau menurun? 

l. Adakah percampuran ritual antara anda dan pasangan? Misal sama 

sama zakat? Sama-sama ke masjid atau gereja? Dll 

m. Bagaimana toleransi kalian berdua perihal ibadah? 

n. Apakah tingkat keagamaan pasangan berpengaruh untuk anda? 

o. Jika perayaan hari raya, bagaimana bentuk toleransi kalian berdua? 

Apakah sama-sama ikut keduanya? Atau saling membiarkan? 

p. Pernah tidak anda mengantar ke gereja? Pernah masuk? Kenapa 

masuk? Kenapa tidak masuk? 

q. Apakah pernah bertengkar gara-gara pelaksanaan ritual keagamaan 

yang kalian laksanakan? 

8. Bagaimana pelaksanaan ritual suami dan istri dengan anaknya yang 

berbeda agama? 

9. Pemilihan agama anak 

a. Sejak usia berapa pemilihan agama terhadap anak? 

b. Apakah ada kesepakatan antara kalian berdua tentang pemilihan agama 

anak? 

c. Mengapa kalian memilih kesepakatan itu? 

d. Bagaimana jika pilihan agama terhadap anak, tidak disenangi oleh 

anak? Atau anak tidak sejalan dan tidak nyaman dengan agama yang 

anda pilihkan? Apa akibatnya? Apakah bertengkar? 

e. Apakah anak terlihat nyaman dengan pemilihan agama ini? Atau 

tertekan? 

f. Apakah anak tertekan dengan kondisi kedua orang tuanya yang beda 

agama? 

10. Pembinaan keagamaan anak 

a. Apakah anda membatasi pergaulan anak? (misal tidak boleh menolong 

selain sesame muslim) 



 
 

 
 

b. Bagaimana penentuan adab dalam keluarga terutama pengajarannya 

atau penerapannya kepada anak? Tentu berbeda? Kekuasaan penuh 

ditangan suami atau campuran? 

c. Apakah anak mengalami kebingungan dalam pemilihan agama? 

d. Darimana anda tahu jika anak menerima begitu saja soal adab? 

e. Ada pengaruh tidak perihal adab atau pembinaan agama anak yang 

dilaksanakan ini? Misal anak menjadi acuh, anak menjadi 

membangkang? Pemarah? dll 

f. Apakah agama anak semakin hari semakin meningkat? Atau standar? 

Atau seimbang, atau terpengaruh dari agama yang berbeda dari bapak 

dan ibuk? 

g. Sebagai kepala rumah tangga, anda berhak mengatur jalannya rumah 

tangga anda kedepan/ masa depan keluarga anda. Termasuk anda 

berhak menentukan atau merancang Pendidikan atau hal lainnya 

terhadap anak anda. Lalu bagaimana dengan perbedaan agama ini? 

Pasti secara tidak langsung menjadi penghalang atau pembatas 

terhadap rencana anda tersebut. Entah itu pemilihan sekolah, landasan-

landasan prinsip kehidupan (disangkutkan dalam ayat Al Qur‟an) dll.  

Bagaimana sikap atau jalan lain atau jalan tengah yang anda ambil? 

Dan bagaimana tanggapan anak anda terhadap jalan tengah yang anda 

ambil? 

h. Ibu sebagai pemberi teladan dalam hal moral, agama, dan sosial dalam 

rangka Pendidikan karakter anak, menurut anda factor apa saja yang 

dapat menghambat hal tersebut dikarenakan perbedaan keyakinan 

tersebut? Terutama dalam hal agama misal simpati dan empati. Kan 

ada orang yang mempunyai prinsip kalua beda agama tidak usah 

ditolong. Jadi hal tersebut merupakan pembatas toleransi anak. 

Dan bagaimana anda mempraktikkan atau memberi contoh teladan? 

Contoh? 

i. Pernah tidak anak membantah soal pembinaan agama yang diberikan 

oleh bapak dan ibu? 

j. Penentuan Pendidikan agamanya bagaimana? 

Apakah ditempatkan di Pendidikan khusus agama tersebut? 

Kemudian Pendidikan agama yang non formalnya dimana? 

Apakah mengandalkan lingkungan? 

k. Pernah tidak anak bertanya yang aneh atau pertanyaan agama terhadap 

ibu dan bapak? Lalu bapak dan ibu bisa menjawab atau tidak? Kenapa 

tidak bisa menjawab? Atau kenapa jawaban bapak dan ibu kurang 

meyakinkan anak kalian? 

l. Pada usia berapa anak mulai diajarkan perihal agama? 



 
 

 
 

m. Dimana Pendidikan agama pertama kali di ajarkan? 

n. Siapa yang mengajarkan dan hal agama apa yang pertama kali 

diajarkan kepada anak? 

o. Mengapa memilih di usia tersebut anak mulai diajarkan perihal 

agama? 

p. Mengapa anda memilihkan sekolah (formal dan non formal) tersebut 

kepada anak anda? 

q. Bagaimana Pendidikan tersebut dapat memberi pengaruh untuk anak 

anda?  

r. Dari kacamata seorang orang tua, contoh hal apa yang termasuk 

pengaruh dari pendidikan agama tersebut? 

s. Siapa saja yang berpengaruh dalam mendidik anak? Dalam hal agama 

maupun bukan? 

t. Ketika anak belum bisa memilih agama, upacara keagamaannya 

bagaimana? Atau ikut kedua-duanya? Atau tidak ikut sama sekali? 

u. Bagaimana tingkat keagamaan anak? 

Bisa mengaji? Jika Katholik, mengenai kitab Katholik, apakah 

mengerti serta mengamalkan? Bagaimana kualitas bacaanya? Bagus 

atau bagaimana? 

v. Apakah anak anda melaksanakan Khitan? Pada usia berapa di khitan? 

Bagaimana komentar anak anda? 

w. Apakah anak anda diajarkan sholat beserta bacaan dan doa‟a sehari-

hari? 

Bagaimana Kualitas sholatnya? 

x. Apakah anak anda diajarkan puasa? 

Bagaimana kulaitas puasa anak anda? Apakah masih bolong-bolong? 

Pernah tanya atau tidak “puasa itu biar apa dan untuk apa” bagaimana 

anda menjawabnya? 

Apakah anda mengajarkan puasa sunnah? Bagaimana kualitas puasa 

sunnah anak anda? 

Kalau puasa Ramadhan, apakah anak anda aktif melaksanakan?  

Bagaimana cara dia belajar puasa? 

y. Apakah anak anda biasa mengamalkan dzikir sehari-hari? 

z. Bagaimana cara anda mengajarkan dzikir kepada anak anda? 

Bagaimana anda memantau? 

 

Jika Katholik 

a. Apakah anak anda tekun dalam sembahyang? Berapa kali dalam 

seminggu? Rutin? 

b. Apakah lancar doa-doa nya? 



 
 

 
 

c. Pada usia berapa anak anda dibaptis? 

d. Apakah dia mempuanyai tanda salib? Apakah dia bisa memaknai arti 

salib? 

e. Bagaimana pemahamannya terhada al kitab? 

f. Bagaimana puasanya? 

11. Pewarisan yang akan diterapkan 

a. Kalua perihal warisan, anda bagi rata (misal semua 20%) atau anda 

mempunyai peraturan sendiri? 

b. Dari pihak keluarga anda penentuan hukum warisnya bagaimana? 

c. Pembagian warisnya anda mengikuti Islam atau ikut adat dalam 

keluarga anda? 

d. Apakah ada ketentuan khusus dari anda dalam pembagiannya? 
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