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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Konversi agama secara umum dapat diartikan sebuah perubahan agama dari 

suatu agama ke agama lain. Dalam pindah keyakinan atau agama merupakan 

sebuah dasar yang sensitif yang jarang dibahas. Proses terjadinya konversi agama 

tidak terlepas dari diri seseorang yang mempunyai permasalahan yang berbeda, 

dengan mempunyai alasan tersendiri dalam merubah kepercayaan lamanya. 

Konversi agama menyangkut pada perubahan kejiwaan seseorang secara mendasar 

serta pada pengaruh lingkungan. Terjadinya konversi agama tidak membatasi usia 

ataupun suatu kalangan yang ingin merubah keyakinan yang dianut dengan adanya 

gelaja sosial yang dapat mempengaruhi kejiwaan seseorang.  

Di Indonesia, konversi agama banyak dilakukan seseorang yang mengalami 

terjadinya konversi agama maka sampai saat ini tidak sulit untuk ditemukan. Pada 

umumnya konversi agama dilakukan oleh agama manapun yang dialami seseorang 

untuk merubah agama seperti adanya perubahan pemeluk agama Kristen menjadi 

agama Islam dan begitu pula sebaliknya. Dengan adanya berbagai agama yang ada 

di Indonesia tidak terlepas dari diri masing-masing yang sesuai dengan 

kepercayaan yang dianut. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang yakni UUD 

1945 Pasal 28E ayat (1) jelas menegaskan akan jaminan kebebasan beragama 

yang berbunyi “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 

ajarannya”. Dijelaskan juga dalam pasal 28E ayat (2) berbunyi “setiap orang 
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berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiraan dan sikap 

sesuai dengan hati nuraninya”.
1
 

Pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak agama dan beribadat 

menurut agamanya merupakan sebuah hak asasi dalam setiap manusia. Bahwa hal 

ini  termasuk ke dalam hak atas kebebasan meyakini kepercayaan seseorang.  

Dalam kehidupan setiap manusia mulai dari anak-anak hingga lanjut usia 

harus mendapatkan pendidikan agama dengan benar agar dapat memperbaiki diri 

menjadi lebih baik. Menurut teori W. Starbuck pada penjelasan perkembangan 

agama pada masa remaja bahwa agama yang ajarannya kurang konservatif-

dogmatis dan agak liberal akan mudah merangsang pengembangan pikiran dan 

mental para remaja, sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. Hal 

ini menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja mempengaruhi 

sikap keagamaan mereka.
2
 Selain itu, pada perkembangan agama di usia dewasa 

justru sudah lebih mempunyai rasa tanggungjawab yang tinggi dalam menentukan 

pilihan. Berdasarkan hal ini, bahwa keagamaan dimasa dewasa sulit untuk diubah. 

Jika perubahan itu terjadi pada masa remaja proses yang dilakukan atas dasar 

pertimbangan dengan secara matang.
3
 

Berbeda halnya dengan perkembangan agama pada usia lanjut. Kehidupan 

keagamaan pada usia lanjut ini menurut hasil penelitian psikologi agama ternyata 

meningkat. M. Argyle mengutip sejumlah penelitian yang dilakukan oleh Cavan 

yang mempelajari 1.200 orang sampel berusia 60-100 tahun. Temuan 

menunjukkan secara jelas kecenderungan untuk menerima pendapat agama yang 

semakin meningkat pada umur-umur ini. Sedangkan, pengakuan terhadap realitas 

                                                           
1
 Syafi‟ie, M. (2016). Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi, 8(5), 675-706. 
2
 Jalaluddin, H. (2016). “Psikologi Agama” : Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip 

Psikologi, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm 65.  
3
 Ibid., hal 94 



3 

 

 
 

tentang kehidupan akhirat baru muncul sampai 100% setelah usia 90 tahun.
4
 Para 

ahli psikologi menjelaskan bahwa pada usia lanjut peningkatan dalam keagamaan 

meningkat setelah penurunan kegairah seksual. Ditegaskan juga menurut William 

James yang menyatakan bahwa umur keagamaan yang sangat luar biasa 

tampaknya justru terdapat pada usia tua, ketika gejolak kehidupan seksual sudah 

berakhir.
5
 

Maka dapat disimpulkan bahwa menurut teori Gallup dan Bezilla usia 65 

tahun ke atas keyakinan agama merupakan pengaruh yang signifikan dalam 

kehidupan individu sehingga hal tersebut dapat seorang individu berusaha untuk 

melaksanakan keyakianan agama dan mengikuti kegiatan agama. Sedangkan pada 

perkembangan agama remaja menurut dalam penelitian Syaiful Hamali bahwa 

terdapat empat sikap keagamaan remaja yaitu percaya secara ikut-ikutan, percaya 

dengan kesadaran, kebimbangan dalam beragama, dan tidak percaya kepada 

tuhan.
6
 Menurut Bambang dijelaskan bahwa apabila konversi lebih dipengaruhi 

oleh sugesti, tentunya konversi akan lebih banyak terjadi pada anak-anak, 

mengingat pada tingkat usia tersebut mereka lebih mudah menerima sugesti.
7
 

Akan tetapi kenyataannya saat ini terjadi pada usia lanjut yang mengalami 

konversi agama. Konversi agama yang terjadi dengan seorang non muslim yang 

merubah agamanya dengan memeluk agama islam. Hal ini terjadi pada usia lanjut 

yang berada di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma dengan usia 

rata-rata 60 tahun keatas. Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 

merupakan yayasan milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdapat pemeluk 

                                                           
4
 Ibid., hal 97 Dalam buku Robert H. Thouless, 1992: 108 

5
 Ibid., hal 98 Dalam buku Robert H. Thouless, 1992: 107 

6 Hamali, S. (2016). Karakteristik Keberagamaan Remaja Dalam Perspektif Psikologi. Al-Adyan : 10-16 

7
Fia, F. (2013) Gambaran Spritualitas Pada Pelaku Konversi Agama, Universitas Pendidikan Indonesia. 
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agama muslim dan non muslim. Adanya usia lanjut yang mengalami konversi 

agama sudah dipikirkan dengan secara matang. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

konversi agama merupakan salah satu pertobatan seseorang untuk memilih agama 

yang menurutnya baik.  

Pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

Budhi Dharma kepada usia lanjut tidak terlepas dengan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang sudah dituangkan pada aturan pemerintah. Rumah 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma merupakan lembaga yayasan yang 

mempunyai tanggungjawab untuk melayani kesejahteraan sosial kepada orang tua 

atau lanjut usia, untuk dapat memenuhi kebutuhan masa tua yang tidak hanya 

perhatian secara fisik tetapi juga memperhatikan ilmu keagamaan yang sangat 

dibutuhkan untuk dunia dan akhirat.  

Data lanjut usia terlantar dari hasil rekaptulasi Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Yogyakarta pada tahun 2015 memiliki 

presentase 3.38%, pada tahun 2016 lanjut usia terlantar meningkat menjadi 4.68%, 

sedangkan pada tahun 2017 3.80% dan data terakhir pada tahun 2018 sangat 

memiliki peningkatan dari jumlah tahun sebelumnya yaitu 15.56%.
8
 Namun, 

untuk data lanjut usia yang mengalami konversi agama pihak Dinas Sosial tidak 

ada data yang dapat membuktikan jumlah yang mengalami konveri agama pada 

usia lanjut. Dari hasil data tersebut masih banyaknya lanjut usia yang 

dikategorikan miskin tidak memiliki sanak saudara, hidup sendiri hal ini juga  

dapat dikategorikan lanjut usia terlantar. Dari jumlah lansia terlantar tersebut 

                                                           
8
 Wawancara Ibu Suswantari, Petugas Dinas Sosial Kota Yogyakarta, di kantor Dinas Sosial Kota 

Yogyakarta pada 16 Desember 2019 pukul 11:50 WIB 
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sebagian dari mereka tidak semuanya untuk tinggal di panti jompo. Hal ini sesuai 

dengan kemauan dari para lansia yang siap untuk tinggal di panti jompo.  

Dijelaskan pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan 

anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
9
 Dengan adanya Undang-undang 

tersebut dapat membantu para orang miskin dan anak terlantar terurusi. Seperti 

adanya di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma mayoritas lanjut 

usia yang berada disana berasal dari kurang mampu dan tidak adanya keluarga 

yang merawatnya. Masa lanjut usia sangat membutuhkan adanya perhatian dari 

pihak terdekat karna disinilah mereka sudah merasa kesepian dan memikirkan 

keagamaanya untuk akhirat.  

Kegiatan keagamaan pada usia lanjut dilakukan sesuai dengan agama 

masing-masing yang dianut. Dalam kegiatan yang dilakukan di Rumah Pelayanan 

Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma sudah menyangkup pada konsep keseharusan 

pihak terkait untuk memberikan sebuah materi agama masing-masing agama yang 

dianut. 

Konversi agama pada usia lanjut di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia 

Budhi Dharma umumnya banyak terjadi. Namun, tidak semua yang 

mengalaminya benar-benar paham akan perubahan agama hanya seseorang yang 

paham serta teguh dalam memilih untuk merubah agama sebelumnya ke agama 

lain. Perkembangan agama pada usia lanjut di RPSLU Budhi Dharma sangat 

bermacam-macam. Melihat dari latar belakang usia mereka sudah ada yang 

beberapa merasa kurang dalam kondisi fisik, hal ini terjadi seperti adanya lanjut 

usia yang mempunyai rasa semangat untuk belajar keagamaan dan juga terdapat 

lansia yang kurang dalam keagamaanya. Oleh karenanya, pada kondisi tersebut 

                                                           
9
 https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=121518 
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dapat membuat suasana hati lanjut usia yang berubah-ubah. Hal inilah yang 

membuat mereka merasa untuk dapat merubah agama mereka sesuai dengan 

kondisi permasalahan mereka masing-masing.  

 

Hal ini terkait dengan konversi agama, yang dijelaskan pada ayat Al-

Quran surah Al-Qasas : 56
10

 

 

Artinya : “Sungguh, engkau (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk 

kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada 

orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang 

mau menerima petunjuk.” 

 

Di indonesia perpindahan agama banyak terjadi pada agama non Islam ke 

agama Islam. Sebagai individu yang mengalami perpindahan dari non Islam ke 

Islam disebut muallaf. Dari data menurut Muallaf Center Indonesia (MCI) 

sepanjang 2017 sudah tercatat 2.857 menjadi muallaf.
11

 Dalam kamus besar 

bahasa Indonesia (KBBI) muallaf adalah orang yang baru masuk Islam. 

Sedangkan secara istilah muallaf adalah seseorang non muslim yang 

mengucapkan kalimat syahadat ketika sudah mantap dalam mengambil keputusan 

untuk menjadi seorang muslim. Syahadat adalah hal yang pertama paling penting 

dari lima rukum islam. Ketika sudah memasuki pada bingkai Islam murni hanya 

untuk tujuan Allah saja, ketika itu in sya Allah dosa yang dimiliki akan diampuni. 

Dalam hadist menyebutkan bahwa “Tidak tahukah kamu, bahwa menerima Islam 

menghancurkan segala dosa yang datang sebelum itu (syahadat) H.R Muslim
12

 

                                                           
10

 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/28 (Diakses pada tanggal 22 Desember 2019, pukul 14:07) 
11

 http://mualaf.com/data-mualaf/ (Diakses pada tanggal 22 Desember 2019, pukul 22:31) 
12

 http://www.mualafcenter.com/tujuan/ 
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Dengan adanya permasalahan penelitian ini, tidak adanya keselarasan 

antara yang semestinya dan senyatanya. Akan tetapi pada kenyataannya saat ini 

terdapat seseorang yang mengalami konversi agama pada masa usia tua, yang 

seharusnya sudah makin meningkat dalam agama yang dianut. Penelitian ini 

berharap akan mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan yang telah 

diangkat.  

B. Rumusan Masalah  

Penelitian ini fokus pada konversi agama di usia lanjut yang ada di Panti Jompo 

Werdha Budhi Dharma, Giwangan, Yogyakarta. Adapaun rumusan masalahnya 

yaitu: 

1. Bagaimana proses terjadinya konversi agama di usia lanjut ? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi konversi agama di usia lanjut pada penghuni 

Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma, Yogyakarta ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah  

1. Mengetahui proses terjadinya konversi agama di usia lanjut 

2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi konversi agama di usia lanjut pada 

penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma, Yogyakarta  

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat secara teoritis penelitian ini diharapkan agar dapat mengembangkan 

sebuah wawasan Psikologi Agama dan Sosiologi Agama 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan untuk dapat 

melakukan penelitian terkait dalam konversi agama 

 


