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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka  

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya penelitian sebelumnya yang 

serupa. Tujuan dari tinjuan pustaka yaitu untuk menganalisis secara kritis dari 

bagian artikel atau jurnal dengan melalui proses meringkas dan membandingkan 

dengan penelitian sebelumnya.  

Penelitian Kurnial, Jamaluddin dan Suja‟i yang bertujuan untuk 

menjelaskan akan pentingnya konversi agama dalam fenomena, faktor dan 

dampak sosial di suku Minagkabau.  Hasil menunjukkan bahwa ada beberapa 

faktor penyebab konversi agama pada masyarakat suku Minangkabau dari 

pemeluk Islam menjadi pemeluk Kristen, diantaranya faktor pertama menjelaskan 

bahwa Sumatra Barat dan masyarakat suku Minangkabau menjadi target dalam 

Kristenisasi Internasional dengan menjadi target dalam hal tersebut. Target 

tersebut dikarenakan daerah ini adalah penghasil intelektual dan pengusaha 

Muslim. Jadi mereka beranggapan untuk dapat mengkristenisasikan Indonesia 

yang terlebih dulu untuk menkristenisasikan orang-orang di Mingakabau, dan 

memang sedang digarap. Faktor kedua berpengaruh pada pembangunan sarana 

dan prasarana pendidikan. Ketiga latar belakang pendidikan, pengalaman, 

lingkungan sosial dan pergaulan. Keempat status perkawinan dan hubungan 

keluarga. 

Hasil selanjutnya juga menjelaskan akan adanya dampak sosial konversi 

agama pada masyarakat suku Minangkabau. Pertama menurunnya jumlah 

populasi penduduk muslim Sumatra Barat/suku Minangkabau. Kedua berlakunya 
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sanksi adat bagi orang-orang Minangkabau yang berpindah agama dari pemeluk 

Islam menjadi pemeluk Kristen. Ketiga menguatnya Peran dan Konstribusi 

Lembaga Sosial Masyarakat dan Keagamaan (Rumah Muallaf Center, Pagar 

Nagari, dan MUI).
13

 

Kemudian, penelitian Umi Sumbulah penelitian bertujuan untuk 

mengetahui konversi dan kerukunan beragama di malang. Fenomena konversi 

agama merupakan entitas yang terjalin berkelindan dengan fenomena lainnya, 

baik menyangkut pengalaman personal yang subyektif, faktor yang melatari, 

proses yang panjang, maupun implikasi sosio-psikologis dan impllikasinya bagi 

penciptaan kerukunan dalam konteks pluralisme agama. Konversi agama bagi 

pelaku tidak saja dimaknai sebagai proses perpindahan dari suatu agama kepada 

agama lain, namun lebih dimaknai sebagai pengalaman personal dan 

emosionalitas yang dirasakan. Konversi memiliki keterkaitan era dengan dimensi 

batiniah, berupa pengalaman mendapatkan ketenangan jiwa, ketetapan dan 

ketepatan hatinya dalam proses mencari dan menemukan identitas ketuhanannya. 

Bagi para elite agama, fenomena konversi agama adalah persoalan hak asasi 

manusia, yang terkait erat dengan dimensi esoteris yang dirasakan para pelaku.
14

 

Selanjutnya, penelitian Syaiful Hamali menjelaskan bahwa sikap dan 

tingkah laku terhadap dampak konversi agama yang dilakukan oleh seseorang 

yang menyatakan perubahan/pindah ke agama orang lain. Penelitian ini 

menjelaskan bahwa faktor pendorong terjadinya konversi agama disebabkan 

adanya  energi jiwa yang menguasai pusat kepribadian seseorang yang  

                                                           
13

 Ilahi, K., & Rabain, J. (2017). Konversi Agama (Kajian Teoritis Dan Empiris Terhadap Fenomena, 

Faktor, Dan Dampak Sosial Di Minangkabau). 
14

 Sumbulah, U. (2013). Konversi Dan Kerukunan Umat Beragama: Kajian Makna Bagi Pelaku Dan Elite 

Agama-Agama Di Malang. Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 13(1), 79-110. 
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memunculkan  berbagai persepsi baru dalam bentuk ide-ide yang  direalisasikan 

dalam hidupnya.   

Hasil menunjukkan bahwa terjadinya konversi agama pada seseorang 

disebabkan pengaruh dari  faktor intern  dan faktor ekstern.  Proses terjadinya 

konveresi agama pada seseorang  melalui  berbagai tahapan yang harus dilalui 

oleh setiap orang yang melakukannya,  adapun proses yang ditempuh seseorang 

dalam melaksanakan  konversi agama adalah masa tenang,  masa ketidak-

tenangan, peristiwa konvesi agama, masa tenang/tenteram dan terakhir masa 

ekspresi konversi agama dalam hidupnya, pada tahap ini mereka beramal dan 

beribadah hanya ingin berbakti dan mengabdi kepada sang Khalik. Dampak 

konversi agama terhadap individu terlihat pada perubahan sikap dan tingkah laku 

individu tentang berubahnya pandangan hidup, bersikap optimis dan ekstrovet 

dalam hidup, dan menyenagi teologi liberal dalam beragama. Timbulnya 

kesadaran diri terhadap musibah yang menimpanya.
15

 

Penelitian Saftani Ridwan penelitian ini menjelaskan bahwa keterkaitan 

dalam konversi agama dan faktor keterkaitan terhadap islam pada muallaf dalam 

acara dakwah Dr. Zakir Naik. Pada kegiatan dakwah tersebut bahwa dakwah yang 

diberikan menjadi syiar Islam yang sangat baik dalam membantah stigma negatif 

masyarakat Barat terhadap ajaran Islam dan umat Islam. Muallaf-muallaf yang 

bersyahadat menunjukkan penerimaan mereka terhadap ajaran Islam sebagai 

ajaran yang rasional dan ilmiah.  

Dalam proses konversi ini terdapat rentetan peristiwa yang menyertai 

proses konversi seperti krisis kepercayaan, proses perenungan, proses pencarian, 

interaksi dengan penganut agama tujuan konversi hingga meninggalkan agama 

                                                           
15

 Hamali, S. (2012). Dampak Konversi Agama Terhadap Sikap Dan Tingkah Laku Keagamaan 

Individu. Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, 7(2), 21-40. 
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lama menuju agama baru yang berakibat pada konsekuensi yang harus ditanggung 

setelah memeluk agama baru. Dalam penelitian ini terlihat bahwa faktor dominan 

seorang pada non muslim memilih Islam sebagai agama baru mereka adalah 

karena proses pencarian yang mendalam terhadap hakekat ketuhanan akibat 

konsep ketuhanan dan ajaran dalam agama lama yang dianggap kurang rasional 

dan tidak memuaskan sang konvertor. Faktor persuasi dari kerabat atau teman 

yang telah lebih dahulu Islam juga menjadi faktor pendukung berikutnya.
16

 

Penelitian Ana Urbah dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

menunjukkan para mualaf pasca konversi agama memiliki pengetahuan dan 

keagamaan  yang baik mengenai Islam. Mereka pun mengetahui dengan baik apa 

dan bagaimana mengenai rukun Islam. Mereka sepakat bahwa rukun Islam  adalah 

ajaran Islam yang baik dan juga benar yang harus dilakukan dan dijalankan oleh 

umat Islam agar menjadi muslim yang taat kepada Allah. Mereka juga sudah 

menjalankan dengan baik rukun Islam, walau ada beberapa yang belum dijalani 

seperti zakat dan haji.
17

 

Sementara itu, penelitian Isdiala Kamila bertujuan untuk memperoleh 

suatu penjelasan yang mendalam terkait faktor yang mempengaruhi, proses dalam 

konversi agama pada subjek serta motif yang mempengaruhi subjek untuk konveri 

agama. Hasil penelitian, menjelaskan bahwa keluarga subjek mayoritas beragama 

Budha namun subjek menjalani pendidikan di sekolah yang mayoritas beragama 

Islam. Keluarga besar subjek memilki pandangan negatif terhadap agama Islam, 

dimana mereka menganggap bahwa agama Islam adalah agama yang tidak 

membawa kedamaian, penuh kekerasan dan banyak teroris. Hal tersebut dianggap 

                                                           
16

 Ridwan, S. (2017). Konversi Agama Dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus Muallaf Yang 

Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah Dr. Zakir Naik Di Makassar). Sulesana: Jurnal Wawasan 

Keislaman, 11(1), 1-18. 
17

 Urbah, A. (2018). Studi keagamaan para mualaf pasca konversi agama di masjid al Falah 

Surabaya (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). 
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bertolak belakang dengan ajaran agama Budha yang mengutamakan ketenangan 

dan rasa damai. Tetapi keinginan subjek untuk berpindah keyakinan ke agama 

Islam sangat besar sehingga subjek berani menentang prinsip yang dipegang teguh 

oleh keluarganya. Saat keluarganya mengetahui perpindahan agamanya maka 

serta merta terjadi penolakan dari keluarga. Keluarga sangat menentang keras 

akan keputusannya berpindah keyakinan ke agama Islam.
18

 

Dalam penelitian Fia Fitriani yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

gambaran pada spiritualitas pada pelaku konversi agama dari non Islam ke Islam. 

Hasil penelitian ini menunjukkan subjek setelah melakukan konversi agama dari 

non Islam ke Islam mendapatkan perubahan yang signifikan. Nilai-nilai yang telah 

didapatkan sangat membawa pengaruh yang positif dalam kehidupan subjek. 

Perubahan perilaku sangat dirasakan oleh subjek yang bisa mengontrol diri dan 

merasa lebih baik lagi dari sebelumnya. Selanjutnya hasil dari proses spiritualitas 

yang dialami oleh subjek yaitu adanya 3 aspek, yaitu transendensi diri, 

menemukan makna dan tujuan hidup, serta kedekatan dengan Tuhan dan sesuatu 

yang lebih tinggi. Spritualitas mengacu pada kecenderungan manusia untuk 

menemukan makna dalam hidup melalui kebutuhan hidup untuk terhubung 

dengan suatu yang lebih besar dari diri individu. Gambaran transendensi diri pada 

subjek diungkapkan dengan adanya rasa kedamaian, ketenangan dan kenyamanan 

ketika melaksanakan ibadah sholat dan dzikir. 
19

 

Penelitian Tiyas Yasinta bertujuan untuk dapat mengetahui stress dan 

koping religius pada subjek konversi agama. Hasil penelitian yang telah dijelaskan 

bahwa Stres yang dialami oleh informan yang mengalami konversi agama di 

Mualaf Center Yogyakarta diantaranya yaitu: orang tua otoriter, ujian agama tidak 

                                                           
18

 Kamila, I. (2017). Motif Pelaku Konversi Agama: Konversi Dari Agama Budha Ke Agama Islam  
19

 Aisyah, F. F. (2013). Gambaran Spiritualitas Pada Pelaku Konversi Agama: Studi Fenomenologis 

Terhadap 2 Orang Mualaf Di Ypm Salman Itb Bandung 
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ada, dilematis terhadap keyakinan, ibu marah, dipaksa masuk Islam, pernikahan 

dan mengalami KDRT, ilmu agama minim, mengalami kebimbangan, tertekan, 

perasaan hampa, keluar dari gereja, dijenguk jemaat, istri dan anak beragama 

Kristiani, tidak dianggap menjadi bagian dari keluarga, teringat dosa dan 

merasakan bisikan, mendapat penolakan ayah, mendapat cacian dan 

kembimbangan menutup aurat. Kemudian koping digunakan untuk menghadapi 

stress pada konversi agama. Koping yang dilakukan individu dapat menetralisir 

tekanan yang dihadapinya. Artinya bahwa dalam proses konversi agama individu 

cenderung akan merespon  kejadian yang menimpanya. Hal tersebut sebagai 

bentuk usaha untuk menetralisir tekanan yang dialaminya atau sebagai bentuk 

penyelesaian masalah.
20

 

Kemudian dalam penelitian Ilmiyanti menjelaskan bahwa tujuan dalam 

penelitian ini untuk mendeskripsikan konversi agama dari agama Hindu ke agama 

Islam pada masyarakat di Kecamatan Klungkung Bali dan konversi agama dari 

agama Islam ke Hindu. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 

penyebab terjadinya konveris agama. Dari hasil penelitian bahwa konversi agama 

yang disebabkan karena tekanan ekonomi pada kehidupan ketika seseorang 

memeluk Islam. 
21

 

Penelitian Indra Hidayat menjelaskan bahwa tujuan penelitian ini untuk 

dapat lebih mengetahui dalam hal permasalahan yang terjadi pada konversi 

agama. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banyak faktor yang 

mempengaruhinya seseorang untuk berpindah agama yang dianutnya semula ke 

                                                           
20

 Yasinta, T. (2017). Koping Religius Pada Individu Yang Mengalami Konversi Agama. 
21

 Ilmiyanti. (2015). Konversi Agama pada Masyarakat di Klungkung Bali.  
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agama lain. Namun demikian, secara garis besarnya para ahli membagi kepada 

kedua faktor, yaitu: faktor internal dan eksternal.
22

 

Penelitian Heru Supri Hantoro menjelaskan tujuan dalam penelitian ini 

untuk dapat mengetahui latar belakang dalam merubah agama dari Kristen ke 

agama Islam serta alasan memilih agama Islam dalam perubahan agama. Dari 

hasil penelitian terkait tujuan penelitian yaitu adanya keimbangan dari hati dan 

jiwanya sehingga peribadahan mengalami keguncangan. Alasan dalam memilih 

agama bahwa subjek merasa agama Islam adalah agama yang paling benar dan 

lurus dalam keagamaannya, dibandingan dengan agama lain dan juga karena 

keadaan lingkungannya.
23

 

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang  

 

NO 

 

Penelitian Terdahulu  

PERBANDINGAN  

Perbedaan Penelitian  Persamaan Penelitian  

1 Penelitian Kurnial, Jamaluddin 

dan Suja‟i dengan judul 

“Konversi Agama (Kajian 

Teoritis dan Empiris terhadap 

Fenomena, Faktor, dan 

Dampak Sosial di 

Minangkabau)” tahun 2017 

Perbedaannya terletak 

pada subjek peneliti 

lebih fokus pada 

perpindahan agama 

Islam ke agama 

Kristen di suku 

Minangkabau. 

Persamaan terdapat 

pada objek penelitian 

yaitu konversi agama 

yang juga menjelaskan 

adanya faktor pada 

konversi agama 

2 Penelitian Umi Sumbulah 

dengan judul “Konversi Dan 

Kerukunan Umat Beragama: 

Kajian Makna bagi Pelaku dan 

Elite Agama-agama di 

Malang” tahun 2013 

Perbedaanya terletak 

pada subjek penelitian 

yang menjelaskan 

terkait dalam konteks 

fenomena konversi 

agama 

Persamaan dalam 

penelitian ini terdapat 

pada objek konversi 

agama dan kerukunan 

umat beragama yang 

ada di Malang 

                                                           
22

 Indra Hidayat. (2016). Konversi agama dan permasalahannya dalam kehidupan modern 
23

 Hantoro, H. S. (2010). Konversi Agama Dari Kristen Ke Islam (Studi Kasus Pengakuan Muallaf-Muallaf 

Di Surakarta) (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). 
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3 Penelitian Syaiful Hamali 

dengan judul “Dampak 

konversi agama terhadap sikap 

dan tingkah laku keagamaan 

individu” tahun 2012 

Perbedaanya terletak 

pada penjelasan 

individu (subjek) yang 

dapat mempengaruhi 

pada aspek kognitif, 

aspek afektif/konatif 

dan aspek psikomotor 

yang dapat 

munculkanya persepsi 

baru.  

Persamaan dalam 

penelitian ini adanya 

pada tipologi konversi 

agama  

4 Penelitian Saftani Ridwan yang 

berjudul “Konversi agama dan 

faktor keterkaitan terhadap 

Islam (studi kasus Muallaf 

yang memeluk Islam dalam 

Acara Dakwah Dr. Zakir Naik 

di Makasar)” tahun 2017 

Perbedaan terletak 

pada subjek Muallaf 

pada saat acara 

dakwah Dr. Zakir 

Naik di Makasar 

Persamaan dalam 

penelitian ini terletak 

pada objek konversi 

agama dari non Islam 

ke agama Islam 

(Muallaf) 

5 Penelitian Ana Urbah yang 

berjudul “Studi Keagamaan 

para Muallaf pasca konversi 

agama di masjid Al-Falah 

Surabaya” tahun 2018 

perbedaan dalam 

penelitian ini terletak 

pada objek Muallaf 

pasca konversi agama  

Persamaan terletak 

pada subjek seorang 

Muallaf yang 

mengalami konversi 

agama   

6 Penelitian isdiala Kamila yang  

berjudul “Motif pelaku 

konversi agama: Konversi dari 

Agama Budha ke Agama 

islam”. Tahun 2017 

Perbedaan penelitian 

terletak pada subjek 

kelas 3 SMA (remaja) 

yang mengalami 

konversi agama dari 

agama Budha ke Islam  

Persamaan dalam 

penelitian ini teletak 

pada keinginan 

mengetahui faktor dan 

proses terjadinya 

konversi agama 

7 Penelitian Fia Fitriani yang 

berjudul “Gambaran 

Spritualitas pada Pelaku 

Konversi Agama: Studi 

fenomenologis terhadap 2 

Perbedaan penelitian 

terletak pada subjek 

Muallaf yang berusia 

20-21 tahun saat 

berada pada masa 

Persamaan pada 

penelitian ini terletak 

pada metode penelitian 

dengan menggunakan 

penelitian kualitatif 
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orang Muallaf di YPM Salman 

ITB Bandung” tahun 2013 

remaja akhir 

8 Penelitian Tiyas Yasinta yang 

berjudul “Koping Religius 

pada Individu yang Mengalami 

Konversi Agama” tahun 2017 

Perbedaan penelitian 

terletak pada subjek 

konversi agama yang 

dilakukan di Muallaf 

Center Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Persamaan pada 

penelitian ini terletak 

pada metode penelitian 

dengan menggunakan 

penelitian kualitatif 

9 Penelitian Ilmiyanti yang 

berjudul “Konversi Agama 

pada Masyarakat di Kecamatan 

Klungkung Bali” tahun 2015 

Perbedaan penelitian 

terletak pada subjek 

yang fokus pada 2 

konversi yang berbeda 

yaitu pada agama 

Hindu ke agama 

Islam, dan agama 

Islam ke agama Hindu 

Persamaan pada 

penelitian ini terletak 

pada metode penelitian 

dengan menggunakan 

penelitian kualitatif 

serta fokus pada proses 

dan faktor konveris 

agama 

10 Penelitian Indra Hidayat yang 

berjudul “Konversi agama dan 

permasalahannya dalam 

kehidupan modern” tahun 2016 

Perbedaan penelitian 

terletak pada fokus 

kedalam kehidupan 

modern 

Persamaan pada 

penelitian ini 

keterkaitan pada 

konversi agama 

11 Penelitian Heru Supri Hantoro 

yang berjudul “Konversi 

Agama dari Kristen ke Islam 

(Studi kasus pengakuan 

Muallaf-Muallaf di Surakarta ” 

tahun 2010 

Perbedaan pada 

penelitian ini terletak 

pada subjek 

pengakuan Muallaf di 

Surakarta 

Persamaan pada 

penelitian ini berfokus 

pada konversi agama 

yang mengalami 

perpindahan agama 

Kristen ke agama 

Islam 
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B. Kerangka Teori  

1. Konversi Agama  

a. Pengertian Konversi  

Menurut Kamus Besar Bahasa indonesia, Konversi adalah perubahan dari satu 

sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, 

dan sebagainya, dan perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk 

(rupa, dan sebagainya) yang lain. Kata konversi berasal dari bahasa latin conversion, 

yang berarti taubat, pindah, berubah. Dalam bahasa Inggris conversion, yang 

mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama 

lain (change from state of from one religion to another). Oleh karenanya dalam 

konversi sangat luas untuk digunakan dalam sebuah sistem pengetahuan, seperti 

konversi perbankan, konversi lahan sawah, bahkan dalam konversi agama.  

b. Pengertian Konversi Agama 

Pengertian secara umum Konversi Agama (Religious Conversion) adalah 

perubahan agama dalam perubahan kepercayaan dan ketaatan pada agama yang dianut 

oleh seseorang dengan melepaskan kepercayaan terhadap agama yang dianut 

sebelumnya ke agama yang lain. Dalam istilah umumnya konversi agama disebut 

sebagai pindah agama, seperti seseorang yang memeluk agama Kristen ke agama 

islam ataupun sebaliknya.  

Dalam konversi agama terdapat dua tipe terjadi secara berangsur-angsur atau 

secara tiba-tiba, oleh karenya yang pertama yaitu tipe volitional (perubahan bertahap). 

Pada tipe ini terjadi secara bertahap pada diri seseorang dan sedikit demi sedikit 

sehingga akan memunculkan perilaku keagamaan yang baru. Seperti contoh yaitu 

seorang muallaf yang senantiasa sebelum merubah agama menjadi islam maka 
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seseorang memperlajari terlebih dahulu Al-Qur‟an, ibadah sholat agama islam dan 

mempelajari literatur-literatur agama islam. Yang kedua tipe self-surrender 

(perubahan drastis) pada tipe ini terjadi secara mendadak dengan adanya petunjuk dari 

Yang Maha Kuasa yang dapat membuat seseorang menerima kondisi yang baru 

dengan penyerahan jiwa sepenuhnya. 

Konversi agama dapat menyangkut pada masalah kejiwaan dan juga dapat 

terpengaruh pada lingkungan tempat tinggal. Dalam hal ini, konversi agama 

mempunyai beberapa pengertian dengan ciri-ciri yaitu :  

1. Seseorang yang memiliki perubahan arah pandang dan keyakinan yang dianut 

2. Perubahan yang terjadi pada kondisi kejiwaan sehingga dapat dikatakan terjadi 

secara berproses atau secara mendadak 

3. Dalam perubahan tersebut tidak hanya dalam kondisi pada perubahan kepercayaan 

dari suatu agama ke agama lainnya, namun juga termasuk perubahan pandangan 

terhadap agama yang dianuntnya 

4. Terdapat faktor pada kejiwaan dan lingkungan, namun hal tersebut bisa terjadi 

pada faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa.
24

 

c. Faktor Konversi Agama  

Dalam proses konversi agama terdapat empat faktor yang dapat mendorong 

terjadinya konversi agama yang dilihat dari berbagai sudut pandang yang 

dikemukakan oleh William James dan Max Heirich diantaranya :  

1. Kalangan ahli teologi yaitu faktor ilahi, seseorang yang berpindah kepercaayaan 

dikarenakan adanya hidayah dari sang pencipta. Dengan tanpa karunia-Nya tidak 

                                                           
24

 Jalaluddin, H. (2016). “Psikologi Agama” : Memahami Perilaku dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip 

Psikologi, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, hlm 332. 
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seseorang pun mampu dalam situasi konversi agama atau dapat menerima 

kepercayaan yang sifatnya radikal mengatasi kekuatan insani.  

2. Menurut para ahli psikologi yaitu pembebasan dari tekanan batin, artinya bahwa 

seseorang yang sedang berada pada tekanan batin maka akan mencari jalan keluar 

dengan kekuatan yang lain. Maka dari sinilah seseorang dapat menemukan 

intensitas tertinggi (Tuhan). Dengan ini seseorang dapat pula mendapatkan jalan 

keluar dari suatu permasalah yang dihadapi dan dapat memilih sebuah kebenaran.  

3. Menurut para ahli ilmu pendidikan yang berpendapat bahwa konversi agama 

dipengaruhi oleh kondisi pendidikan. Penelitian ilmu sosial menampilkan data dan 

argumentasi bahwa suasana pendidikan ikut mempengaruhi konversi agama. 

Walaupun belum dapat dikumpulkan data secara pasti tentang pengaruh lembaga 

pendidikan terhadap konversi agama namun berdirinya sekolah-sekolah yang 

bernaung dibawah yayasan agama tentunya mempunyai tujuan keagamaan pula.  

4. Menurut para ahli sosiologi bahwa adanya pengaruh antar pribadi, mempunyai 

kedekatan dengan seseorang yang pada akhirnya mendapatkan sebuah nasehat dari 

saudara dan teman terdekat sebelum bertobat orang menjalin hubungan baik 

dengan pemimpin agama tertentu dan pengaruh dari lingkungan sosial lainnya.
25

 

a. Faktor Intern  

1. Kepribadian  

Kepribadian merupakan sebuah sikap, ekspresi, perasaan, ciri khas dan 

juga perilaku seseorang yang akan terwujud dalam suatu tindakan seseorang di 

hadapkan pada situasi tertentu. Secara psikologis pada tipe kepribadian tertentu 

akan dapat mempengaruhi jiwa seseorang yang dapat terpengaruh pada 

terjadinya konversi agama. 
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2. Faktor Pembawaan  

Menurut penelitian Guy E. Swanson terdapat semacam pada urutan 

kelahiran yang memengaruhi konversi agama.
26

 

b. Faktor Ekstern (faktor luar diri) 

Selain adanya faktor dari dalam diri seseorang (intern) terdapat faktor 

ekstern yang dapat mempengaruhi konversi agama terjadi diantaranya : 

1. Faktor Keluarga 

Pada faktor keluarga terdapat beberapa macam yang dapat konversi 

agama terjadi yaitu keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, 

kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapatkan pengakuan kaum 

kerabat, dan lainnya. Kondisi ini dapat terjadinya konversi agama yang 

menyebabkan seseorang mengalami tekanan batin sehingga ingin 

meredakan tekanan.
27

 

2. Lingkungan Tempat Tinggal  

Seseorang yang mengalami konversi agama dapat terjadi pada 

lingkungan tempat tinggal yang merasa tersingkir dari kehidupan di suatu 

tempat dengan merasa dirinya sebatang kara. Hal ini menyebabkan 

keadaan seseorang ingin mendambakan ketenangan dan mencari tempat 

tinggal untuk menghilangkan kegelisahan batinnya.  

3. Perubahan Status 

Salah satu faktor terjadinya konversi agama adanya perubahan status 

yang berlangsung secara mendadak seperti : perceraian, ke luar sekolah 
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atau perkumpulan, perubahan pekerjaan, kawin dengan orang berlainan 

agama, dan sebagainya.
28

 

4. Kemiskinan 

Kondisi ekonomi rendah dapat mempengaruhi adanya kehidupan 

manusia, seperti hal ini dapat mendorong serta memengaruhi terjadinya 

konversi agama. Pada masyarakat awam yang miskin biasanya cenderung 

untuk memeluk agama yang menjanjikan pada kehidupan dunia akan 

menjadi lebih baik. Kebutuhan mendesak akan sandang dan pangan dapat 

memengaruhi.  

d.  Proses Konversi Agama  

Konversi agama menurut Zakiyah Daradjat mempunyai tingkat beragam pada 

diri individu. Hal yang dilakukan dapat terjadi secara tiba-tiba dan juga terjadi secara 

berangsur-angsur. Secara umum konversi agama mempunyai proses dalam hal 

mengalami terjadinya konversi agama, diantaranya : 

1. Masa tenang pertama, sikap, tingkah laku, serta sifat-sifatnya 

menunjukkan tak acuh dalam agama  

2. Masa ketidaktenangan, konflik dan pertentangan batin , gelisah, putus 

asa, tegang, panik, dll. Masa ini, individu biasanya sangat peka dalam 

perasaannya, cepat tersinggung, hampir putus asa dalam kehidupannya, 

dan mudah terkena sugesti 

3. Konversi agama ada pada masa puncaknya, seseorang yang tiba-tiba 

merasa mendapat sebuah petunjuk dari Tuhan seperti mendapatkan 

kekuatan dan rasa semangat. Hal ini dapat menenangkan jiwa individu 

ketika mengalami konflik batin berkat keyakinan barunya 
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4. Keadaan tenang dan tentram. Setelah masa konversi selesai maka 

timbulah perasaan atau keadaan jiwa yang baru, rasa aman, dan damai 

pada hati merasa lepas dari segala dosa, segala persoalan menjadi 

enteng dan dapat diselesaikan 

5. Ekspresi konversi agama dalam hidup. Tahapan terakhir dalam 

konversi agama ialah pengungkapan konversi agama dalam tindak 

tanduk, perbuatan, sikap dan perbuatan sesuai dengan tuntunan ajaran 

agama.
29

 

e. Teori Konversi Agama  

1. Teori Thomas F. O‟Dea  

Teori Teori Thomas F. O‟Dea berpendapat bahwa dalam sebuah tatanan 

kehidupan masyarakat terdapat sebuah kondisi serta gaya hidup yang tidak sama 

yang mana melahirkan pandangan, kebutuhan, tanggapan dan struktur motivasi 

yang beraneka ragam. Dalam beberapa prinsip keagamaan serta pandangan 

kelompok tertentu ketimbang kelompok yang lain yang kadangkala 

kepentingannya tidak tercermin sama sekali.  

Dengan demikian, adanya bentuk kebhinekaan kelompok dalam masyarakat 

akan mencerminkan perbedaan jenis kebutuhan keagamaan. Masyarakat bukan 

hanya sekedar struktur sosial tetapi juga merupakan suatu proses sosial yang 

kompleks. Thomas F. O‟Dea mengistilahkan Durkheim sebagai keadaan “anomi” 

bahwa dalam istilah tersebut menunjukan keadaan disorganisasi sosial, dalam 

berbagai bentuk sosial dan kultur. Terdapat dua aspek dari masalah ini yang 

pertama hilangnya solidaritas. Kedua hilangnya konsensus, yaitu tumbangnya 
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persetujuan terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang memberikan arah dan 

makna bagi kehidupan kelompok.  

Thomas F. O‟Dea bersependapat dengan Weber dan Durkheim 

mengungkapkan bahwa ada tiga masalah pokok yang menonjol berkenaan dengan 

stratifikasi sosial dan doktrin agama yang menjadi faktor penyebab terjadinya 

konversi agama, yaitu pertama kecenderungan pada doktrin keagamaan sangat 

dipengaruhi kedudukan kelas penganutnya. Kedua, ide agama yang mencerminkan 

karakteristik kondisi manusia sehingga mempunyai daya tarik luas. Ketiga, 

perubahan sosial khusunya pada disorganisasi sosial mengakibatkan hilangnya pada 

solidaritas kelompok yang dapat membuat manusia mencari nilai-nilai baru di 

setiap kelompok yang mereka akan gabung. Ini berarti konversi penerimaan agama 

baru erat hubungannya dengan kebutuhan dan aspirasi yang sangat dipengaruhi oleh 

keadaan sosial orang-orang yang terlibat di dalamnya, walaupun kasus demikian 

kondisi sosial bukan satusatunya unsur kausal yang ada.  

2. Teori Max Heirich dan D. Hendropuspito  

Teori Max Heirich dan D. Hendropuspito mengartikan dalam memahami 

kata “masuk agama” sebuah kata yang tidak asing lagi bagi masyarakat 

indonesia. Dalam pengertian ini bahwa masuk agama merupakan seseorang yang 

dulunya belum beragama sama sekali, lalu kemudian menerima suatu agama. 

Dan adapun seseorang yang sudah memeluk agama namun berpindah keagama 

lain.  

Dalam hal ini, kata masuk agama sama artinya dengan pindah agama. Kata 

Latin conversio lebih tepat untuk digunakan arti kata masuk agama dan 

berpindah agama. Kata Inggris conversion dapat diberi arti yang sama seperti di 

atas. Misalnya, berpindahnya seorang pemeluk Agama Hindu ke agama Kristen 
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disebut dengan kata conversion. Yang jelas, bahwa kata conversio dan 

conversion mempunyai arti lebih luas, berbalik, bertobat, berubah, masuk ke 

dalam agama. Hadiwijono mengemukakan arti konversi secara luas bahwa 

pertobatan. Dalam hal ini bahwa mengubah pikiran atau berganti pikiran, 

membelakangi yang semula disembah lalu menghadap Tuhan atau berbalik dari 

berhala-hala kepada Allah.  

Pandangan ini adalah pandangan dari persfektif iman Kristen dalam 

memahami kata konversi agama. Pertobatan juga didefinisikan oleh seorang ahli 

Psikologi Agama bernama Dister yang menyebut bahwa pertobatan secara 

psikologis dapat dipandang sebagai runtuhnya suatu sintesis mental tertentu, 

lantas sintesis yang telah runtuh tersebut diganti dengan sebuah sintesis yang 

baru. Menurut Heirich dan Hendropuspito, ada empat faktor yang menyebabkan 

orang masuk atau pindah agama, diantaranya, faktor pengaruh ilahi, faktor 

psikologi, faktor pendidikan, dan faktor kalangan sosial.  

3. Teori Rambo R. Lewis  

Teori Rambo R. Lewis mendefinisikan konversi agama dalam lima (5) 

bentuk, yaitu: 

a. Dalam konversi agama merupakan sebuah bentuk perubahan dari adanya 

sistem keyakinan terhadap suatu komitmen iman atau keyakinan. Hal 

tersebut terjadi dari hubungan ikatan keagamaan dengan sistem keyakinan 

yang lainnya.  

b. Agama merupakan suatu bentuk perubahan orientasi pribadi terhadap 

kehidupan dari adanya kehidupan khayalan atau tahayul kepada 

pembuktian tentang adanya sesuatu yang Ilahi, dari suatu keyakinan atas 

tata aturan (larangan) dan ritual pada sebuah pendirian (keyakinan yang 
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pasti) yang lebih dalam tentang adanya Tuhan, dari keyakinan terhadap 

sesuatu yang menakutkan, penghukuman, pembalasan Tuhan pada suatu 

kejujuran, cinta kasih, dan hasrat keinginan agung yang mulia.  

c. Konversi agama merupakan suatu transformasi kehidupan spiritual 

(rohani), dari pandangan kejahatan atau ketidakbenaran terhadap segala 

sesuatu yang berkenaan dengan dunia ini kepada pandangan seluruh 

ciptaan sebagai suatu kekuasaan atau kesejahteraan milik Tuhan.  

d. Konversi agama merupakan suatu perubahan yang mendasar tentang 

kesanggupan-kesanggupan mengenai kemampuan untuk meningkatkan 

kelesuan spiritual (rohani) kepada suatu taraf baru pada keprihatinan, 

komitmen, dan relasi baru yang mendalam. 

e. Konversi agama merupakan suatu usaha berbalik dari kelompok 

keagamaan yang baru, berbagai cara kehidupan, sistem keyakinan, serta 

berbagai model hubungan terhadap sesuatu yang ilahi ataupun terhadap 

kenyataan ilmiah. 

2.  Tinjauan Usia lanjut  

a. Pengertian Usia lanjut  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) usia lanjut ialah tahap masa 

tua dalam perkembangan individu.
30

 Sedangan menurut Undang-Undang No. 13 

tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, Lansia adalah seseorang yang telah berusia 

60 tahun ke atas. Usia lanjut adalah suatu tahapan peralihan bahwa baik laki-laki 

maupun perempuan harus menyesuaikan diri pada berkurangnya mental dan fisik. 

Menurut Elizabeth B. Hurlock “Psikologi Perkembangan” usia tua adalah periode 

penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah 
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“beranjak jauh” dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, beranjak dari 

waktu yang penuh dengan manfaat.  

Menurut The Liang Gie bahwa kegiatan yang diteruskan seseorang dalam 

memasuki usia lanjut itu bisa bermacam-macam seperti misalnya mendirikan 

yayasan sosial, membangun perusahaan sendiri, bercocok tanam jamur, memahat 

patung, menjadi pelukis atau pengarang, belajar bahasa asing, membaca buku yang 

digemari dan dahulu belum sempat dinikmati secara tenang, mengembangkan sesuatu 

hobi koleksi sampai memberikan les privat kepada murid-murid sekolah yang kurang 

maju tanpa pungut bayaran. Kemungkinan diri seseorang dalam tahun-tahun usia 

lanjutnya sehingga ia hidup bahagia. Inilah mekanisme sukses yang sangat penting 

dalam memasuki umur tua.
31

 

b. Psikologi Pada Usia Lanjut  

Pada usia lanjut seseorang akan memasuki kedalam kondisi fisik rata-rata 

menurun, yang pada saat inilah kondisi usia lanjut harus tetap dalam perhatian dari 

belah pihak. Perubahan orientasi ini antara lain disebabkan oleh pengaruh psikologi. 

Di satu pihak kemampuan fisik pada usia tersebut sudah mengalami penurunan. 

Sebaliknya di pihak lain, mereka memiliki khazanah pengalaman yang kaya. 

Kejayaan masa lalu yang pernah diperoleh sudah tidak lagi memperoleh perhatian, 

karena secara fisik mereka dinilai sudah lemah. Kesenjangan ini menimbulkan 

gejolak dan kegelisahan-kegelisahan batin.
32

 

Gejala syndrome post power (sindroma kejayaan masa lampau) merupakan 

suatu gejala yang sering dialamai oleh usia lanjut. Pada gelaja syndrome post power 
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cukup berat dirasakan terutama seseorang yang pernah memangku jabatan. Para ahli 

hikmah menggolongkan ada lima musibah yang dialami oleh manusia diantaranya 

sakit pada waktu mengembara, miskin di usia tua, meninggal pada waktu masih 

muda, buta sebelumnya dapat melihat, dan dilupakan oleh orang-orang (Abdullah 

bin Nuh, 1986 : 380)
33

 

Menurut Thomae menganggap bahwa pola-pola orang menjadi tua terdapat 

proses biologis, sosial dan persepsual-motivasional. Proses tersebut sebagai interaksi 

antara perubahan dalam sepuluh subsystem yang membuat lanjut usia berbeda dengan 

lanjut usia lainnya, diantaranya : 

1. Proses awal menjadi tua (permasalahan nature-nurture) misalnya pembawaan, 

riwayat pendidikan, kebiasaan dalam mengadakan aktivitas fisik dan mental, 

makanan, hobi, hubungan sosial. 

2. Kesehatan, fungsi sensoris, biomorfosa atau proses penuaan yang primer, 

kemunduran dalam ingatan dapat disebutkan pada perubahan dalam sistem biologis. 

3. Perubahan pada peran sosial ini dapat meliputi pindah ke panti, kehilangan teman 

hidup, sahabat atau keluarga lain, menjalin persahabatan baru, peran sosial baru.  

4. Hal-hal yang berkaitan dengan penghasilan, jaminan sosial, perumahan, kendaraan, 

jaminan pelayanan medis, dan aturan-aturan preventif disebut pada situasi sosio-

ekonomis dan ekologis  

5. Konsistensi dan perubahan sifat-sifat kepribadian dalam hal aktivitas, perhatian, 

suasana hati, kreativitas, penyesuaian, dan control diri 

6. Konsistensi dan perubahan berbagai macam aspek fungsi kognitif 

                                                           
33

 Ibid hal 102-103 



28 

 

 
 

7. Konsep diri, pengamatan terhadap orang penting, pengamatan terhadap situasi 

sosio-ekonomis, politik dan historis, orientasi nilai dan agama, sikap terhadap 

kematian dan keterbatasan. 

8. Pencapaian antara kebutuhan individual dan situasi kehidupan pada kepuasan hidup 

atau keseimbangan  

9. Konfrontasi aktif dan sikap tidak menyerah yang dapat mengakibatkan tingkah laku 

prestasi ini terjadi pada kemampuan untuk keseimbangan. 

10. Ukuran global kemampuan individu merupakan kompetensi sosial untuk 

dapat memenuhi tuntutan sosial dan biologis.
34

 

c. Perkembangan Agama Usia Lanjut  

Perkembangan berarti tumbuh, setiap individu akan mengalami 

perkembangan pada masanya. Hal ini dapat dikatakan bahwa perkembangan 

merupakan proses perubahan yang dinamis pada masa dewasa menuju ke masa 

tua. Dalam pemaparan Thomae berpendapat bahwa proses menjadi tua merupakan 

perubahan yang mengandung berbagai dimensi.
35

 Terdapat beberapat macam 

pengaruh yang dihadapi oleh usia lanjut yaitu yang pertama pada stabilitas dan 

perubahan. Dalam citra pada lanjut usia merupakan hasil dari interaksi antara 

individu dan lingkungannya. Pola seseorang menjadi tua merupakan proses dari 

biologis, sosial, dan persepsual-motivational. Yang kedua perspektif ekologis 

dalam psikogerontologi, suatu penjelasan hubungan antara lanjut usia dengan 

lingkungannya.  
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Perkembangan agama di usia lanjut dari hasil penelitian M Argyle dan Elie 

A. Cohen, H. Thouless menjelaskan bahwa yang menentukan pada sikap 

keagamaannya di umur tua adalah depersonalisasi. Kecenderungan hilangnya 

identifikasi diri dengen tubuh dan juga akan datangnya kematian ini merupakan 

salah satu faktor yang menentukan bagaimana sikap keagamaan pada usia lanjut.
36

 

Hal ini ditunjukkan pada sikap diri seseorang masing-masing yang terkadang 

ketika usia lanjut mereka masih ada yang mempercayai hal-hal diluar agama. 

Selain itu ada yang sangat bersungguh-sungguh dalam beragama karna sudah 

memikirkan kematian, dan hanya fokus pada akhirat.  

d. Teori Generasi  

Sejak munculnya teori generasi maka tidak asing lagi dengan yang dikenal 

generasi X, Y, dan Z. Hasil penelitian secara konsisten membanfingkan perbedaan 

generasi mulai dari tahun 1950an sampai awal tahun 2000. Dalam hal tersebut 

menjukkan perbedaan karakteristik menjadi 3 kelompok generasi yaitu generasi 

baby boomers, generasi X dan generasi Y (Millennial), salah satunya adalah dari 

penelitian Lancaster & Stillman dengan memberi hasil : 

Tabel 2. Perbedaan Generasi (Lancaster & Stillman) 
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Veteran generation atau sering disebut dengan silent generation 

merupakan generasi yang konservatif dan disiplin, Baby Boomers 

generation yang merupakan generasi yang materialistis dan berorientasi 

waktu (Howe & Strauss, 1991). Generasi X adalah generasi yang lahir 

pada tahun awal dari perkembangan teknologi dan informasi seperti 

penggunaan PC (personal computer), dll. Ciri-ciri yang dimiliki oleh 

generasi X diantaranya : mampu beradaptasi, mampu menerima perubahan 

dengan baik, dan dapat disebut dengan generasi X yang tangguh. Selain itu 

memiliki karakter mandiri dan loyal, menghitung kontribusi yang telah 

diberikan perusahaan terhadap hasil kerjanya (Jurkiewiez, 2000)
37

  

Selanjutnya terdapat generasi Y yang disebut dengan generasi 

millenial atau milenium. Kata generasi Y yang tumbuh pada era internet 

booming, selain itu juga generasi Y sudah menggunakan komunikasi 
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instan seperti email, SMS, dan media sosial. Adapun ciri-ciri generasi Y 

yaitu pada karakter masing-masing berbeda, tergantung dimana ia 

dibesarkan, strata ekonomi, dan komunikasi yang sangat terbuka. Generasi 

Z mempunyai karakteristik yang siginifikan antara generasi yang lain. 

Faktor yang membedakan adalah penguasa informasi dan teknologi yang 

sudah menjadi bagian dari kehidupan generasi Z, karena mereka lahir pada 

masa akses terhadap informasi terkhususnya internet. Penelitian Bencsik, 

Csikos, dan Juhez (2016) menunjuknya masuknya generasi Z didalam 

kelompok generasi diantaranya : 

Tabel 3. Perbedaan Generasi per tahun  

 

Dalam penjelasan teori generasi diatas, maka dalam kategori usia 

menurut Dapartemen Kesehatan Republik Indonesia yaitu :  

1. Masa Balita usia 0-5 tahun  

2. Masa Kanak-kanak usia 5-11 tahun  

3. Masa Remaja awal usia 12-16 tahun  

4. Masa Remaja akhir usia 17-25 tahun  

5. Masa Dewasa awal usia 26-35 tahun  

6. Masa Dewasa akhir usia 36-45 tahun  

7. Masa Lansia awal usia 46-55 tahun  

8. Masa Lansia akhir usia 56-65 tahun  
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9. Masa Manula usia 65-ke atas
38

 

Menurut data dari WHO (World Health Organization) merupakan salah 

satu badan PBB yang bertindak pada koordinator kesehatan umum 

internasional yang  menggolongkan beberapa kelompok usia lanjut 

diantaranya : 

1. Usia Pertengahan yakni 45-59 tahun 

2. Lanjut Usia yakni 60-74 tahun  

3. Lanjut Usia Tua yakni 75-90 tahun 

4. Usia sangat tua yakni 90 tahun ke atas  
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