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LAMPIRAN 

A. Instrumen Wawancara  

1. Konversi agama (wawancara kepada lanjut usia yang pindah agama) 

A. Identitas  

1. Nama  

2. Usia 

3. Pendidikan  

4. Pekerjaan  

5. Tanggal lahir 

6. Agama dulu  

7. Agama sekarang  

8. Waktu pindah agama (tahun dan usia)  

9. Awal masuk Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma (sudah 

berapa lama) 

10. Identitas keluarga  

B. Kepindahan agama  

1. Adakah pihak/orang yang menjadi referensi dalam konveri agama bagi 

individu? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi konversi agama individu? 

3. Bagaimana proses terjadi konversi agama individu? 

4. Mengapa individu mengalami terjadinya konversi agama? 

5. Dari manakah individu mendapatkan informasi agama Islam? 

6. Apa yang dirasakan setelah mengalami terjadinya konversi agama dari 

agama Kristen ke agama Islam? 

7. Seberapa pemahaman pengetahuan individu terhadap Islam? 
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8. Alasan individu dalam memilih agama Islam sebagai konversi agama? 

9. Bagaimana tanggapan keluarga terkait individu mengalami konversi 

agama? 

10. Apa alasan individu semangat untuk belajar agama Islam? 

2. Gambaran umum lanjut usia (wawancara kepada pengurus Rumah Pelayanan 

Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma) 

a. Bagaimana letak geografis/sejarah Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi 

Dharma, Yogyakarta? 

b. Berapa data jumlah penghuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi 

Dharma? 

c. Apa keistimewaan dari Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma 

dibandingkan dengan yayasan lainnya yang serupa? 

d. Bagaimana perkembangan lanjut usia dalam beradaptasi? 

e. Apa faktor yang membuat lanjut usia berada di Rumah Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia Budhi Dharma 

f. Bagaimana hubungan antar beragama pada lanjut usia?  

g. Ada berapa yang mengalami konversi agama di lanjut usia? 

h. Agama apa saja yang mengalami terjadinya konversi agama? 

3. Kondisi perkembangan agama lanjut usia (wawancara kepada pemateri 

keagamaan) 

a. Bagaimana tingkat pendidikan agama lanjut usia ? 

b. Bagaimana strategi dakwah di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi 

Dharma dalam mengembangkan keyakinan keagamaan para lanjut usia? 

c. Apa saja materi yang diberikan kepada lanjut usia ? 

d. Adakah hambatan dalam memberikan materi kepada lanjut usia? 
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e. Bagaimana tanggapan/antusia para lanjut usia dengan pemberian materi 

keagamaan ? 

f. Bagaimana perkembangan lanjut usia dari awal masuk sampai saat ini dengan 

pemberian materi ? 

g. Bagaimana pemahaman subjek terhadap agama Islam yang menjadi dasar 

untuk merubah agama? 

4. Penghuni Lansia Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma (Teman 

dekat informan kunci) 

a. Sedekat apa mbah dengan subjek ? 

b. Bagaimana perkembangan subjek ? 

c. Bagaimana perkembangan subjek setelah masuk islam? 

B. Dokumentasi 

 

(Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma) 
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(Kegiatan Keislaman) 
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(Proses pembimbingan mengucapkan syahadat) 

 

(Wawancara bersama para informan pangkal) 

 

 


