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Abstrak  

Konversi agama merupakan sebuah perubahan dari suatu agama ke agama lain. 

Terjadinya konversi agama di Indonesia sudah banyak terjadi dalam setiap masyarakat 

yang mempunyai permasalahan yang berbeda. 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 berhak atas kebebasan 

meyakini kepercayaan, menyatakan pikiraan dan sikap sesuai dengan hati nuraninya” 

Pernyataan pada pasal tersebut bahwa ketika seseorang sudah mengalami konversi 

agama maka tidak adanya larangan untuk siapapun yang sudah yakin akan mengubah 

agamanya ke agama yang lain. Hal ini terjadi pada usia lanjut di Rumah Pelayanan 

Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma, Yogyakarta yang mengalami konversi agama dari 

beragama Khatolik ke agama Islam dan beragama Kristen ke agama Islam. Penelitian 

ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana proses terjadinya konversi agama di 

usia lanjut dan apa faktor yang mempengaruhi usia lanjut mengalami konversi agama. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan cara melakukan 

penelitian langsung ke lapangan dengan cara mendalam, wawancara dan dokumentasi. 

Analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua 

yang mengalami konversi agama dapat mengalami lima proses/tahapan konversi agama 

yang dikemukakan oleh Zakiyah Darajdat yaitu masa tenang, masa ketidaktenangan, 

masa konversi, masa tenang dan tentram, masa ekspresi konversi agama. Kemudian 

faktor yang mempengaruhi konversi agama di usia lanjut dari Khatolik ke Islam dan 

Kristen ke Islam yang dikemukakan oleh William James dan Max Heirich adalah faktor 

ilahi, faktor psikologi yang menyebabkan terjadinya konversi agama di usia lanjut 

karena kesadaran diri yang mempunyai konflik batin, faktor kepribadian dan faktor 

lingkungan tempat tinggal.  

Kata kunci : Konversi agama, Usia Lanjut, Faktor Koversi agama, dan Proses konversi 

agama  

http://www.umy.ac.id/
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Abstract  

Religion conversion is a shift from one religion to another. The religion 

conversion in Indonesia has happenned in any society having different problems. The 

Constitution that is 1945 Constitution Article 28E verse (1) clearly emphasizes the 

guarantee of the freedom in choosing one's religion stating that "Every person is free to 

choose and practice the religion of his/ her choice". It is also explained in Article 28E 

verse (2) stating "Every person shall have the right to the freedom to believe his/ her 

faith, to express his/ her views and thoughts in accordance with his/ her conscience". 

The statement in the article confirms that when a person has experienced religion 

conversion, there is no restriction for anyone who has confirmed his/ her faith to change 

his/ her religion to another religion. It happens among the elderly in Budhi Dharma 

Nursing Home experiencing religion conversion from Catholic to Islam and from 

Christian to Islam.  

This research aims to find out the process of religion conversion among elderly 

and the factors influencing the elderly in experiencing religion conversion. This 

research used descriptive qualitative research by conducting field research applying in-

depth interview and documentation. The data analysis was conducted through the 

process of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.  

The research results show that not every person having religion conversion can 

experience five processes/ stages of religion conversion stated by Zakiyah Darajdat 

namely the quiet, unrest, conversion, calm and peaceful, and religion conversion 

expression period. Then, the factors influencing religion conversion among elderly from 

Catholic to Islam and Christian to Islam stated by William James and Max Heirich are 

the divine and psychological factors causing religion conversion among elderly due to 

self-consciousness having the factor of inner conflict, personality, and living 

environment.  

 

Keywords: Religion conversion, elderly, religion conversion factor, and religion 

conversion process 

 

PENDAHULUAN  

 

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 
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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 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 

                                                           
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.  
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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 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 

                                                           
3
 Ibid., hal 94 

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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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 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 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.  

                                                           
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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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 

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

 

 

                                                           
9
 https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=121518 

10
 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/28 (Diakses pada tanggal 22 Desember 2019, pukul 14:07) 
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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

 

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.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

cara melakukan penelitian langsung ke lapangan wawancara atau observasi 

mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

                                                           
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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perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
13

 Dalam 

penelitian ini proses pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara, 

yang mendalam dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini terdapat dua subjek 

yang mengalami konversi agama yang berpindah agama dari agama Kristen ke 

agama Islam dan juga terdapat dari agama Khatolik ke agama Islam.  

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan beberapa analisis data 

diantaranya reduksi data hal ini guna untuk merangkum, memilih hal yang 

pokok, dan memfokuskan hal yang penting. Dari hasil data yang diperoleh dari 

observasi, wawancara, dan dokumentasi tidak langsung bisa diperoleh karena 

masih dalam bentuk komplek. Kemudian penyajian data dengan adanya 

penyajian data maka hal yang berkaitan dengan informasi dapat perlu ditarik 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hasil penyajian data disajikan 

secara bertahap dapat dimulai dengan menjelaskan gambaran umum Rumah 

Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma, terjadinya konversi agama pada 

usia lanjut, faktor yang mempengaruhi, dan proses terjadinya konversi agama 

pada usia lanjut. Dan yang terakhir setelah dilakukannya tahapan diatas maka 

selanjutnya melakukan tahap tarik kesimpulan untuk dapat memperoleh 

kesimpulan yang objektif sesuai dengan fakta. Sehingga nantinya ketika sudah 

menarik kesimpulan terkait jawaban yang sesuai, maka akan memperoleh 

kesimpulan mengenai konversi agama pada usia lanjut.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Rumah Pelayanan Sosial 

Lanjut Usia Budhi Dharma terkait konversi agama di usia lanjut bahwa lanjut 

usia yang berada di panti tersebut berjumlah 63 orang yang terdiri dari 39 lanjut 

usia perempuan dan 24 lanjut usia laki-laki dengan penganut agama Islam 53 

dan 10 non muslim dari agama Kristen dan Khatolik. Dari hasil penelitian 

bahwa terdapat adanya lansia yang mengalami konversi agama dengan proses 

dan faktor yang berbeda. Konversi agama yang dialami oleh subjek C beragama 

Kristen ke agama Islam dan P beragama Khatolik ke agama Islam.  

                                                           
13

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 06 
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Proses terjadinya konversi agama  

Dalam penelitian ini proses terjadinya konversi agama yang dialami 

subjek menggunakan analisis teori yang dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat 

yang dijelaskan bahwa terdapat lima proses konversi agama diantaranya Masa 

tenang pertama, Masa ketidaktenangan, Konversi agama, Keadaan tenang dan 

tentram, dan Ekspresi konversi agama. Dari analisis teori proses konversi agama 

tersebut bahwa yang dialami oleh subjek pertama yaitu :  

a. Masa Tenang. Masa tenang yang dialami oleh CS ketika masih 

beragama Khatolik dan berada di panti 

b. Masa Ketidaktenangan. Pada tahap ini dirasakan CS ketika 

mengalami konflik dengan teman sebaya dan merasa di adu domba 

serta ditantang sampai membawa darah dan tubuh kristus. Lalu CS 

ketika itu merasa sudah tidak nyaman lagi dan keesokan harinya pada 

saat menjelang subuh, CS melaksanakan sholat subuh pada tanggal 

29 April 2018 walaupun belum sah untuk pemeluk agama Islam.  

c. Masa Konversi. Setelah melaksanakan sholat CS merasa 

mendapatkan sebuah pentunjuk dari Gusti Allah, saat itu lah pada 

tanggal 3 Mei 2018 CS mengucapkan syahadat dihadapan pak Jauzan 

sebagai pemateri agama Islam dan pak Danang sebagai saksi 

d. Masa tenang dan tentram. Masa ini lah CS merasa tenang dan 

tentram karena sudah puas dalam melakukan proses yang selama ini 

CS inginkan 

e. Masa Ekspresi konversi agama. Tahapan terakhir ini CS mulai 

mengekspresikan kegiatan yang diwajibkan oleh seorang muslim 

seperti sholat lima waktu yang tidak pernah satu pun ketinggalan 

selama awal masuk Islam. Dan sampai saat ini CS sangat 

bersungguh-sunggu dalam mempelajari ajaran-ajaran Islam 

Dari hasil pembahasan proses konversi agama subjek CS sudah sangat 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat. Proses-proses 

yang sudah menyangkup pada tahap akhir yaitu masa ekspresi konversi agama 

CS sudah dapat mempelajari serta menerapkan agama Islam dalam kehidupan 

sehari-harinya.  
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Kemudian hasil dari penelitian ini pada subjek kedua juga terdapat 

mengalami proses konversi agama terkait pada analisis teori yang dikemukakan 

oleh Zakiyah Daradjat yaitu :  

a. Masa Tenang. Masa tenang yang dialami oleh P ketika masih 

beragama Kristen dan berada di panti 

b. Masa Ketidaktenangan. Pada tahap ini dirasakan P ketika kesadaran 

tiba-tiba muncul untuk kembali lagi ke agama Islam   

c. Masa Konversi. Setelah mantap untuk merubah agama dalam 

kesadaran diri sendirinya, saat itu lah pada tanggal 5 Desember 2019 

P mengucapkan syahadat dihadapan pak Jauzan sebagai pemateri 

agama Islam dan pak Danang sebagai saksi 

 

Dari hasil pembahasan proses konversi agama pada teori yang 

dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat, P baru sampai tahap masa konversi. Pada 

tahap masa tenang dan tentram, P belum sepenuhnya dapat menerima agama 

Islam sebagai agama yang dianutnya saat ini. Kemudian pada tahap masa 

ekspresi konversi agama, P belum menjalankan kewajibannya sebagai agama 

Islam serta menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. 

Faktor Konversi Agama  

Selain proses konversi agama yang dialami oleh subjek, terdapat faktor 

yang mempengaruhi subjek mengalami konversi agama. Hal ini juga faktor yang 

mempengaruhi konversi agama dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat diantaranya 

: 

1. Faktor Konversi Agama Subjek I 

Subjek pertama CS (63 tahun), faktor yang dialaminya yaitu:  

a. Faktor ilahi, CS merasa ini semua datangnya dari Allah jika Allah tidak 

berkehendak maka semua tidak akan terjadi. Selain itu CS merasa 

bahwa ketika masuk Islam mendapatkan sebuah hidayah dalam 

kemudahan mempelajari ajaran Islam. 
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b. Faktor psikologi seseorang yang sedang berada pada tekanan batin 

maka akan mencari jalan keluar dengan kekuatan yang lain. Hal ini 

dapat dibuktikan dalam permasalahan yang dialami CS ketika merasa 

sakit hati dengan teman sebayanya. 

c. Faktor yang dialaminya pada faktor intern yaitu kepribadian dengan 

kesadaran diri dalam perasaan yang pernah dialami nya dahulu. Karna 

CS mempunyai prinsip bahwa dirinya tidak bisa terpengaruh oleh 

siapapun. Hanya dirinya lah yang menjadi faktor.  

d. Dan faktor ektern (faktor dari luar) lingkungan tempat tinggal, CS 

merasa  

tersingkir dari kehidupan di suatu tempat dengan merasa dirinya 

sebatang kara. Ini dikarenakan pada saat itu CS sedang bermasalah 

dengan teman sebayanya di panti yang menurutnya telah mengadu 

domba dan membawa tubuh dari kristus. Hal ini menyebabkan keadaan 

seseorang ingin mendambakan ketenangan dan mencari tempat tinggal 

untuk menghilangkan kegelisahan batinnya.
14

 

2. Faktor Konversi Agama Subjek II 

Subjek kedua P (79 tahun), faktor yang dialaminya yaitu : 

1. Faktor Psikologi yang sedang dalam berada tekanan batin pada masa 

lalunya.  

2. Faktor kepribadian dengan mempunyai perasaan pada masa lalunya, dan 

sudah merasa kesepian dalam hidupnya sampai saat ini P mengalami 

konversi agama.  

3. Faktor ekstern (faktor dari luar) Perubahan Status. Pada saat itu P adalah 

seorang muslim lalu menikah dengan seorang istri yang beragama 

Kristen. Pada saat di panti P ingin merubah agamanya menjadi seorang 

muslim kembali.  

                                                           
14

 Wawancara CS, di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma pada 14 Desember 2019 pukul 

11:01 WIB 
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4. Selain itu juga faktor yang dialaminya adalah faktor keluarga. Faktor ini 

P sudah merasa kesepian karena keluarga yang tidak diketahui dan istri 

yang sudah meninggal dunia.
15

  

Dari faktor konversi agama diatas bahwa tidak semua faktor yang 

dapat mempengaruhi seseorang mengalami konversi agama, melainkan ada 

beberapa yang mengalami faktor tersebut. Dari penjelasan faktor-faktor 

yang mempengaruhi konversi agama di usia lanjut sangat lah bermacam-

macam, dilihat dari permasalah kehidupan setiap manusia yang berbeda dan 

juga pada status usia yang membuat lanjut usia terus berfikir akan kematian 

(akhirat).  

 

 

 

KESIMPULAN  

1. Proses Konversi Agama  

Proses konversi agama yang dialami subjek terdapat pada teori yang 

dikemukakan oleh Zakiyah Daradjat. Dari hasil proses tersebut bahwa proses 

konversi agama pada subjek mengalami proses diantaranya : 

a. Subjek I 

Dalam proses terjadinya konversi agama dari agama Khatolik ke 

agama Islam CS sebagai subjek pertama mengalami proses yaitu 

mengalami proses masa tenang, masa ketidaktenangan, masa 

konversi, masa tenang dan tentram dan masa ekspresi konversi 

agama. 

b. Subjek II  

Sedangkan pada subjek kedua proses terjadinya konversi agama dari 

agama Kristen ke agama Islam yang dialaminya berbeda dengan 

subjek pertama yaitu pada tahap masa tenang, masa ketidaktenangan, 

dan masa konversi.  

                                                           
15

 Wawancara S, Teman dekat dari informan P, di kantor Dinas Sosial Kota Yogyakarta pada 23 

Desember 2019 pukul 15:54 WIB 
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2. Faktor Konversi Agama 

Faktor yang menyebabkan konversi agama di usia lanjut dalam 

penelitian ini ada empat faktor yang dikemukakan oleh William James dan 

Max Heirich yaitu, faktor psikologi, faktor kepribadian (intern), faktor 

lingkungan tempat tinggal (ekstern) dan faktor ilahi, diantaranya :  

a. Subjek I  

Faktor yang mempengaruhi konversi agama pada subjek penelitian 

ini diantaranya melalui faktor ilahi, faktor psikologi, faktor 

kepribadian (intern), faktor lingkungan tempat tinggal (ektern).  

b. Subjek II  

Sedangkan pada subjek kedua bahwa faktor yang mempengaruhi 

pada konversi agama yaitu faktor psikologi, faktor kepribadian, 

faktor perubahan status (ekstern) dan faktor keluarga.  

Dilihat dari perkembangan agama pada usia lanjut khususnya pada 

penguhuni Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma saat ini usia 

salah satu faktor dalam perkembangan beragama. Dengan kondisi yang 

sudah banyak menurun kebanyakan dari mereka kurang dalam beragama. 

Perkembangan agama yang mereka anut saat ini perlu adanya bimbingan 

dalam pembinaan agama. Selain kondisi fisik yang menurun lanjut usia 

butuh adanya pendekatan karna pada saat inilah mereka sudah merasa 

kesepian. Selain itu yang dirasakan setelah mengalami konversi agama 

membuat lanjut usia merasa adanya hidayah yang telah memberikan 

kemudahan dalam mempelajari ajaran Islam.  

SARAN  

1. Saran untuk RPSLU Budhi Dharma untuk dapat memperhatikan sebuah 

perubahan agama yang terjadi di usia lanjut dan mendata siapa saja yang 

mengalami konversi agama. Selain itu juga, ketika lansia ingin merubah 

agamanya ini adalah sebuah hak untuk mereka dalam menganut agama 

yang mereka percayai. Perubahan agama di usia lanjut tidak lah mudah, 

melihat dari usia dan juga kondisi mereka yang sudah menurun mereka 
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perlu untuk bimbingan secara dekat dalam proses perubahan agama yang 

mereka alami.  

2. Saran untuk RPSLU Budhi Dharma agar lebih memperhatikan kondisi 

lansia yang mempunyai keterbatasan penglihatan, karena dengan 

semangat yang dimiliki lansia tunanetra sangatlah baik. Oleh karenanya, 

RPSLU dapat memberikan fasilitas Al-Quran khusus tunanetra atau biasa 

disebut dengan Al-Quran Braille. Hal ini dapat sangat membantu lansia 

yang mengalami keterbatasan untuk dapat mempelajari serta mengenal 

Al-Quran lebih mendalam. 

3. Diharapkan lansia dapat terus meningkatkan agama yang dianutnya serta 

dapat mengikuti kegiatan keagamaan yang sudah diberikan oleh pihak 

RPSLU Budhi Dharma. Hal ini agar dapat memperkuat kembali agama 

yang dianut serta memantapkan dalam proses terjadinya konversi agama. 

Dan apabila sudah merasa kurang tidak baik dalam keagamaan yang 

dianut, untuk dapat memberitahukan kepada pihak petugas agar 

permasalahan tersebut dapat teratasi. 

4. Peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian 

selanjutnya. Tidak hanya topik permasalahan yang sama tetapi juga bisa 

pada topik permasalahan lain terkait penelitian ini. Misalnya tentang 

perkembangan psikologi agama pada lansia. Serta dapat meneliti suatu 

pengamatan secara lebih mendalam.  
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LAMPIRAN  

Instrumen Wawancara  

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

A. Identitas  
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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? 

8. Alasan individu dalam memilih agama Islam sebagai konversi agama? 

9. Bagaimana tanggapan keluarga terkait individu mengalami konversi 

agama? 
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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? 

e. Bagaimana tanggapan/antusia para lanjut usia dengan pemberian materi 

keagamaan ? 
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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? 
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