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Abstrak 

Skripsi ini berjudul Konversi Agama dari Islam ke Kristen di Desa Traji 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Adapun yang menjadi tujuan 

penelitian yaitu: (1) Mencari faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 

terjadinya konversi agama dari Islam ke kristen di Desa Traji Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung. (2) Menjelaskan proses terjadinya konversi agama dari 

Islam ke Kristen di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. (3) 

Menjelaskan respon pemuka agama Islam setelah ada orang yang melakukan 

konversi agama dari Islam ke Kristen di Desa Traji Kecamatan Parakan 

Kabupaten Temanggung. Konversi agama adalah istilah yang pada umumnya 

diberikan untuk proses yang menjurus pada suatu perubahan sikap keagamaan, 

baik prosesnya terjadi secara bertahap maupun secara tiba-tiba. Penulis terpacu 

untuk mencari apa penyebab terjadinya konversi agama di kalangan masyarakat 

yang mayoritas sudah nyaman dengan agama yang dahulu dipeluknya, sehingga 

bersedia dan malah menemukan kenyamanan dengan memeluk agama lain, dalam 

kasus ini agama Kristen yang akan dikaji dalam misinya.  

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan 

pendekatan psikologi agama khususnya teori tentang konversi agama. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah orang yang melakukan konversi agama dan 

pemuka agama terkait konversi agama di Desa Traji. Metode pengumpulan data 

meliputi observasi parsitipatif, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 

deskriptif dengan prosedur reduksi data, penyajian data serta verifikasi data 

dengan metode triangulasi, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Faktor yang memengaruhi konversi 

agama diantaranya adanya momen peristiwa G30S/PKI, dan pengalaman spiritual 

dimana seorang merasa mendapat petunjuk dan tuntunan. (2) Proses terjadinya 

konversi agama, dengan adanya ledakan peristiwa G30S/PKI, meski dalam setiap 

kasus konversi agama terjadi runtutan peristiwa yang mendorong seseorang untuk 

melakukan konversi agama. (3) Dari adanya fenomena konversi agama maka 

muncul respon pemuka agama Islam yang pada awalnya resah dengan adanya 

peristiwa tersebut tetapi seiring berjalan waktu mereka hanya berjuang untuk 

membentengi iman umat muslim dan tetap hidup berdampingan dengan damai 

dalam kehidupan masyarakat meski berbeda agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Agama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, 

pada situasi tertentu agama bisa menjadi sebuah kebutuhan yang mustahil untuk 

dilepaskan. Dalam perjalanan hidup manusia agama dianggap bisa memberikan 

kesejukan hati, ketenangan, dan kehangatan bagi jiwa manusia. Agama juga 

mengajarkan bagaimana seseorang harus bersikap dalam menjalani kehidupan di 

dunia ini serta sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan. Ketenangan jiwa 

yang merupakan modal utama bagi seseorang untuk menghadapi tantangan zaman 

sekarang ini dengan kebutuhan dan permasalahan kehidupan manusia yang 

semakin kompleks bisa diperoleh melalui agama. 

 Agama dalam bentuk apapun tetap menjadi kebutuhan yang sesuai dengan 

apa yang diinginkan manusia. Karena itu, peranan agama dalam setiap kehidupan 

dianggap sangat penting dan berpengaruh. Manusia tidak dapat hidup sempurna 

tanpa agama. Hal ini berkaitan secara mendasar dalam hakikat kehidupan bahwa 

ada sesuatu yang sangat alami pada diri manusia yang biasa disebut naluri 
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atau fitrah beragama.
1
 Naluri itulah yang kemudian menuntun manusia untuk 

mempelajari agama serta mengaplikasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan 

untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hati. 

Hubungan manusia dengan agama memang memiliki latar belakang 

sejarah yang sudah lama dan cukup panjang. Latar belakang ini dapat dilihat dari 

berbagai pernyataan para ahli yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda, termasuk 

para agamawan yang mendasarkan pendapatnya pada informasi kitab suci masing-

masing. 

 Dari kenyataan yang ada, para psikolog mencoba melihat hubungan antara 

manusia dan agama dari sudut pandang psikologi. Menurut mereka hubungan 

manusia dengan kepercayaannya ikut dipengaruhi faktor kejiwaan. Proses dan 

sistem ini menurut mereka dapat dikaji secara empiris dengan menggunakan 

pendekatan psikologi. 

 Perkembangan selanjutnya dalam praktek keagamaan pada masing-masing 

individu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Hal tersebut tergantung 

situasi dan kondisi yang dipengaruhi oleh beberapa aspek dan akibat dengan 

keadaan lingkungan sekitarnya atau karena perkembangan pemikiran dan 

perasaan. Pada dasarnya manusia terlahir dalam sebuah kebersamaan dalam 

masyarakat atau kelompok sosial tertentu, maka dalam proses bermasyarakat tentu 

                                                           
1
 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama (Bandung: Pustaka Setia,2008), hlm.142. 
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ada hubungan timbal balik yang bersifat dinamis antara gerak atau dorongan 

spontan alamiah dalam dirinya, kelakuan dan situasi atau lingkungan hidupnya.
2
 

 Hakikat diri manusia memiliki naluri untuk mencari hal yang lebih baik 

dalam hidupnya, sehingga akan terjadi perubahan atau peralihan yang melalui 

beberapa proses pada perilaku keagamaannya, peralihan tersebut dikenal dengan 

konversi agama. Konvesi agama dapat didefinisikan sebagai suatu macam 

pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang 

cukup berarti, dalam sikap dan tindak ajaran dalam setiap agama.
3
 Lebih jelas dan 

lebih tegas lagi, konversi agama menunjukan bahwa suatu perubahan emosi yang 

tiba-tiba kearah mendapat hidayah Tuhan secara mendadak, telah terjadi, yang 

mungkin saja sangat mendalam atau dangkal, dan mungkin pula terjadi perubahan 

tersebut secara berangsur-angsur. 

 Penyebab terjadinya konversi agama sangat beragam, mulai faktor 

ekonomi yang biasanya menjadi penyebab melemahnya akhlak, moral, maupun 

akidah
4
 seseorang hingga faktor-faktor yang lain. Faktor-faktor inilah yang ingin 

peneliti cari dalam penelitian ini, karena suatu masyarakat yang mayoritas 

memeluk agama Islam berangsur-angsur lepas dari keyakinan Islam dan memilih 

untuk memeluk kepercayaan yang lain seperti yang terjadi di Desa Traji 

kecamatan Parakan kabupaten Temanggung. 

                                                           
2
 Robert H Thoules, Pengantar Psikologi Agama, terj. Machnun Husein (Jakarta: CV, 

Rajawali, 1992), hlm. 189. 

3
 Bambang Syamsul Arifin, Psikologi Agama, hlm. 155. 

4
 Yusuf Al Qardhowy, Pengantar Kajian Islam, terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: 

Pustaka Al Kausar, 1997), hlm.55. 
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 Dari sini penulis merasa ingin mencari apa saja faktor yang mendorong 

terjadinya konversi agama di Desa Traji kecamatan Parakan Temanggung, karena 

beberapa orang memilih untuk memeluk dan mendalami ajaran agama lain dan 

meninggalkan agama yang sebelumnya dipeluk. Kemudian proses ketika 

seseorang mengenal ajaran agama lain dan memutuskan untuk berpindah haluan 

dari keyakinan sebelumnya. 

 Dalam kasus konversi agama di Desa Traji adalah orang yang berpindah 

agama dari Islam ke Kristen yang menjadi fokus penelitian. Hal ini di dasarkan 

bahwa hampir sebagian besar masyarakat setempat pada awalnya memeluk agama 

Islam, meskipun dalam praktek beragama tidak sepenuhnya atau belum 

mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Dari bermacam-macam faktor seperti 

faktor lingkungan, sosial, budaya, dan pendidikan ataupun pengalaman religius 

seseorang, maka hal-hal apa saja yang melatar belakangi seseorang melakukan 

konversi agama dari islam ke kristen yang ingin dicari oleh peneliti. Ada beberapa 

hal yang menjadikan alasan orang di Desa Traji melakukan konversi dari Islam ke 

Kristen, salah satunya adalah pasca kejadian G30S/PKI yang mengharuskan setiap 

warga untuk memeluk agama, maka dari peristiwa itu beberapa orang memilih 

masuk Kristen sebagai naungan tempat perlindungan. 

 Kemudian yang menjadi persoalan lagi kenapa orang-orang memilih 

Kristen padahal sebelum peristiwa itu terjadi orang-orang tersebut sudah memeluk 

agama Islam. Masyarakat Desa Traji yang sebagian besar sebagai pemeluk agama 

Islam yang tidak akrab dengan praktek ibadah ajaran Islam dan Desa Traji sebagai 

salah satu desa yang menjadi tempat tumbuh suburnya paham komunis, maka 
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tidak sedikit juga masyarakat yang ikut tergabung dalam PKI yang dekat dengan 

perjuangan hak-hak tani dan buruh. Jika melihat sejarah Desa Traji maka bisa 

diasumsikan kemungkinan adanya kekecewaan dari orang-orang yang memeluk 

agama Islam dan menjadi anggota PKI setelah meletusnya G30S/PKI, sehingga 

orang-orang di sana memilih Kristen sebagai naungan perlindungan karena 

kecewa atas yang terjadi antara Islam dan PKI yang tidak selaras. 

 Setelah berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menyebabkan 

adanya konversi, maka perlu juga diketahui bagaimana kondisi sosial setelah 

adanya praktek konversi di Desa Traji. Belajar dari kasus-kasus konversi yang 

terjadi di berbagai tempat seperti yang terjadi pada masyarakat desa Tonasa 

Kabupaten Gowa, bahwa dengan adanya praktek konversi masyarakat yang masih 

memeluk agama yang lebih dulu ada merasa cemas dan terancam sehingga 

memunculkan berbagai macam respon, meskipun pada perkembangannya tidak 

ada permusuhan diantara keduanya dan dapat hidup berdampingan dengan damai. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka penulis mengajukan beberapa rumusan 

masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apa faktor yang mendorong terjadinya konversi agama dari Islam ke Kristen 

di Desa Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung? 

2. Bagaimana proses terjadinya konversi agama dari Islam ke Kristen di Desa 

Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung? 
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3. Bagaimana respon pemuka agama Islam setelah ada orang yang konversi 

agama dari Islam ke Kristen di Desa Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Mencari faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya konvesi agama 

dari Islam ke Kristen di Desa Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung. 

2. Menjelaskan proses terjadinya konversi agama  dari Islam ke Kristen di 

Desa Traji Kec. Parakan Kab. Temanggung. 

3. Menjelaskan respon pemuka agama Islam setelah ada orang yang 

melakukan konversi agama dari Islam ke Kristen Desa Traji Kec. Parakan 

Kab. Temanggung. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Teoritik  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah informasi dan 

mengembangkan penelitian di bidang psikologi agama dan jurusan Studi 

Agama Agama, terutama dalam memberikan informasi mengenai konversi 

agama.  
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2. Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk menambah bahan 

informasi bagi para peneliti yang berminat mengkaji tentang konversi agama. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

 Berdasarkan tema penelitian ini penulis melakukan peninjauan dan 

observasi pustaka untuk dijadikan acuan maupun pedoman untuk penyesuaian 

laporan penelitian ini. Pertama, penelitian Latifah Nur Azizah berjudul “Konversi 

Agama di Desa Ngagosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo”.
5
 

Penelitian ini membahas orang-orang muallaf di Desa Ngagosari yang berawal 

dari pemeluk kristen berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Penelitian ini 

\membahas tentang faktor-faktor pendorong terjadinya konversi dan setelah 

konversi. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu baik 

dari variabel, tempat penelitian, dan objek penelitian. 

 Kedua, penelitian Muhammad Aziz Husnarrijal yang berjudul “Musisi ke 

Mubaligh (Studi Kasus Konversi Agama Sakti Ari Seno Sheila On 7”).
6
 Penelitian 

ini membahas konversi agama dengan subjek seorang publik figur masyarakat, 

sekaligus merupakan seorang seniman dalam dunia musik. 

                                                           
5
 Dikutip dari Skripsi Latifah Nur Azizah, “Konversi Agama di Desa Ngagosari 

Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo”, Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan 

Agama, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. 

6
 Dikutip dari skripsi, ”Musisi ke Mubaligh (Studi Kasus Konversi Agama Sakti Ari Seno 

Sheila On 7”, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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 Ketiga, penelitian Abdul Aziz Alfan berjudul “Konversi Agama (Studi 

Kasus Mahasiswa KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”.
7
 Penelitian ini 

membahas konversi agama dengan subjek penelitiannya mahasiawa Kesatuan 

Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di lingkungan UIN Sunan Kalijaga 

sebagai paradigma gerakan. Dengan melihat dari sikap mahasiswa antara sebelum 

dan setelah terjadinya konversi agama. Subjek dari penelitian ini adalah 

mahasiswa KAMMI di lingkungan UIN Sunan Kalijaga berbeda dengan subjek 

yang akan diteliti ialah masyarakat di Desa Traji kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung. 

 Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Arafat Noor Abdillah, 

mahasiswa jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul 

“Pembinaan Keagamaan pada Muallaf di Muallaf Center Yogyakarta (Perspektif 

Psikologi Agama)”. 

 Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syahri Ramadhan, mahasiswa 

jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Proses Konversi Agama dan 

                                                           
7
 Dikutip dari skripsi Abdul Aziz Alfan, “Konversi Agama (Studi Kasus Mahasiswa 

KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

2012. 
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Pengalaman Religiusitas pada Muallaf (Studi Kasus Muallaf Binaan Yayasan 

Ukhuwah Muallaf di Yogyakarta)”.
8
 

 Dengan beberapa telaah pustaka di atas memiliki kemiripan dengan apa 

yang diteliti oleh penulis yaitu tentang konversi agama. Namun penelitian tersebut 

mempunyai perbedaan baik dari subjek, waktu, dan tempat penelitian. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Pengertian Konversi 

Pengertian konversi agama secara etimologi, konversi berasal dari kata 

“conversio” yang berarti : tobat, pindah, dan berubah. Selanjutnya, kata tersebut 

dipakai dalam kata bahasa Inggris conversion  yang mengandung pengertian 

berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama lain (change from 

one state, or from one religon to another). 

Konversi menurut Walter Houston Clark merupakan suatu 

macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang 

mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap 

terhadap ajaran dan tindak agama. Lebih tegas lagi, konversi 

agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-

tiba kearah mendapat hidayah Tuhan secara mendadak, telah 

terjadi, yang mungkin saja sangat mendalam atau dangkal, dan 

mungkin pula terjadi perubahan tersebut secara berangsur-

angsur.
9
 

                                                           
8
 Dikutip dari skripsi Syahri Ramadhan, Proses Konversi Agama dan Pengalaman 

Religiusitas pada Muallaf (Studi Kasus Muallaf Binaan Yayasan Ukhuwah Muallaf di 

Yogyakarta). Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. 

9
 Walter Houston Clark, The Psychology of Religion (New York: MC Milan, 1976), hlm. 

191. 
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Menurut Thoules konversi adalah proses yang menjurus pada 

penerimaan dan sikap keagamaan, yang bisa terjadi secara berangsur-angsur atau 

secara tiba-tiba. Konversi mencakup perubahan keyakinan terhadap berbagai 

persoalan agama yang diiringi dengan berbagai perubahan dalam motivasi 

terhadap perilaku dan reaksi sosial.
10

 Artinya, konversi agama tidak hanya 

peralihan keyakinan namun perubahan terhadap perilaku keberagamaan didalam 

agama sendiri. 

Adapun macam-macam konversi, Walter Houston Clark membagi 

konversi menjadi dua macam. Pertama, Gradual Conversion (perubahan secara 

bertahap), yaitu konversi yang terjadi secara berproses, sedikit demi sedikit, 

hingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan ruhaniah baru. Tipe 

ini lebih menekankan peran motivasi aktif dari perilaku dan intelektual rasional. 

Kedua, Sudden Conversion (perubahan secara tiba-tiba), yaitu konversi yang 

terjadi secara mendadak. Seseorang yang tiba-tiba berubah pendiriannya 

terhadap suatu yang dianutnya. Perubahan tersebut dapat terjadi dari kondisi 

tidak taat menjadi taat, dari tidak kuat keimanannya menjadi kuat imannya, dari 

tidak percaya pada suatu agama menjadi percaya pada agama, dan sebagainya. 

Karena menurut Clark, konversi tipe ini, akan membuat seseorang merasakan 

seakan-akan hidupnya dimudahkan, sehingga keinginan melakukan konversi 

sangat besar.
11

  

                                                           
10

 Robert H Thoules, Pengantar Psikologi Agama, hlm.206. 

11
 Walter Houston Clark, The Psychology of Religion, hlm, 191. 
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Namun dapat dikatakan, bahwa setiap konversi agama pasti melalui 

proses-proses sebagai berikut: 

1. Masa tenang pertama, masa tenang sebelum mengalami konversi, di mana 

segala sikap, tingkah laku dan sifat-sifatnya acuh tak acuh menentang 

agama. 

2. Masa ketidaktenangan, konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam 

hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik dan sebagainya, baik disebabkan 

oleh moralnya, kekecewaan atau oleh apapun. Pada masa tegang, gelisah 

dan konflik jiwa yang hebat, biasanya orang menjadi mudah perasa, cepat 

tersinggung dan hampir-hampir putus asa dalam hidupnya dan mudah 

tersinggung. 

3. Peristiwa konversi itu sendiri setelah masa goncang mencapai pada 

puncaknya, maka terjadilah konversi itu sendiri. Orang merasa tiba-tiba 

mendapat petunjuk Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Hidup yang 

tadinya seperti dilamun ombak oleh badai topan persoalan, jalan yang 

ditempuh seakan penuh duri. Tiba-tiba angin baru berhembus, seakan 

hidup berubah menjadi tenang, segala persoalan hilang mendadak, berganti 

dengan rasa nyaman dan menyerah. Menyerah dengan tenang kepada 

Tuhan Yang Mahakuasa, Pengasih dan Penyayang, mengampuni segala 

dosa dan melindungi manusia dengan kekuasaanNya. 

4. Keadaan tenteram dan tenang. Setelah masa krisis konversi lewat dan 

masa menyerah dilalui, maka timbullah perasaan atau kondisi jiwa yang 

baru, rasa aman damai di hati, tiada lagi dosa yang tidak diampuni Tuhan, 
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tiada kesalahan yang patut disesali, semuanya telah lewat, segala persoalan 

menjadi enteng dan terselesaikan. Hati lega, tiada lagi yang 

menggelisahkan, kecemasan dan kekhawatiran berubah menjadi harapan 

yang menggembirakan, tenang, luas, tak ubahnya seperti lautan lepas yang 

tidak berombak di pagi yang nyaman. Dada menjadi lapang, sikap penuh 

kesabaran yang menyenangkan, menjadi pemaaf, dan dengan mudah 

baginya mencari jalan untuk memaafkan orang lain. 

5. Ekspresi konversi dalam hidup. Tingkat terakhir dari konversi itu adalah 

pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, sikap dan perkataan, 

dan seluruh jalan hidupnya berubah mengikuti aturan-aturan yang 

diajarkan oleh agama. Maka konversi yang diiringi dengan tindak dan 

ungkapan-ungkapan konkret dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang 

akan membawa tetap dan mantapnya perubahan keyakinan tersebut.
12

 

2. Faktor terjadinya Konversi Agama 

Para ahli mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya 

konversi agama antara lain sebagai berikut: 

a. Para ahli agama menyatakan bahwa faktor yang mendorong terjadinya 

konversi agama adalah petunjuk Ilahi. Pengaruh supranatural berperan 

secara dominan dalam proses terjadinya konversi agama pada diri 

seseorang atau kelompok. 

                                                           
12

 Zakiah Darajat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1976) hlm.163. 
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b. Para ahli sosiologi berpendapat bahwa yang menyebabkan terjadinya 

konversi agama adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial sangatlah besar, 

karena dalam keseharian seseorang tidak akan lepas dengan interaksi 

sosial, karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling 

membutuhkan satu dengan yang lainnya. 

c. Para ahli psikologi berpendapat bahwa yang menjadi pendorong terjadinya 

konversi agama adalah faktor psikologis yang ditimbulkan oleh faktor 

internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi terjadinya 

konversi adalah kepribadian yang secara psikologis akan mempengaruhi 

kehidupan jiwa seseorang. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya 

konversi agama adalah faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, 

kemiskinan, merupakan faktor yang dapat mempengaruhi jiwa seseorang 

untuk melakukan konversi agama.
13

 

3. Kehidupan Pasca Konversi 

Kehidupan pasca konversi agama dapat dilihat melalui tingkah laku, 

sikap, atau tindakan nyata dalam keseharian, dan memiliki beberapa fase dari 

seluruh proses konversi agama. Mereka berproses untuk mendapatkan 

ketenangan, kedamaian batin dalam pandangan ajaran yang baru. Seluruh jalan 

hidupnya diarahkan mengikuti aturan-aturan yang diajarkan agama.
14

 Dalam 

usaha mempelajari dan menyesuaikan diri dengan tuntutan baru itu, mereka akan 

                                                           
13

  Jalaludin, Psikologi Agama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) hlm, 247. 

14
 Alef Theria Wasyim, Konversi Agama, (Yogyakarta: Sekertariat IAIN Sunan Kalijaga, 

1977) hlm, 24. 
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mencari dan menemukan cara beribadah yang sejalan dengan agama, dimulai dari 

pengalaman ajaran yang ringan, bertahap hingga pada peningkatan amal ibadah 

yang diterima.
15

 

Jadi kehidupan pasca konversi agama merupakan pengalaman kehidupan 

kejiwaan yang lebih sesuai dengan tuntunan nurani, kesadaran terhadap 

kebenaran nila-nilai ajaran yang diyakininya. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan  

Penelitian ini termasuk penelitian kategori lapangan, dengan menggunakan 

metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam meyusun penelitian ini 

adalah pendekatan psikologi agama, yaitu meneliti dan menelaah kehidupan 

beragama pada seseorang dan mempelajari berapa besar pengaruh keyakinan itu 

dalam sikap dan tingkah laku serta keadaan hidup pada umumnya. Selain itu, 

psikologi agama juga mempelajari pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama 

pada seseorang serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut.
16

 

 

 

                                                           
15

 Jamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso,  Psikologi Islam (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1994) hlm, 75. 

16
 Jalaludin, Psikologi Agama, hlm. 15. 
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2. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Traji kecamatan 

Parakan kabupaten Temanggung yaitu orang yang melakukan konversi agama 

dari Islam ke Kristen dan pemuka agama Islam. 

3. Sumber Data 

Jenis data yang diteliti oleh peneliti adalah jenis data menurut sumbernya, 

yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer yakni data yang langsung dan 

segera diperoleh dari sumber oleh peneliti untuk tujuan khusus.
17

 Sebagai sumber 

data primer pada penelitian ini adalah orang-orang yang melakukan konversi 

(memeluk agama kristen). Data sekunder, yakni data yang telah lebih dulu 

dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang luar diluar peneliti, walaupun data yang 

dikumpulkan sesungguhnya asli. Sebagai sumber data sekunder dalam penelitian 

ini adalah masyarakat desa setempat. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian 

ini antara lain: 

a. Observasi 

Observasi merupakan pengumpulan data melalui pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik mengenai fenomena yang diselidiki. Dalam 

                                                           
17

 Winarno Surakhmad,  Pengantar Penelitian Ilmuan Dasar Metode dan Teknik 

(Bandung: Tarsito, 1990) hlm,162. 
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penelitian ini, penulis menggunakan teknik observasi untuk mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap kehidupan orang-orang yang baru 

memeluk agama kristen. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan 

pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan.
18

 Dalam kasus ini peneliti akan mewawancarai narasumber 

untuk memperoleh data yaitu, pelaku konversi, pengurus Gereja, pemuka 

agama Islam dan beberapa warga setempat. 

5. Analisis Data 

Setelah semua data terkumpul, kemudian penulis akan melakukan 

pengolahan data dan disusun serta diuraikan secara sistematis. Metode yang 

seperti ini disebut metode deskriptif yaitu memecahkan masalah dari berbagai 

data yang diperolehmelalui penelitian lapangan dengan menuturkan, menganalisa 

dan mengklasifikasi.
19

 Dalam menganalisa data ini, penulis melakukan tiga 

kegiatan, yaitu: 

                                                           
18

 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1993) hlm,135. 

19
 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode, dan Teknik 

(Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139. 
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a. Reduksi data, yaitu proses penyeleksian, penyederhanaan data yang 

dikumpulkan lewat teknik pengumpulan data yang sifatnya masih 

kasar. 

b. Kategori analisis, yaitu kegiatan mensistematis data dengan tujuan data 

yang terkumpul dapat dengan mudah dibaca dan dimengerti. 

c. Mengadakan pemeriksaan pengabsahan data yang bertujuan untuk 

memperkokoh data. 

Ketiga macam kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka untuk 

menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat dipahami secara benar dan 

jelas, baik oleh peneliti sendiri sebagai pelaku penelitian maupun orang lain yang 

membaca hasil penelitian ini, proses analisa data tersebut merupakan analisa dan 

interaktif. 

Dalam kegiatan ini, peneliti berusaha menyusun kesimpulan dari data yang 

telah dikumpulkan dengan pemikiran induktif yaitu peneliti dengan menarik 

kesimpulan dari hal-hal, kejadian-kejadian, dan fakta-fakta khusus yang terpisah-

pisah untuk menemukan kesimpulan yang bersifat umum. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan merupakan sebuah kerangka yang benar-benar 

harus diperhatikan di dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal itu penting supaya 

nantinya penelitian tersebut menghasilkan pembahasan yang baik dan benar 
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sesuai dengan tujuan awal penelitian tersebut. Sebagai gambaran umum dalam 

penelitian ini, penulis akan mengulas dan memaparkan penelitian ini dengan 

sistematika yang tertera sebagai berikut: 

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan titik awal dilakukannya 

penelitian ini. Bab ini mencakup latar belakang masalah yang berisi kegelisahan 

akademik mengapa penulis menganggap tema ini layak, menarik, dan penting 

untuk dijadikan sebagai sebuah penelitian akademik. Konten selanjutnya berisi 

tentang rumusan masalah yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang 

penulis rumusan masalah yang menjelaskan permasalahan-permasalahan yang 

penulis ini. Konten selanjutnya mengenai telaah pustaka. Hal ini untuk 

menjelaskan penelitian-penelitian yang terkait dengan tema yang sedang diangkat 

dan menentukan posisi penelitian ini. Setelah selesai pada telaah pustaka akan 

dijelaskan mengenai kerangka teori. Kerangka teori ini berguna untuk menuntun 

penelitian ini hingga selesai. Konten selanjutnya, pada bab ini merupakan metode 

penelitian yang berisikan penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data. Konten terakhir merupakan 

sistematika pembahasan ini 

Bab kedua akan dijelaskan mengenai gambaran umum Desa Traji 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Dalam bab ini membahas mengenai 

letak geografis dan kondisi sosiologis Desa Traji. 

Bab ketiga penulis memaparkan konversi agama, orang-orang yang telah 

memeluk agama Kristen di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten 
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Temanggung. Dalam bab ini terkandung dua pembahasan yaitu tentang proses 

masuknya agama Kristen di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten 

Temanggung dan proses orang-orang yang melakukan konversi agama dan 

motivasinya. 

Bab keempat, setelah dijelaskan proses konversi agama, selanjutnya akan 

dijelaskan tentang ekspresi keagamaan paska konversi agama yang meliputi sikap 

dan perilaku dalam kehidupan agamis dan respon pemuka agama Islam setelah 

ada kasus konversi agama. 

Bab kelima merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Pada bab ini, 

penulis menyimpulkan secara umum yang dapat diambil dari keseluruhan 

penjelasan dalam penelitian ini. Kemudian yang terakhir, bab ini juga berisi 

tentang usulan dan saran untuk keberlangsungan penelitian setelahnya.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa hal yang dapat 

peneliti simpulkan, yaitu: 

1. Faktor-faktor yang memengaruhi adanya konversi agama di Traji adalah, 

pertama, adanya momen peritiwa G30S/PKI. Berawal dari peristiwa itu maka 

setiap warga diharuskan memeluk agama sehingga masyarakat berbondong-

bondong memeluk agama Kristen. Kedua, masyarakat yang awalnya 

merupakan pemeluk agama Islam namun mereka tidak mengerti dengan ajaran 

Islam karena jarang melakukan ibadah atau ritual Islam, sehingga meski 

beragama Islam namun asing dengan ajaran Islam. Ketiga, konversi agama 

yang disebabkan oleh faktor perkawinan, dimana mereka memilih ikut dengan 

agama yang dianut oleh pasangannya. Keempat, adanya pengalaman spiritual 

dimana seseorang merasa bahwa mendapat petunjuk dan tuntunan untuk 

melakukan konversi agama. 

2. Proses terjadinya konversi agama di desa Traji secara historis berawal dari 

masuknya agama Kristen di Desa Traji dimulai pada tahun 1964, yang 

diawali dengan meletusnya peristiwa G30S/PKI yang mana bahwa setiap 

warga negara dipaksa untuk memeluk sebuah agama. Maka pada peristiwa itu 

masyarakat berbondong-bondong memeluk agama kristen yang awalnya 

mereka secara administrasi dan tradisi lebih dekat ke ajaran Islam. Meski 
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secara historis karena adanya suatu peristiwa namun dalam setiap kasus 

konversi agama pasti melalui proses, seperti yang terjadi di Desa Traji 

Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, bahwa orang yang melakukan 

konversi melalui proses masa tenang pertama, masa ketidaktenangan, 

peristiwa konversi agama, keadaan tentram dan tenang atau masa tenang 

kedua, dan ekspresi konversi dalam hidup. 

3. Respon pemuka agama Islam dan masyarakat Desa Traji terhadap fenomena 

konversi agama pada awalnya masyarakat merasa tidak ingin kejadian tersebut 

terjadi, tetapi mereka juga tidak bisa memaksa agar masyarakat tidak 

melakukan konversi agama. Meski demikian, masyarakat hidup dengan rukun 

tanpa pernah ada konflik diantara mereka yang disebabkan oleh fenomena 

konversi agama.  

 

B. Saran 

Beberapa hal yang dapat peneliti sarankan, yaitu: 

1. Untuk peneliti selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan supaya mampu 

menemukan teori Psikologi Agama khususnya tentang konversi agama dan 

dapat menggali lebih dalam terkait fenomena konversi agama. 

2. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya 

agar lebih tajam dalam mengupas dan mengolah data guna untuk mendapat 

hasil yang maksimal. 
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