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Pedoman Wawancara 

1. Riwayat hidup subjek dalam keluarga 

a. Usia, asal orang tua, tempat tanggal lahir, anak ke.. dari.. bersaudara 

b. Pendidikan agama dalam keluarga 

2. Proses pengambilan keputusan 

a. Perkenalan satu sama lain 

b. Mengenal pasangan sebelum memutuskan menikah 

c. Kesepakatan tentang perbedaan agama 

d. Tanggapan keluarga ketika berpacaran dengan pasangan yang beda agama 

e. Kelebihan pasangan dan yang disukai dalam diri pasangan 

f. Harapan tentang perkawinan 

3. Kehidupan perkawinan 

a. Melangsungkan perkawinan (tanggal dan tempat) 

b. Pandangan tentang perkawinan  

c. Faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menikah 

d. Hambatan saat memutuskan untuk menikah beda agama, cara 

mengatasi hambatan tersebut 

e. Tanggapan keluarga saat memutuskan menikah dengan pasangan yang 

beda agama 

f. Kesulitan-kesulitan yang terjadi setelah menikah dan cara 

mengatasinya 

g. Dampak setelah penyelesaian masalah 

h. Komunikasi dengan pasangan 
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i. Pendidikan iman anak 

j. Penghayatan agama sehari-hari 

k. Alasan masih bertahan pada keyakinan iman / berpindah keyakinan 

4. Relasi sosial 

a. Dengan keluarga 

b. Dengan  tetangga 

5. Harapan tentang perkawinan 
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IDENTITAS SUBJEK I: 

Nama   : Ks 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 42 tahun 

Agama   : Katolik 

Pendidikan Terakhir : SMA 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Nama baptis?  

 
Titus   

2. Usia bapak sendiri brapa? 
 

Sekarang 42 
 

1A  

3. Keluarga berasal katolik? 
 

Kalo keluarga dari saya semua katolik, bapak 
ibu nenek katolik semua. Kalo bapak tu 
baptisnya malah terakhir sendiri, jadi anak-
anaknya sudah, cucunya sudah, ibunya sudah 
waktu itu, dia baptisnya paling terakhir waktu 
itu 

1B  

4. Tempat tanggal lahir?  Salatiga, tanggal tujuh bulan dua, 1969 1A  
5. Berapa bersaudara? Harusnya sembilan tapi cuma tinggal tiga pada 

meninggal, ada yang  meninggal bayi, ada 
yang meninggal remaja, sembilan tinggal tiga 

1A  

6. Anak keberapa?  Sembilan, anak terakhir, tinggal yang nomer 
satu, tengah sama terakhir, yang di antara ini 

1A  
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meninggal semua (tertawa) 
7. Orang tua asli Salatiga? 

 
Ya, kalo ibunya tu Banyubiru, Ambarawa, 
deket Muncul itu 

1A  

8. Dari kecil pendidikan agama 
katolik? 
 

Ya huum meskipun waktu itu bapakku ibarat 
belum baptis, tapi itu sudah dispensasi kok itu, 
tapi kan belum, kalo orang dulu belum sreg 
tapi dia mengijinkan istrinya ikut ke gereja, 
anak-anaknya juga kalo lahir ikut ke gereja. 
Jadi bukannya pindah agama, tapi ya belum 
sreg untuk masuk katolik 

1B Orang tua subjek juga 
menikah dengan dispensasi, 
namun subjek mengikuti 
ibunya yang beragama 
katolik 

9. Bisa kenal dengan ibu? 
 

Ibu mana? Ini? Kan kerjanya dekatan, 
sebelahan, peknggo di pasaran, dia jual 
pakaian, saya jual bala pecah, sebelah situ 

2A  

10. Brapa taun pacaran? 2-3 tahun 2B  
11. Tahu pasangan beda agama? 

 
Tahu, wong dia kan di pasar juga sholat, dia 
sholat aja saya juga tahu, di pasar atas itu, jam 
1, jam 3 itu kan saya tahu 

2B Subjek mengetahui pasangan 
menganut agama yang 
berbeda 

12. Tahu beda agama tetapi kok 
terus? 
 

Saya juga ngomong sama bu Paulus, waktu itu 
waktu mau PD, bu Paulus bilang tak dukung 
mas Kuslan kalo kamu dapet katolik jumlah 
murid Yesus kan tetep dua, kalo dapet Islam 
kan tambah satu, bu Paulus dukung gitu, guru 
agamanya pak Paulus, embannya bu Paulus, 
ada dukungan juga dan spirit dari anggota PD, 
tak dukung mas Kuslan nda papa kalo jadi 

  

13. Terbawa arus? 
 

Saya tetep prinsip saya, kalau itu kehendakNya 
sana itu nantinya juga toh seiman, itu 
keyakinan saya, jadi paling nda dalam hal 
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iman tapi mencari pasangan hidup saya juga 
mendapatkan dari mereka-mereka yang lebih 
senior 

14. Kesepakatan tentang agama 
selama pacaran? 
 

Maksudnya? Dari awal harus saya bicarakan, 
begitu dia tanda petik fifty-fifty tadi saya 
langsung masuk kita konsekuen dalam hal ini, 
seandainya ada keturunan, seandainya toh kalo 
tidak ada keturunan, tujuan perkawinan bukan 
keturunan tapi karena sakramennya itu sendiri, 
kalo orang lain nda tau ya, wah kalo saya nda 
punya keturunan langsung kesatuan dua 
pribadi itu tadi meskipun kalo punya keturunan 
harus kita didik secara katolik juga 

2C Subjek membicarakan 
kesepakatan tentang agama 
sejak awal termasuk 
pendidikan iman anak yang 
dididik secara katolik 

15. Dari pihak pasangan 
bagaimana? 
 
 

Ya, tapi kan saya bicarakan dari tadi, sama pak 
Paulus tadi, kalo belum begitu erat begitu 
disinggung masalah itu mesti entek, tapi begitu 
sudah erat dia mungkin bisa menimbang ya, 
meskipun sama-sama kristiani, tapi juga beda 
saya nda tau, begitu saya coba ternyata nda ada 
masalah. Pas pacaran juga sekali-sekali aku 
bahasnya.. aku masih ke gereja dia juga masih 
sholat biasa 

2C  

16. Tanggapan keluarga ketika 
berpacaran dengan pasangan 
beda agama? 
 

Keluarga dari pihakku? Kalo dari pihakku 
tadinya ada semacam penolakan juga apalagi 
dari ibu bapakku, kakakku dapet orang islam 
tu juga belum sampe kenalan tu, dia ngajak ke 
rumah tu udah nda.. waktu itu saya, lha kok isa 
ya nanti kita coba gitu  

2D Ketika berpacaran dengan 
pasangan yang beda agama, 
keluarga subjek awalnya juga 
menolak 
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17. Yang disukai dari pasangan 
selama pacaran? 
 

Orangnya lugu si bukan lucu tur wagu, tapi 
lugu apa adanya, nda neko-neko, sopan, halus 
orangnya, sama orang lain juga menghormati 

2E Subjek menyukai sikap 
pasangan yang sederhana 

18. Yang disukai dalam diri Anda 
menurut pasangan? 

Mungkin jujur ya, terus lugu, nda macem-
macem 

  

19. Arti dari perkawinan? Yaa.. perkawinan tu sesuatu yang disakralkan, 
kan sebuah sakramen sehingga saya ya pengin 
kalo anak-anak juga dibaptis Katolik.. dari 
pendidikan Katolik si 

3B Perkawinan menurut subjek 
adalah sesuatu yang sakral 
karena merupakan sakramen  

20. Harapan dari perkawinan itu 
sendiri? 

Diberi kekuatan dari perbedaan yang ada, 
karena sudah disatukan, bisa saling 
memahami, cepat berbaikan kembali ya.. 
karena juga berpengaruh ke pekerjaan 

2F Subjek berharap agar mampu 
menghadapi perbedaan yang 
ada, bila terjadi masalah 
dapat cepat terselesaikan 

21. Kapan melangsungkan 
perkawinan? 

Tanggal 1 Agustus 1999 di Gereja Tegalrejo 3A Perkawinan berlangsung di 
gereja Katolik 

22. Mengapa memutuskan 
menikah dengan pasangan 
yang beda agama? 

Ada segi-segi positifnya ya, keluguan, jujur, 
polos, terus saya juga ingin nyoba mandiri.. 
kan saat pacaran sudah punya tanah, beli alat 
bangunan nyicil semua, terus langsung tidur di 
rumah sendiri 

3C Subjek memutuskan menikah 
walaupun beda agama karena 
menyukai sifat pasangan 
serta ingin mencoba hidup 
mandiri 

23. Sikap keluarga saat 
mengetahui akan memutuskan 
untuk menikah dengan 
pasangan yang beda agama? 

Ya.. saat tahu saya berjanji kalo mau mendidik 
anak secara Katolik dan berusaha agar istri jadi 
Katolik, keluarga menerima, dari pihak 
pasangan pun saya dianggap lebih dewasa, 
keluarga juga bersyukur 

3E Keluarga mendukung ketika 
subjek berjanji akan tetap 
menjaga iman dan mendidik 
anak secara Katolik 

24. Apa ada hambatan saat akan 
memutuskan menikah beda 
agama? 

Nda ada, kan dispensasi, keluarga semua 
mendukung, teman-teman PD juga 
mendukung, pada hadir pas nikahnya 

3D Perkawinan beda agama 
tidak ada halangan karena 
menggunakan dispensasi 
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25. Bagaimana komunikasi 
sehari-hari dengan pasangan? 

Biasanya pas jam istirahat kan kerjanya 
deketan, kalo nda ya pas malem 

3H  

26. Hal-hal apa yang biasanya 
diceritakan? 

Anak, terus kerjaan. Kan anakku dua tu laki 
semua dan sudah dibaptis. Yang pertama lahir 
tahun 2001.. dibaptisnya pas umur tiga bulan.. 
kalo yang kedua lahir pas 2008, yang paling 
besar kelas 6 SD, yang kecil masih sekolah 
PAUD, nda pengin anak-anak cepet sekolah 
kasian.. kurikulumnya banyak 

3H, I Hal yang biasanya 
dibicarakan adalah pekerjaan 
dan anak. Anak-anak subjek 
telah dibaptis  

27. Masalah apa yang sering 
dihadapi selama perkawinan? 

Pas awal tu ya masalah biasa tapi masih wajar 
kan kita juga masih menyesuaikan. Kalo kita 
nda pake pembantu, sama istri ngerjake 
bareng. Kadang ya masih ada salah paham tapi 
tu kan biasa 

3F Kesalahpahaman masih 
terjadi namun subjek 
bersama pasangan dapat 
menyelesaikannya 

28. Penyelesaiannya bagaimana? Paling kita lebih dewasa dan kadang mengalah 
juga.. jadi diem dulu, mikir, baru mbahas 
setelah e 

3F  

29. Setelah menikah beda agama, 
apakah masih bebas 
menjalankan agama seperti 
sebelum menikah? 

Maksudnya? O.. pas tu terpisah, masih ikut 
misa mingguan, sama PD tapi hanya di 
lingkungan.. nyesuaiin sama jam kerja. Terus 
habis satu tahun nikah, saya ngomong kalo 
pengin punya pasangan dan keluarga Katolik, 
jadi setelah itu ya nda ada masalah 

3J Subjek masih aktif dalam 
kegiatan agamanya seperti 
saat sebelum menikah 

30. Mengapa pasangan tiba-tiba 
pindah agama? Tidak ada 
penolakan? 

Ya awalnya si ditolak juga karena dulu pacaran 
saya ngomong kalo toleransi, tapi saya ingin 
punya keluarga katolik, dari teman PD juga 
mendukung jadi saya juga dibantu dari teman-
teman lewat doa 
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31. Kira-kira alasannya apa yang 
membuat pasangan pindah 
agama? 

Kurang tau.. tapi.. mungkin karena kita udah 
sampe nikah ya jadi dia mau ikut saya.. setaun 
ikut pelajaran terus taun 2000 dia resmi 
Katolik 

  

32. Alasan tetap bertahan pada 
keyakinan iman? 

Karena saya bangga jadi orang Katolik, punya 
sahabat-sahabat Katolik juga 

3K Subjek bangga menjadi 
seorang Katolik dan 
mempunyai sahabat sehingga 
membuatnya tetap bertahan 
pada agama Katolik 

33. Hubungan dengan kerabat dan 
lingkungan sekitar? 

Ya baek, kan kadang juga ada kegiatan 
lingkungan, sarasehan, PD. Kalo sama 
keluarga juga kadang saling mengunjungi, 
kaya Natal tahun lalu ada misa keluarga 

4B 
 

4A 

 

34. Harapan ke depannya 
bagaimana? 

Tetep langgeng 5  
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IDENTITAS SUBJEK II: 

Nama   : Fs 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   :  35 tahun 

Agama   : Islam  Katolik 

Pendidikan Terakhir : SMEA jurusan TU 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Pendidikan terakhir?  SLTA, SMEA jurusannya TU   
2. Asal orang tua dari mana?  Asli ibu saya Karanganyar di sini Salatiga, 

kalo bapak di Purbolinggo Jawa Timur 
1A  

3. Tempat tanggal lahir?  Saya? 21 Maret 76 1A  
4. Anak ke berapa dari berapa 

bersaudara?  
Anak pertama, 5 bersaudara 
 

1A  

5. Pendidikan agama?  Dulu apa sekarang? dulu saya Islam, ya 
pertama kan dulu nikah e bapak sama ibu 
Islam tapi terus menjadi.. pertamane kan 
Kristen tapi jadi pembaruan nikah di gereja, 
lalu kalo anak yang keempat mau pembaruan.. 
dulu nikahnya di depan KUA jadi surat nikah e 
ya KUA itu 

1B Orang tua subjek menjalani 
perkawinan beda agama di 
KUA lalu melakukan 
pembaruan nikah di gereja 

6. Saudara islam? 
 

Dulu cuma aku bertiga itu ya, anak pertama, 
kedua ketiga Islam,tapi terus jadi tu nganu ee.. 
yang kedua itu Kristen dulu terus sampe yang 

1B  



110 
 

adik-adik saya Kristen, jadi yang Islam cuma 
aku sama anak ketiga itu. Kalo dulu pertama 
kan nggak, nggak ke gereja ndak ke masjid ya 
kan nikahnya Islam tapi kan bapak e juga 
Islam tapi dia kalo mau menjalani, menjalani 
agama Islam sholat kan ndak bisa terus bilang 
sama bapak, aku ngone sholat ndak bisa aku 
mau ke gereja boleh tidak terus kata bapak 
boleh, ndak papa kok kan sama, setelah itu 
bapak malah juga ikut ke gereja terus 
pembaruan nikah itu, jadi mulai yang anak 
keempat itu sudah penyerahan di gereja. Tiap 
minggu anu ke gereja, kan aktif dari dulu ibu 
saya. Ndak, ya kan waktu itu saya sudah besar, 
saya sudah SMP  

7. Pacaran sebelum memutuskan 
menikah? 

 

Aku dulu pertama tu delapan tahun, 8 tahun 
pacaran, tu nganu ya cinta pertamanya 
(tertawa), nggak ya ini nganu, kalo ini kan 
putus, kalo sama yang ini (Ks) yang terakhir 

  

8. Tahu pacarnya beda agama?  Ya, ya dulu kan saya tau kalo dia itu Katolik 
ya, dia ngirim surat sama saya itu terus 
katanya dia bilang toleransi gitu kan jadi.. 
nganu setau saya itu ya kalo nanti menikah 
jalan sendiri-sendiri gitu lalu setelah itu kan 
bapak e ngomong aku di dalam rumah tangga 
kalo ada dua nahkoda ndak mungkin berhasil 
jadi harus ada 1 nahkoda itu, jadi kalo saya 
balik ya ikut pulang terus saya bilang nanti 

2B Waktu pacaran pasangan 
mengatakan akan ada 
toleransi, sehingga subjek 
beranggapan ketika menikah 
masing-masing akan 
menjalankan agamanya 
sendiri 
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saya pikirkan pak. Suatu hari ya suami saya 
juga ngajak gitu pertamanya ya saya tidak 
mau, tapi dia mengambil sikap tu kalo kamu 
dikehendaki jadi istri saya dan sampe 
akhirnya suatu saat kamu pindah agama kamu 
adalah panggilan Allah, kamu dipanggil oleh 
Allah untuk mengikutinya bapaknya bilang 
gitu 

9. Kesepakatan tentang 
perbedaan agama? 

 

Ya dulu pertama waktu pacaran toleransi dulu, 
setelah anu setahun pernikahan dia mengajak 
aku untuk pindah agama itu terus akhirnya ya 
saya mengalah, karena (tertawa) sudah sampe 
nikah juga  

2C Ketika setahun menikah, 
pasangan meminta subjek 
untuk berpindah agama dan 
akhirnya subjek mengalah 
denga alasan karena sudah 
sampai menikah 

10. Bagaimana bisa saling 
mengenal satu sama lain? 

 

Maksudnya? Dulu saya kerjanya itu di sebelah 
toko, saya di toko pakaian bapak e ya di 
sebelahnya 

2A Perkenalan dengan pasangan 
karena letak tempat kerja 
yang berdekatan 

11. Tanggapan keluarga tahu 
pacar beda agama? 

 

Ya baek, kan kasarannya ya ibu saya dan 
keluarga saya itu kan semua sudah Kristen saat 
aku pacaran sama anu bapak e 

2D Tanggapan  keluarga subjek 
baik ketika mengetahui 
berpacaran dengan pasangan 
beda agama 

12. Yang disukai dari pasangan? 
 

Yang aku sukai dari bapak e itu? ya dia itu 
dulunya kan dingin ya sama cewe jadi belum 
pernah pacaran jadi saya merasa itu dia bisa 
melindungi dan mengajari saya, temuwa 
kelihatan dewasa 

2E Subjek menyukai pasangan 
karena dianggap bisa 
melindungi dan terlihat 
dewasa 

13. Yang disukai dalam diri Anda 
menurut pasangan? 

Yang disukai saya mungkin karena aku lugu 
dan rambutnya panjang kan saat itu orang yang 
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 rambut panjang sudah jarang gitu 
14. Harapan dari sebuah 

perkawinan? 
 

Ya membina rumah tangga dan dapat 
membesarkan anak-anak dengan iman dan anu 
(tertawa) 

2F Harapan dari perkawinan 
adalah dapat membina rumah 
tangga dan membesarkan 
anak-anak dengan iman 

15. Kapan melangsungkan 
perkawinan? 

Tanggal 1 di Gereja Katolik Tegalrejo Kristus 
Raja tahun 99 

3A Perkawinan berlangsung di 
gereja katolik 

16. Apakah pandangan tentang 
perkawinan? 

 

Maksud e? Yaa..piye ya, pandangan keluarga 
ya membina rumah tangga gitu to mbak, ndak 
ada beban, ya membina rumah tangga dan 
mendidik anak sesuai yang dikehendaki, taat 
sama orang tua dan agama cuma gitu 

3B Menurut subjek perkawinan 
adalah membina rumah 
tangga, mendidik anak 
dengan baik 

17. Apa yang diharapkan setelah 
menikah dengan pasangan? 

Yang diharapkan ya.. biar tetep langgeng dan 
tetep setia sampe hayat 

2F  

18. Mengapa memutuskan 
menikah dengan pasangan? 

Ya karena.. ya karena cinta ya dan wis mantap 
gitu, sudah mantap kalau ya ini memang jodoh 
saya (tertawa) 

3C Subjek  memutuskan untuk 
menikah dengan pasangan 
yang beda agama karena 
merasa yakin dan faktor cinta 

19. Waktu menikah umurnya 
mbak brapa? 

 

23, kalau dibanding taun-taun dulu ya sudah 
tua ya, kalau taun nganu 20 biasanya cewe 
nikah, kalau sekarang kan sudah mengejar 
karir kan, paling-paling 27, 25, kalau dulu kan 
teman-teman saya aja lulus SMA langsung 
menikah, 18, 19 sudah nikah 

  

20. Sikap keluarga saat tahu 
memutuskan dengan Ks yang 
beda agama? 

Ya seneng 
 

3E Ketika memutuskan 
menikah, keluarga 
memberikan tanggapan yang 
positif 
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21. Apakah ada hambatan saat 
memutuskan menikah beda 
agama? 

Ndak ada 
 

3D Tidak ada hambatan ketika 
subjek memutuskan untuk 
menikah beda agama  

22. Apa yang dirasakan setelah 
menikah? Ada ganjalan? 

Ndak ada, baek-baek aja (tertawa) 
 

  

23. Apakah merasa bahwa 
pasangan berubah dari 
sebelum hingga setelah 
menikah? 

Ndak biasa aja   

24. Apakah ada yang tidak 
disukai setelah menikah? 

Ndak ada (tertawa) 
 

  

25. Bagaimana komunikasi 
dengan pasangan sehari-hari? 
Berjalan lancar atau ada 
masalah? 

Lancar 
 

3H Komunikasi dengan 
pasangan berjalan lancar 

26. Kalau biasanya ngomong-
ngomong pas kapan? 

 

Ya kalo pas saat aku istirahat, o, tapi kalo saya 
ngantar sekolah itu kan saya di toko, pas toko 
sepi bisa ngobrol-ngobrol kalo istirahat, ya 
nanti pas apa itu kalo aku pulang kerja pas dia 
ngelilir (tertawa) ngomong-ngomong nanti, 
kalo sudah gitu nanti sampe jam 12 ngobrol-
ngobrol gitu kalo ndak ya lewat SMS (tertawa) 
kan kadang di pasar itu saya pulang e jam 2 
setengah 2 lo mbak untung mbak e pas ke sini 
2 hari ini pulangnya gasik. Kerjanya di 
belakang Toko Mas Padi, kalo saya kan di 
pabrik plastik situ, dulu kan saya di toko tapi 
dia ngambil pandangan kalo di toko semua kan 

3H Komunikasi dengan 
pasangan berlangsung saat 
jam istirahat, juga 
menggunakan SMS 
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nanti pulang e sore, lek ngurus rumah, ngurus 
anak piye, terus saya ditarik pindah pabrik 

27. Apa yang sering dibicarakan? 
 

Ya misal e ya soal anak-anak apa kerjane kalo 
di pasar gimana, saya kerja di pabrik, cerita 
gitu, saling menceritake pengalaman harian 

3H Pembicaraan yang dilakukan 
sekitar anak-anak, pekerjaan 
dan kegiatan seharian 

28. Lah kalo capek ndak sering 
salah paham? 

 

Hee, ya itu kadang kala gitu soal anak terutama 
umpamane ni nakal saya marahi umpamane 
jajan juga dia suka itu saya ini beli saya belike, 
nah kalo karep e bapak e ditahan, kalo saya 
langsung dibelike, paling salah paham e cuma 
gitu 

3F Masih terjadi 
kesalahpahaman yang 
berhubungan dengan 
mendidik anak 

29. Penyelesaiannya bagaimana? 
 

Ya diselesaikan, langsung, nganu ya dia 
memberi masukan saya, kalo anak yang besar 
saya suka kasar, suka marah-marah, 
ndremimil, biasalah kalo ibu gitu, terus dia 
bilang, dia itu ndak bisa dikerasi bisane yang 
halus 

3F Masalah yang terjadi 
langsung diselesaikan dan 
pasangan akan memberikan 
saran untuk subjek 

30. Anak yang besar umur? 11 meh 12, ya ini kelas 6, mau ujian kelas 6 ini   
31. Masalah yang paling sering 

terjadi? 
 

Misalnya? Ndak ada, ya dulu waktu ortu bapak 
e ke sini saling nganu apa, kan dari awal saya 
menikah ke sini tu sendiri terus bapak e karena 
ibu e sakit dari RS langsung dimasuk e sini, 
lha saya masih punya anak kecil ini, nah ibu 
punya penyakit dalam, nah anak saya masih 
tiga bulan, terus ibu meninggal di sini, bapak e 
jadi di sini, lha terus jadi salah paham, bapak e 
orang e angel, makanan e juga, saya masak itu 
saya tanya masak apa, dia cuma diem aja sak 

3F Masalah yang terjadi ketika 
ada ayah mertua yang tinggal 
bersama, subjek merasa 
mendapat tanggapan negatif 
dan sering terjadi 
kesalahpahaman dengan 
pasangan 
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karepmu, lha saya kan terserah aku, kadang dia 
minta lotek, saya nyambel sndiri, dia ndak mau 
dibelike jadi, tapi makan e cuma pagi ini tok 
sore ndak mau lagi, suatu hari saya pulang 
kerja kok bapak e belom tidur, lha ya kamu 
kalo meh masak tu tanya bapak, kan saya 
tersinggung saya pulang kerja, saya ngurusi 
cah cilik bapak e angger dimasak e ndak 
gelem, terus dia pikir-pikir, apa bapakku sing 
angel, terus dia sidang, pertemuan sama kakak 
e, angger e alesannya kalo di sini ndak ada 
temen kalo di Ngaglik kan banyak terus bapak 
e dibawa sana. Dulu di sini terus saya kan ada 
piknik di pabrik itu daripada dia di sini 
sendirian ndak ada yang ngurusi waktu piknik 
kan berangkat e jam 6 kalo ke Jogja kan 
pulang malem, saya titipke ke ponakan saya 
terus dari ponakan saya dia ndak pulang lagi, 
dia bilang saya neng kene sek, tapi setelah dari 
sana dia congkrang dengan cucunya, kan dia 
memang sulit, bertengkar lagi, saya kan jan e 
mau ikut ke sini lagi tapi bapak e ndak mau, ya 
itu alesan e saya kerja nganter sekolah ke pasar 
terus ke warung sampe jam 2, 1 jam istirahat 
terus bapak di rumah sendiri nanti kalo ada 
apa-apa kan ndak tau, sudah tua, umur e ya dah 
90, aneh-aneh ok ngomong e, tapi dia nganune 
sulit ok. Dulu dianuke karo engko sik kalo 
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mati itu aku, ibu e bilang gitu, engko angger 
anu ya mungkin nganu ibu e ini pernah cerita 
sama mas kuslan bapakmu matine angel, mak 
e mbiyen bener ok ngomong bapak e matine 
angel, dia punya cekelan, ya memang sudah 
dihilangi tapi ada satu yang ndak bisa diambil, 
punya pegangan gitu, saya pas di sana ya aneh-
aneh di sana ndak kerasan, kakak saya 
sebenernya sudah malas, tapi mau gimana dia 
ortunya, di sana banyak orang, kalo dia pergi 
ada orang yang jaga, dulu pernah mau ngojek 
pulang ke sini untung ada tetangga yang tau, 
dia belum tau rumah yang dulu sudah dijual 
dijadike rumah bagus sampe sekarang ndak 
tau, diberitau takutnya dia kalo njeglek kalo 
amit-amit meninggal, kalo sakit ya malah 
kesulitan yang ngrawatnya 

32. Apa masalah tersebut 
mengganggu? 

 

Ya cuma semalem itu tok aku sampe 
menangis, satu kali itu, kasar e saya sudah 13 
tahun pertengkaran baru sekali itu 

  

33. Penyelesaiannya? 
 

Saya cuma diem, lha aku terus kon piye to mas, 
lha saya kan punya anak kecil harus masak 
momong ngladeni bapak, ngambilke air minum 
belum dibuka pintu kamar kan rasanya nda 
enak, terus saya taruh di meja belakang katane 
o lha wong kok gendeng kabeh saya kan marah 
muntab, suami saya itu penyelesaiannya diam 
tapi dia berpikir tapi yang ditantang bapak e, 

3F Ketika menghadapi masalah 
subjek hanya diam 
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dia ditantang e dari dulu dari awal belum 
pernah dicampuri ya, biasanya sama mertua 
perempuan yang sulit aku berpikir gitu, tapi 
sama bapak e kok sulit banget, apa emang 
angel bapak e apa di akune..menyadari bapak 
angel dari dulu masih ada mak e makan juga 
sulit kalo pulang kerja tu juga menyadari, 
anak-anak e sendiri yang laennya juga 
menyadari, bapak tu cerita-cerita kalo saya 
ndak pernah diopeni juga gini-gini.. 

34. Apa ada manfaat setelah 
konflik? 

 

Ya ada si, saling menyadari, jadi saling 
membarui satu sama lainnya, ya maap ya 
dengan bapak e pergi ndak ada 
kesalahpahaman lagi 

3G Setelah konflik, subjek dan 
pasangan menjadi saling 
menyadari satu sama lain 

35. Dampak positif atau negatif 
setelah penyelesaian konflik? 

Positifnya semakin merasa sayang, ndak ada 
negatifnya 

3G  

36. Kesibukan? 
 

Ya biasa ngrumati ini kalo sore kerja, nganter 
sekolah 

  

37. Pulangnya sampe jam berapa? Kalo kerja jam 11 malam, jam 3 sampe jam 11 
malem 

  

38. Mendidik iman anak? 
 

Apa? Ya kalo hari minggu saya ajak ke 
sekolah minggu, terus kalo TK saya masuk e di 
Kanisius jadi menurut agama Katolik, semua 
sudah Katolik sudah baptis 

3I Anak-anak mendapat 
pendidikan Katolik sejak 
kecil 

39. Sehari-harinya sudah berdoa? 
 

Ya kalo makan, kalo bapak e berdoa pagi 
kadang dia ikut bangun pagi juga 

3I  

40. Setelah menikah apa 
kegiatannya sama sebelum 

Kalo bapak e di lingkungan kalo saya sudah 
ndak, kalo kerja kan sore jadi ndak bisa 
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menikah? 
 

mengikuti kegiatan lingkungan, kalo bapak e 
masih aktif, tiap hari Senin Selasa PD, kalo 
lingkungan hari Kamis atau Rabu, sarasehan 
bapak-bapak itu dua kali terus sama warga, 
bapak e masih aktif terus 

41. Pernah mengikuti acara yang 
sama? 

 

Ya kalo di kegiatan lingkungan gitu, ibadah 
lingkungan, pas aku juga libur tapi kalo 
pernikahan aku belum pernah, umpamane 
diundang ke suatu pernikahan tu belum pernah, 
tapi kalo saudara dimaksimalkan bisa. Ndak 
umpamane ada acara pernikahan tetangga kan 
harus suami istri, tapi seringnya saya, 
bapaknya jaga di toko ndak bisa libur, kalo ijin 
bos ya juga ikut, jadi aku malah sering sama 
bos e, bapak e jaga, tapi kalo umpamane 
kerabat, adik saya yang menikah ato saudara 
keponakannya tu bisa, tapi kalo cuma tetangga 
ato temen ndak pernah, hari Natal tetep kerja 
ndak libur, ya cuma kalo bapak e capek ato 
kumpul keluarga ngambil libur. Pas Natalan 
kemarin tanggal 25 keponakan saya yang libur, 
bapak e mundur, tau dirilah kalo ada yang libur 
dia mundur 

  

42. Yang membuat tetap saling 
menghormati? 

 

Ya karna dia sudah menjadi suami saya dan 
menjadi kepala keluarga apalagi menjadi 
bapak dari anak saya jadi aku hormati 

  

43. Harapan ke depannya? 
 

Bisa membina rumah tangga dan membesarkan 
anak-anak 

5  
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44. Mantap berpindah agama? 
 

Saya itu kan dulu Islam, kalo pacaran sama 
orang-orang Islam kan saya juga melihat 
budhe saya bulik saya yang Islam itu kadang 
malah mempunyai istri 2 kalo saya 
mempelajari apa..e ibu saya bilang kalo orang 
Kristen itu menikah harus 1 kali, jadi kan 
antara Islam dan Kristen ada perbedaan, aku 
berpikirnya gini kalo aku menikah sama orang 
Islam dia mempunyai cewe aku sudah tua tidak 
cantik lagi dia punya cewe mesti nikah lagi 
dan cerai, kalo Islam kan bisa kalo Kristen kan 
tidak bisa, jadi mempelajari semuanya itu terus 
mengambil keputusan ya inilah yang terbaik 
apalagi kan suami saya belom pernah pacaran, 
pacaran..dia bilang pacaran satu kali untuk 
selamanya, brati kan bener-bener sayang, 
apalagi udah mpe nikah gini jadinya aku juga 
mantep maksud e biar sekali aja seumur hidup 
dan ndak ada orang ketiga dalam rumah 
tanggaku. Terus pas mas e ngomong kalo 
pengin aku pindah agama besoknya tu nda tau 
rasane me sholat ae angel, nda tau napa mbak 

3K Alasan subjek pindah agama 
karena ketakutan subjek akan 
adanya orang ketiga dalam 
rumah tangganya sehingga ia 
berpindah agama mengikuti 
pasangannya serta subjek 
juga merasakan berat untuk 
menjalankan kewajiban 
agamanya seperti dulu 

45. Sebelum sama Ks? 
 

 

Ya karena Ks itu dulu memang pernah saya 
pacaran sama yang Kristen tapi juga ndak ada 
greget gitu untuk pindah, langsung saya tolak 
kita laen agama terus dia mundur kalo Ks ini 
kita beda agama tapi dia maju-maju dan 
mendorong saya, kalo yang laen saya bilang 
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kita beda agama lalu mereka mundur, kalo 
yang ini tetap maju dan mempertahankan 
bagaimana caranya kita tetap bisa dan akhirnya 
sampe kita nikah beda agama juga 

46. Ada kesulitan? Ndak ada   
47. Dari orang laen ndak ada 

pandangan negatif tentang 
pindah agama? 

Ndak ada, kan nenek saya ibu saya kan 
mendukung ya 
 

3K Keluarga subjek mendukung 
ketika subjek berpindah 
agama 
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IDENTITAS SUBJEK III: 

Nama   : SS 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Usia   : 49 tahun 

Agama   : Katolik 

Pendidikan Terakhir : S1 Untag Fakultas Hukum 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Kalo usianya sekarang?  Saya, 49, kalo bapak itu 55, anak saya 22 

komplit to? nama lengkap? Nama lengkap saya 
Veronica Sylvania Susanti, kalau bapak Hari 
Koentjoro Mangunjaya, anak saya, pake 
baptisnya anak saya ngga? Odillia Dini Sekar 
Langit, itu usianya 22 

1A  

2. Pekerjaannya?  Ya tulis aja ibu rumah tangga ndak usah 
wirausaha, ibu rumah tangga itu kerjanya lebih 
dari 24 jam lo, ya kalo bapak ini e.. swasta, 
karyawan swasta, kalo anak saya kan sudah 
bekerja. Dulu anak saya waktu apa dapet 
beasiswa ke Belanda pun saja biasa saja kan 
dapet ini ya beasiswa, puji Tuhan karena 
prestasi dia ya, sama pemerintah Belanda juga 
ditarik, bukan beasiswa dari Indonesia tu 
malah justru dari Belanda, setaun di sana dia 
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lulus kumlot ke Undip langsung wisuda puji 
Tuhan kumlot dan langsung dapet pekerjaan 
gitu 

3. Agama pasangan?  Islam cuma KTP, ini puji Tuhan beberapa 
bulan ini selalu ke gereja, kan dia meskipun 
gitu  apa namanya Napas (Natal Paskah) tapi 
dah beberapa bulan ini puji Tuhan mau ke 
gereja, minta dicarikan guru agama, tapi 
katekisnya masih sibuk, air mengalir gitu, ya 
kita doakan aja lah 

 Pasangan sudah mulai rutin 
ke gereja, meminta guru 
pelajaran agama 

4. Riwayat hidup dalam 
keluarga? Asal orang tua?  

Kalo ibu saya dari Jogja, ayah saya dari 
Magelang, tinggalnya saya? ya saya dulu kan 
lahir juga di Jakarta, dulu sampe sekarang saya 
pun masih di Kusumawardani Semarang, jadi 
saya di sini sudah apa ya orang kawak ya, 
sudah tahu betul lingkungan tempat tinggal 
saya, ya tahun 72 itu sudah berapa tahun mbak, 
sudah 30 eh sudah 40 tahun ya saya tinggal di 
sini 

1A  

5. Tempat tanggal lahir?  Di Jakarta, tanggalnya saya mau ulang tahun, 
ndak, yang diperingati semua orang 
perempuan di Indonesia, 21 April 

1A  

6. Anak keberapa dari berapa 
bersaudara?  

Saya anak pertama dari dua bersaudara, adik 
saya laki-laki di Jakarta 

1A  

7. Pendidikan agama dalam 
keluarga?  

Ya katolik, saya katoliknya kan dari bayi 
 

1B Pendidikan agama subjek 
katolik sejak kecil 

8. Mengenal pasangan sebelum 
memutuskan untuk menikah?  

Wah sudah lama sekali mbak, saya itu 
mengenal pak Hari taun brapa ya, tahun 80 

2A 
 

Perkenalan dengan pasangan 
melalui kegiatan mahasiswa. 
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terus kami menikah tu tanggal 9 April tahun 
88, ya kan karena namanya mahasiswa kan 
dulu kan aktifnya sana sini, terus ya sudah 
lama ya terus kita, saya sudah bilang ya itu apa 
namanya komit kan kalo saya katolik, 
pendidikan saya katolik dia itu malah ndak 
masalah, coba ditanyakan ke keluarga, 
keluarga besar justru mendukung, kan  pengin 
tahu ya, keluarga dia tu Pancasila, ada yang 
Kristen, ada yang jadi pendeta, suster, ya 
pokoknya memang ini ya apa yang kamu, 
istilahnya dipegang, yang diajarkan bapakmu 
apa yang kamu percayai dan kamu bisa 
bertanggung jawab ya laksanakan itu, dulu 
justru perkawinan saya tu banyak yang 
mendukung, seperti apa to syarat perkawinan, 
dulu saya sama Rm. Niko, Niko sapa ya 
jenenge Niko Putranto, Msf, di Atmodirono to 
hari saya masih inget hari Sabtu, tanggalnya 
jelas harus inget 9 April saya menikah tahun 
88, karena keluarga mendukung dan apa ya 
keluarga besarnya dia itu ingin melihat seperti 
apa sih tata cara perkawinan gereja, terus 
bagaimana itu, kebetulan juga saudara-
saudaranya dia ada yang banyak yang katolik 
ya tante-tantenya terus memberi masukan ke 
keluarga besar jadi ya ndak ada masalah 

 
 
 
 
 

2C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3A 

Dari awal ada komitmen 
subjek tetap menganut agama 
katolik. 
Keluarga pasangan 
mendukung hubungan subjek 
dengan pasangan yang 
penting adalah tanggung 
jawab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perkawinan berlangsung di 
gereja katolik 

9. Kalo dari keluarga ibu?  Dulu kita juga ditanya ni gimana nantinya  Keluarga subjek memberi 
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kamu, saya bilang saya kan apa ya nantinya 
janji saya tetap dalam katolik dan anak saya 
pun juga akan dibaptis menjadi katolik, terus 
kita rapat ke keluarga besar, lalu apa yang 
kamu pilih kamu harus bisa bertanggung 
jawab, sampai sekarang puji Tuhan sudah 
berjalan, apa ya dari lahir, sekolah terus sampe 
agama mana yang harus dianut sama pak Hari 
ya otomatis dia mengarahkan yang katolik, 
dulu Langit dibaptis kelas 4 SD kalo ndak 
salah, dari TK SD SMP SMA pendidikan 
katolik begitu, perguruan tingginya dia masuk 
negeri 

2D 
 

kebebasan subjek untuk 
memilih yang penting adalah 
bertanggung jawab dengan 
pilihannya 

10. Kenal satu sama lain?  Ya kalo pacaran jaman dulu itu tanya mamah 
papahmu, jadul banget, ya kan kegiatan 
mahasiswa ya, iseng-iseng gitu jadi kenal, dia 
kan Undip kalo saya Untag, jadi ya bukannya 
saya Gr dulu kan saya di Sedes banyak teman-
teman di Loyola, tapi ya karena nggak tahu ya 
saya teman laki-laki banyak tapi kok ya satu 
ini ndak tahu. Dari awal kita membicarakan 
gimana saya pendidikan kan termasuk katolik 
yang kolot ya, jadi keluarga katolik, saudara-
saudara saya banyak yang non katolik tapi ya 
kita si ndak mempermasalahkan ya, dia juga ya 
kita jalani dulu, tapi sampe tahu-tahu sudah 
lama terus ditanya lagi gimana ya saya mau 
menikah, meskipun nanti sampe apa namanya 

 
 

2A 
 
 
 
 
 

2B 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pembicaraan mengenai 
agama berlangsung sejak 
pacaran 
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ndak sama katolik ndak masalah, siapa tahu 
suatu saat bisa ikut. Bertahun-tahun hampir 24 
tahun ya kami perkawinan itu, doa itu jelas ya, 
ya ini kok apa, bulan-bulan tahun 2011 dia 
sudah mulai, istilahnya ada kontak ya ingin ini 
apa njejeri meskipun dulu tau doa pun sama 
Langit gitu ya tu juga berdoa tahu, mau ke 
mana-manapun kalo di tas kerjanya mintanya 
ee itu ya Rosario, buku doa harian itu lo mbak. 
Kita pun selalu giat membiasakan kita bertiga 
itu doa malam, siapa tahu dengan itu Tuhan ya 
apa ya, kita juga nggak tahu ya itu juga 
mujizat, namanya rahasia Allah Bapa kita kan 
juga nggak ngerti, sedikit demi sedikit, 
mungkin ya puji Tuhanlah, kalo nggak capek 
sekali ya dia ora neng gereja sih ada suatu 
kerinduan.  

 
 
 
 
 
 

 
3J 

 
 
 
 
 
 
 
Pasangan cenderung 
mengikuti tata cara katolik 

11. Selama ke gereja ibadatnya 
menurut tata cara islam tidak 
dijalankan?  

Dari awal dia ndak pernah kok, ndak tahu, 
dulu sekolahnya Kristen, jadi apa namanya 
pendidikannya dia sebetulnya kalo ditanyain 
ya, istilahnya ngerti aja nggak, ya karena orang 
tuanya pun selalu membebaskan, asal apa yang 
kamu pilih kamu harus bertanggung jawab itu. 
Saya juga heran tu romo sapa romo Hartono 
terus sapa namanya romo sapa tu rm Arist, 
dulu waktu apa namanya waktu ada itu lo 
mbak, apa ya istilahnya itu kaya apa ya dialog 
antar pasangan yang beda agama itu pernah 
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ditunjuk, dia juga menyarankan ya dari 
sharing-sharing pasangan-pasangan lain, saya 
bersyukur ya terhadap Tuhan, sampai hari ini 
pun kami menjalani biasa saja, ya meskipun 
semua itu kan kehidupan ada batu kerikilnya 
ya tapi ya karena kita melihatnya secara 
kedewasaan, apapun pasti anak tu saya 
libatkan, kita ngambil keputusan apapun pasti 
ya kita bareng-bareng, puji Tuhan sampe 
sekarang saya menjalani dan anak suami saya 
ya mendukung. Dari ekonomi ya pas gitu ya, 
pas ada, tapi ya puji Tuhan lah mbak apa yang 
saya terima karena kebahagiaan kesehatan 
selalu di kita lah sampe kapanpun sesuai 
dengan janji perkawinan dulu 

12. Yang disukai dari pasangan 
sampe akhirnya memutuskan 
menikah?  

Ya pertama ya kejujuran, kejujuran itu yang 
pertama, yang kedua karena dia istilahnya 
dewasa dan mau menerima apa adanya, sifat 
saya yang mungkin orang liat saya biasa-biasa 
tapi saya itu galak, jadi kalo ya ya tidak tidak, 
ya memang saya kalo milih pak Hari yang 
pertama jujurnya itu to kedewasaan, tanggung 
jawab, jadi juga ndak aneh-aneh sih 

2E Yang disukai dari pasangan 
adalah kejujuran, dewasa, 
mau menerima apa adanya 
dan tanggung jawab 

13. Yang pasangan sukai dalam 
diri ibu?  
 

O pak Hari ke saya, ya nggak tau ya mungkin 
ya kalo dari ini ya mungkin karna saya 
termasuk apa ya itu saya bilang termasuk kalo 
ya ya kalo tidak tidak, ya  mungkin kebawelan, 
saya ini semakin tua mbak, kalo saya sakit gigi 
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pun kok tetep ngomong aja 
14. Harapan pada waktu pacaran 

tentang perkawinan?  
Maksudnya? O itu kalo anak sekarang mbak, 
dulu kan ketoe ya maksudnya mungkin sudah 
sesuai ya sudah cocok, sesuai ya kita dah 
berani menikah dengan posisi yang tadinya 
saya sampaikan, saya katoliknya pendidikan 
katoliknya kolot, lha pak hari piye ya dia 
setuju ndak masalah, terus nanti kita seperti 
apa membangun rumah tangga ya saya ikut aja 
aja, ikut saya maksudnya, mulai dari 
pendidikan anak, pendidikan agama diserahkan 
ke saya, karena waktu kami menikah ada janji 
perkawinan akan mendidik anak-anak sesuai 
dengan apa namanya ajaran katolik sampe 
sekarang pun ya kita menjalaninya ya seperti 
itu, mungkin nggak muluk-muluk mbak kaya 
anak sekarang kali ya harus pas, pas ada mobil 
pas ada rumah jadi kita ya mengalir sajalah, 
mengalir dalam arti kan setenang-tenangnya 
air suatu saat ada arus karena dengan apa 
namanya secara dewasa terus tidak emosi lah, 
apa yang harus diselesaikan tidak dengan 
emosi kebetulan pak Hari itu orangnya sabar, 
ya memang sih kalo keras semua, idealnya ya 
ada namanya sabar, tapi ya saling menerima 
masing-masing 

 
 
 
 
 
 

 
 

3H 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pendidikan iman anak 
diserahkan kepada subjek 
dan mengikuti ajaran katolik 

15. Setelah menikah harapannya?  
 

Harapan dari sesudah menikah ya saya si 
selama itu inginnya kebahagiaan jelas ya, 
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kebahagiaan terus angan-angan ya kalo angan-
angan anak sekarang mungkin ya kalo kita 
kalo istilahnya kebahagiaan, kesehatan, rejeki, 
apa yang kita doakan pasti memohon sesuatu 
yang terbaik dalam hidup perkawinan, tapi 
karena saya bersyukur ya, mendapat suami 
yang penuh pengertian, terus anak ya rejeki 
Tuhan juga, anak juga ya mudah-mudahan 
terus berprestasi, itu kan harapan kita semua. 
Kalo harapan itu hampir semua orang sama 
mesti selalu minta yang terbaik, syukur tu yang 
utama ya 

 
 

 
2F 

 
 
Harapan setelah menikah 
adalah kebahagiaan, 
kesehatan, rejeki dan yang 
terbaik 

16. Mengapa memutuskan 
menikah dengan pasangan 
yang beda agama?  

Lha itu tadi apa yang baik jelas ya, baik, tetap 
mengijinkan saya menganut agama katolik, 
dari lingkungan keluarga besar ada yang 
katolik meskipun dia banyak mayoritas Islam 
tapi ya dia pertama pendidikan sekolah kedua 
tantenya dia ada yang jadi pendeta dan 
ayahnya pun istilahnya kejawen itu, jadi tidak 
harus satu agama, jadi apapun dilihatnya bukan 
dari sisi agama A B dan C tapi bagaimana kita 
mensikapi diri kita, mensyukuri sebagaimana 
makhluk ciptaan Tuhan, jadi fanatik ya nggak 
ya 

3C Alasan memutuskan menikah 
dengan pasangan yang beda 
agama adalah baik, 
mengijinkan subjek tetap 
katolik, walaupun pasangan 
menganut agama yang 
berbeda namun tergolong 
netral (tidak fanatik) 

17. Hambatan memutuskan untuk 
menikah?  

Hambatannya apa ya mbak, dari gereja 
dispensasi kita menikahnya dispensasi 

3E Tidak ada hambatan karena 
menikah dengan dispensasi 

18. Yang dirasakan setelah 
menikah dengan pasangan?  

Ya kalo kami memandangnya karena 
kehidupan sehari-hari ya kita tu menjalani 
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seperti ya biasa aja itu sampe sekarang mudah-
mudahan tidak pernah ada masalah. Ya kalo 
saya mbak ya setiap hari ya saya.. kalo 
kerinduan ke gereja karna kita kewajiban kita 
ke gereja dan suami saya pun setiap saya ada 
kegiatan gereja bahkan sampe sekarang pun 
saya termasuk ya anggota dewan gereja itu 
justru dia mendukung, apapun yang justru dia 
mendorong supaya saya lebih giat dalam 
kegiatan gereja baik di gereja maupun di 
lingkungan sekitar sini, sekitar sini pun saya 
juga aktif kegiatan sosial di non gereja pun 
selama saya bisa mempertanggungjawabkan 
kegiatan saya. Jadi kalo gereja ada kegiatan 
macam-macam kita mengkomunikasikan, saya 
di sini meskipun bapak di luar kota saya tetap 
memberitahukan bahwa saya misalnya ada 
rapat dewan harian kira-kira saya pulang jam 
sepuluh jadi dia tahu ke mana kegiatan saya, 
jadi mendukung terutama kegiatan gereja saya 
terus kegiatan sosial baik di gereja dan 
lingkungan non gereja pun, bahkan apa ya 
rumah misalnya untuk kegiatan lingkungan, 
ngapain kamu harus keliling-keliling, semua 
aja ditarik ke sini, yang penting semua 
kegiatan di rumah aja. Kalo lingkungan saya 
pun sekarang melihat ya biasa. Jadi kalo saya 
ditanyain ya apa yang anda lihat ya saya 

 
 
 
 

 
3H 

 
 
 
 
Pasangan selalu mendukung 
kegiatan yang dilakukan 
pasangan di gereja maupun 
di lingkungan 
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seperti ini ya puji Tuhanlah 
19. Apakah ada perubahan dari 

pasangan sebelum menikah 
sampai sesudah menikah?  

Maksudnya? Ini ya karna semakin ini ya, karna 
kita menanggapinya juga secara dewasa ya, 
jadi mengedepankan ini lo apa.. kita tidak 
emosi, kita melihat mana sih yang harus kita 
benahi dulu, kalo sama emosi malah jadi rame 
banget, jadi kita menyikapinya ya dengan 
kedewasaan 

  

20. Komunikasi sehari-hari?  Ya itu saya yang utama, sama anak saya pun 
pasti selama dia di Belanda kita selalu tiap 
hari, meskipun dia malem kita kan bedanya 
jauh ya jam 12 jam satu malem tak rela-relain 
melek, dan saling memberitahukan kalo posisi 
saya di sini, misal suami saya misal posisi di 
Karanganyar jadi kita tahu, yang utama adalah 
kepercayaan, kalo saling percaya saling 
mendukung 

3G Walaupun subjek dengan 
pasangan dan anak terpisah 
jarak namun tetap selalu 
berkomunikasi 

21. Biasanya hal yang sering 
dibicarakan?  

Maksudnya? Masalah-masalahnya ya situasi 
seperti sekarang, misalnya ya entah itu 
ngomentari yang di TV, surat kabar atau ada 
masalah di kantor, apa yang kegiatan kita, kita 
ini aku kok tadi ketemu misalnya saya kegiatan 
di gereja, tadi rapat ini barangkali suami saya 
bisa memberi masukan, mungkin suami saya 
juga di kantor ada masalah apa, jadi kita saling 
mengisi lah untuk saling memberi masukan 
jadi kalo masalah ya kita sehari-hari lah mbak. 
Misalnya saya pulang kuliah tadi ketemu siapa 

3G Masalah yang dibicarakan 
adalah situasi yang sedang 
terjadi, kegiatan yang 
dilakukan sehingga saling 
memberi masukan 
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sih, seperti itulah kita 
22. Kalau terjadi salah paham 

menyikapinya?  
Kalo salah paham itu pasti ada, cuma kita ini 
aja yang pertama ndak enak sih, saya ndak 
enak situasinya ada apa sih terus baru cerita 
tapi kalo ya pertama kita ada tadi ya, kita 
menyikapinya ya kita bicara berdua 
sebenarnya ada masalah apa sih, kan ndak 
enak kalo diterus-teruskan gitu kalo setiap kali 
ada masalah. Tapi selama ini, karena sekarang 
sudah seperti kakak adik ya jadi kita guyon-
guyon ya biasa, ya itulah mbak apa jenenge 
kedewasaan itu yang harus dikedepankan sama 
nggak emosi 

3E Dalam menyelesaikan 
masalah subjek lebih 
mengutamakan kedewasaan 
sehingga bila ada masalah 
langsung diselesaikan 

23. Mengalami konflik berkaitan 
dengan pemahaman iman?  

Ndak pernah, malah justru dia itu minta selalu 
di tas kerjanya itu Rosario sama buku doa 
harian, buku kecil itu kan ada doa Bapa Kami, 
ringkes aja ya, mengenal 

3E Subjek tidak pernah 
mengalami konflik dengan 
pasangan berkaitan dengan 
iman 

24. Dampak setelah penyelesaian 
konflik?  

Kalo negatif selama saya hidup perkawinan itu 
ndak pernah ya mbak jadi sudah selesai ya 
sudah jadi kita ndak pernah berpikir mau besok 
itu dilanjutkan dan saya yakin dengan 
penyelesaian itu kan juga Tuhan tahu 
penyelesaian kita yang terbaik 

  

25. Pendidikan iman anak?  Ya justru dia pun ee.. mendorong dan 
mendukung supaya nanti anak saya diberi 
ajaran agama katolik, sampe dia baptis terus 
komuni pertama, krisma dia selalu mengurus 

3H Pasangan menyerahkan 
pendidikan iman anak 
kepada subjek 

26. Alasan suami belum katolik?  Wah kalo itu pribadi ya, karena saya pun tidak   
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pernah memaksa, saya dari awal kita juga, saya 
pun juga ndak pernah memaksakan begitu, 
selama hidup perkawinan saya ini kalo berdoa 
saya mohon supaya terbuka hatinya supaya 
untuk ikut baptis, puji Tuhan ini sedikit demi 
sedikit dia pun ingin dan rindu untuk ke gereja. 
Kalo Natal Paskah tiap tahun itu dia ngikuti 
dari awal perkawinan dia ngikuti dan baru 
hampir setaunan ini kok dia selalu ikut ke 
gereja, dan ada apa ya rasa aku cariin guru 
agama. Tapi kebetulan ni katekisnya masih 
sibuk banget ya mudah-mudahan Tuhan tau 
apa yang saya inginkan. Kalo mingguan baru 
akhir-akhir ini setaun inilah dia mulai rajin ke 
gereja. Doa harian kita setiap malem, kalo saya 
kan tinggal berdua itu ya kita berdoa, ya yang 
doa ringan aja to mbak, Bapa Kami Salam 
Maria, sering dia bertanya Novena itu apa, 
terus ee apa namanya Aku Percaya kenapa 
setiap ini kok harus diulang ya semampu saya 
lah saya pun juga tidak mendalam banget ya 
tapi selama saya mengikuti ajaran Yesus ya 
kemampuan saya ya saya bagikan. Doa 
Novena itu tidak hanya Salam Maria, tapi ada 
doa Novena Hati Kudus Yesus, terus buku-
buku doa itu ya seperti ini kegiatan doa orang 
katolik, dia ya baca-baca gitu dari awal sejak 
sebelum mulai menikah, menjelang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasangan mulai rajin ke 
gereja, setiap malam subjek 
bersama keluarga juga 
mengadakan doa bersama 
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perkawinan saya sampaikan begini-begini ya 
dia ndak masalah 

27. Hubungan dengan keluarga 
besar?  
 

Kalo lingkungan sekitar saya mereka sudah 
tahu, kita kan lingkungan ikut Albertus 
namanya, kita ya selama ini ada kegiatan apa 
mereka tahu oh suaminya Bu Susi mendukung 
gitu. Keluarga besar ya ndak masalah kita kalo 
Lebaran gitu ya kita ke Jakarta, nanti kalo 
Natalan ada keluarganya ke sini ya ke sini, jadi 
kalo untuk itu kok mereka tidak pernah dan 
mudah-mudahan tidak pernah mempersoalkan 
karna dari awal itu apa yang kamu pilih ya 
kamu harus bisa bertanggung jawab, kita juga 
tidak ada masalah tiap Lebaran misalnya 
keluarga besarnya dia kaya tradisi sini ada 
acara sungkeman, kalo Natal ya mereka juga 
telpon2 met hari natal ya jadi ada 
perhatiannya. Kita pun misalnya di rumah 
mertua kalo kita mau ke gereja ya ke gereja 
terus ditanyain o deket sini, namanya Jakarta 
ya, sama suami saya juga ikut ke gereja tu juga 
ndak ada masalah 

4B 
 
 
 

4A 

Lingkungan mengetahui 
subjek melakukan 
perkawinan beda agama 
 
Hubungan dengan keluarga 
besar juga baik dan saling 
mengunjungi ketika hari raya 

28. Tetap bertahan pada 
keyakinan iman?  

Ya jelas ya karena saya yakin bahwa Yesus 
adalah Penyelamat sampe akhir jaman dan 
nantinya akan kembali lagi untuk 
menyelamatkan yang percaya denganNya dan 
akan masuk surga, ajaran itu akan tetap saya 
bawa sampai mati, percaya pada Yesus 

3L Subjek tetap bertahan pada 
imannya karena keyakinan 
tentang adanya keselamatan 
di dalam ajaran agamanya 
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29. Tetap membuat saling 
menghormati?  

Ya pertama pengertian, kedua kedewasaan, 
ketiga kejujuran dan yang terakhir adalah ini 
apa namanya kepercayaan, itu inti dari 
keluarga kita jadi apa yang dilakukan semua 
harus tahu gitu 

  

30. Harapan ke depan?  Dalam waktu dekat ini saya mengharap bapak 
segera bisa dibaptis, meskipun sekarang ke 
gereja sudah mulai rindu, tapi kalo sama-sama 
bisa komuni bareng atau apa lha itu kerinduan 
saya, ya memang kerinduan saya sedikit demi 
sedikit mulai terjawab dengan adanya bapak 
mulai rindu dengan ke gereja. Ya kadang 
dianter kadang berangkat sendiri, cuma kalo 
melihat ada keluarga yang lengkap kapan ya 
kita duduk bertiga terus begitu di dalam hati 
saya, masa hanya Natal Paskah sih kita bertiga, 
tapi semua juga sedikit demi sedikit kan kita 
juga ndak bisa Tuhan saiki, ada prosesnya ya 
mungkin Kristen ke katolik ada prosesnya, apa 
lagi ini yang beda jauh harus pelan-pelan saya 
juga ndak memaksa, biarlah tangan Tuhan 
yang bekerja 

5 Harapan subjek adalah 
pasangan dapat segera 
dibaptis sehingga dapat pergi 
ke gereja sekeluarga 
bersama-sama, namun subjek 
juga menyadari hal tersebut 
membutuhkan proses dan 
bantuan dari Tuhan 
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IDENTITAS SUBJEK IV: 

Nama   : HF 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Usia   : 54 tahun 

Agama   : Islam 

Pendidikan Terakhir : S1 FISIP Universitas Negeri Diponegoro 

No Pertanyaan Jawaban Kode Analisis 
1. Riwayat hidup asal orang tua? Orang tua, ibu saya dari Solo, ayah saya Jawa 

Barat, Bandung 
1A  

2. Tinggalnya di mana? Ee.. Saya pernah apa ya sebelum sekolah 
sampai lulus SD di Semarang tidak ikut orang 
tua tapi ikut orang tua angkat. Orang tua 
angkat itu adalah adik ibu saya. Waktu itu di.. 
apa ya di..pinjem untuk mancing supaya 
punya anak, sementara orang tua kandung 
saya ada di Jakarta. Pernah saya di Jakarta 
kemudian di Surabaya kemudian mbalik lagi 
ke Jakarta karena tentara orang tua kandung 
saya, saya nggak ikut dinas karena saya ikut 
orang tua angkat, adik ibu saya sampe lulus 
SD, kemudian SMP sampe SMA kembali ke 
Jakarta ke orang tua kandung, jadi SMP SMA 
di Jakarta dengan orang tua kandung tapi 

1A Masa kecil subjek lebih 
banyak dihabiskan dengan 
tinggal bersama orang tua 
angkat 
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pernah saya 1 tahun masa SD itu kelas 4 SD 
kembali ke orang tua kandung Jakarta kelas 4 
SD, kelas 5 6 nya mbalik lagi ke Semarang, 
ndak kerasan, karena sebelum sekolah sampe 
kelas 3 SD ikut orang tua angkat sehingga 
pola pendidikannya kan tentu beda dengan 
pola pendidikan orang tua. Kelas 4 dianggep 
sudah cukup ee orang tua angkat saya sudah 
punya anak, saya mungkin sudah dianggep 
cukup, dikembalikan atau diambil kembali 
oleh orang tua saya, 1 tahun di Jakarta nggak 
kerasan mbalik lagi hingga kelas 5 kelas 6 
mbalik lagi dengan orang tua angkat di 
Semarang. Tapi SMP dan SMA tetep harus 
kembali ke Jakarta. Akhirnya ya SMP SMA 
saya kembali ke orang tua. Hanya pada saat 
ee.. mahasiswa karena apa tes penerimaan 
mahasiswa baru ketrimanya di Undip di 
Semarang ya mbalik lagi ke Semarang, 
mbalik lagi ke orang tua angkat lagi 

3. Mengambil jurusan Fisip 
Undip? 

Dulu kan gini  maunya itu ada Kedokteran, 
ada Biologi, ada Arsitektur sekitar itu tiga. 
Biologi, arsitektur, kedokteran cuma itu 
semua ee.. terkendala karena saya buta warna, 
buta warna parsial, nah akhirnya ya udahlah 
saya ambil yang sosial aja fakultas hukum dan 
fakultas sosial politik, FISIP yah, dua-duanya 
diterima, waktu itu masih bisa tes bareng gitu 
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di Undip, dua-duanya keterima, cuma karena 
saya mikir kalo saya di fakultas hukum 
banyak hapalannya nggak kuat saya hapal ya 
udah saya ambil yang sosial aja 

4. Tempat tanggal lahirnya? Ee Cimahi Jawa Barat, 13 September 1957 1A  
5. Anak ke berapa dari berapa 

bersaudara? 
Anak keempat dari empat   

6. Pendidikan agama dalam 
keluarga bagaimana? 

Pendidikan agama.. tidak ada apa ya ee syarat 
khusus untuk mempersiapkan anak dengan 
pendidikan agama di keluarga orang tua ya. 
Ya mungkin karena di orang tua kan militer 
biasanya biasanya tidak terlampau ketat 
dengan, dengan itu  

1B Pendidikan agama dalam 
keluarga tidak terlalu ketat 

7. Orang tua juga Islam waktu 
itu?  

Heem   

8. Sehari-hari ibadatnya?  Orang tua kan yaa orang tua kandung ya? 
tidak, tidak apa ya.. tidak cukup disiplin 
seperti kalo ya beragama Islam kebetulan ikut 
sebuah paguyub, semacam paguyuban 
namanya Subud, Susila Budidarma semacam 
apa aliran kepercayaan ato sejenis itu 
mungkin ya.. yang bisa menampung, bisa 
mengakomodasi perbedaan-perbedaan agama 
dari manapun, agama apapun bahkan 
anggotanya ee tidak hanya orang Indonesia 
atau orang Jawa tapi banyak suku dan 
termasuk orang-orang asing, orang-orang bule 
segala macem. Kan di.. kepercayaan Jawa itu 
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ada macem-macem kan ada Sumarak ada apa 
ada apa lha, kalo orang tua angkat saya dulu 
Sumarak, orang tua angkat saya itu ibu adalah 
adik ibu kandung saya. Nah kalo orang tua 
saya sendiri ikutnya Subud, Susila Budidarma 
apa ya disebutnya aliran kepercayaan atau apa 
lah gitu 

9. Berapa tahun mengenal ibu 
sebelum memutuskan untuk 
menikah? 

Kayanya 8 tahun kalo nggak salah 
 

2A  

10. Apakah tahu kalau berbeda 
agama? 

Tahu 2B Subjek mengetahui tentang 
perbedaan agama dengan 
pasangan 

11. Apakah ada pembicaraan 
mengenai penyatuan agama? 

Pernah ada pembicaraan itu karena, karena 
orang tua tepatnya orang tua ibu Hari dari 
neneknya, ya lewat nenek, tidak dari orang 
tua tapi lewat neneknya 

2B Pembicaraan tentang agama 
melalui keluarga dari 
pasangan 

12. Kesepakatan waktu itu 
tentang iman dan pendidikan 
anak? 

Saya pendidikan anak ikut ibunya 2C Pendidikan anak diserahkan 
kepada pasangan (katolik) 

13. Mengapa memutuskan untuk 
ikut ibunya? 

Ya.. dari sananya   

14. Bagaimana bisa saling 
mengenal satu sama lain?  

O nggak bukan jadi sering ketemu aja. Ya 
kalo, kebetulan sering lihat pas berangkat 
kuliah kan rumah saya juga nglewati jalur-
jalurnya apa ee bu Hari ini kalo berangkat 
sekolah, sekolahnya waktu itu kalo nggak 
salah masih di MM, sering ketemu terus saya 

2A Mengenal pasangan karena 
sering melihat dan bertemu 
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nanyakan orang, temen saya yang kos daerah 
sini akhirnya tahu 

15. Bagaimanakah tanggapan 
keluarga bapak ketika 
berpacaran dengan pasangan 
yang berbeda agama?  

Tidak terlalu, saat itu tidak ada apa ya tidak 
ada persoalan yang serius meskipun mungkin 
hanya salah satu dari kakak saya yang 
mempertanyakan mempertanyakan apa 
bagaimana pendidikan anak dan seterusnya. 
Ya saya nggak jawab, saya anggap persoalan 
itu individual 

2D Keluarga subjek menanyakan 
tentang pendidikan anak 
ketika berpacaran dengan 
pasangan yang beda agama, 
namun mayoritas tidak 
terlalu menjadi masalah 

16. Yang bapak sukai dari ibu 
Hari sendiri?  

Wah ya banyak ya, ya cocok aja merasa 
cocok. Kalo nggak cocok kan nggak sampe 
segitu lama 

2E Subjek merasa cocok dengan 
pasangan 

17. Menurut bapak apa yang ibu 
sukai dalam diri bapak?  

Ndak tahu, saya ndak pernah tanya 
 

  

18. Apakah harapan dari sebuah 
perkawinan waktu pacaran?  

Saya kayanya waktu itu tidak mempunyai 
formula khusus mau apa gitu lha artinya 
ngalir aja, ya kalo ditanya mbak ella ya yang 
baek lah tadi apa yang diharapkan, keluarga 
yang diharapkan waktu masih pacaran yaa 
susah saya ini merumuskan apa yang.. karena 
menurut saya manusia nggak bisa hidup 
sendiri mbak, harus saling mengisi 
kekurangan saya ditutup oleh kelebihan 
pasangan, kekurangan pasangan ditutup oleh 
kelebihan saya dan masing-masing kelebihan 
ini bisa berevolusioner menjadi sebuah 
kekuatan baru kemudian. Mungkin tidak 
banyak orang yang seperti saya mau nikah itu 

2F Subjek berharap bahwa 
perkawinan dapat saling 
melengkapi dengan pasangan 



140 
 

belum membayangkan mau apa nanti 
pernikahan itu, saya anggapnya ya dah 
mengalir aja lah 

19. Kapan bapak melangsungkan 
perkawinan, tanggal dan 
tempatnya?  

Tanggal 9 April 1988 di Semarang, di gereja 
Atmodirono, Santa Familia Atmodirono 

3A Perkawinan berlangsung di 
Gereja Katolik 

20. Apa yang bapak ketahui 
tentang perkawinan?  

Bingung saya jawabnya pertanyaan ini mbak. 
Apa yang bapak ketahui tentang perkawinan. 
Ya perkawinan itu kan komitmen dua orang 
dengan latar belakang yang berbeda, sosial, 
ekonomi, kultur berbeda yang bertemu juga 
baru-baru aja untuk menyatukan diri ee dan 
hidup bersama, sebuah komitmen hidup 

3B Menurut subjek, perkawinan 
adalah komitmen dua orang 
yang berasal dari latar 
belakang yang berbeda untuk 
hidup bersama 

21. Apa yang diharapkan setelah 
menikah?  

Yang diharapkan? setelah menikah? Ya 
langgeng mbak 

  

22. Mengapa memutuskan 
menikah dengan ibu Hari 
yang berbeda agama?  

Ya saya merasa cocok dan cukup lama 
sehingga cocok ya bagi saya masalah agama 
itu masalah yang personal sifatnya, kalo 
misalkan saya cari yang sama agamanya 
apakah, ya kalo cocok kalo ndak cocok berarti 
saya harus berburu, hunting terus ee sampe 
dapat mencari yang cocok. Ya saya itu mbak, 
perbedaan itu saya relatifkan, apa ya kalo 
berbeda itu ndak bisa bersatu bukankah di 
tempat yang sama aja juga banyak perbedaan 

3C Keputusan untuk menikah 
karena kecocokan dan sudah 
cukup lama berpacaran 

23. Bagaimanakah sikap keluarga 
bapak saat akan memutuskan 
menikah dengan pasangan 

Yaa.. tidak terlampau menimbulkan masalah 
mbak, ya paling pertanyaan dari salah satu 
kakak saya, kakak perempuan bagaimana 

3E Keputusan untuk menikah 
beda agama sempat 
mendapat pertanyaan dari 
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yang beda agama?  nanti pendidikan agama anak dan seterusnya, 
ya saya nggak begitu anggap serius mbak 

kakak subjek namun tidak 
terlalu menimbulkan masalah 

24. Kalo dari pihak agama sendiri 
apakah jadi masalah?  
 

Napa mbak? Kalo dari pihak agama? Saya 
ndak mendalami agama mbak, jadi nggak bisa 
menjawab 

  

25. Apakah ada hambatan saat 
akan memutuskan untuk 
menikah beda agama?  

Tidak ada. Mungkin apa ya, bukan hambatan 
dalam pengertian dihalang-halangi tetapi ada 
perjalanan-perjalanan khusus seperti 
dispensasi. Saat itu kalo tidak salah sedang 
gencar-gencarnya persoalan kawin campur 
antara.. Jamal Mirdad sama bintang film.. 
sapa namanya Lidya Kandau waktu itu, terus 
kedua ada jendral, tentara angkatan darat, 
jenderal sapa dengan ee..  istri yang kedua 
karena istri pertama meninggal ato apa, beda 
agama, jendral itu nikah dengan.. kalo ndak 
salah dengan Chinese dari Solo atau apa, saya 
lupa namanya jendral sapa, hampir bersamaan 
dengan nikahnya si Lidya Kandau sama Jamal 
Mirdad, nah suasana yang berkembang tadi 
kan jadi pro kontra boleh atau tidak nikah 
campur sehingga diperlukan entah karena 
situasi itu entah karena memang ketentuannya 
diperlukan ada surat dispensasi yang diurus 
sampai ke Vatikan, yang ngurus lewat lewat 
gereja akhirnya akhirnya bisa 

3D Tidak ada hambatan saat 
akan melangsungkan 
perkawinan karena adanya 
dispensasi 

26. Dari gereja ada konseling 
perkawinan?  

Ee nggak lewat kursus aja, kursus perkawinan   
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27. Yang bapak rasakan setelah 
menikah dengan pasangan 
apakah ada ganjalan atau 
pengalaman positif dalam 
perkawinan campur?  

Karena saya tidak terlampau.. maksud saya tu 
gini mungkin saya boleh mengatakan diri 
saya sekuler mbak sehingga perbedaan-
perbedaan yang menurut orang-orang tu bisa 
pertajam, bisa dibenturkan, saya nggak 
terjadi. Jadi misalkan ya kalo antara islam dan 
katolik misalkan, kalo pada masa puasa harus 
gini-gini, terus pada saat Paskah harus gini-
gini, pada saat Natal harus gini, pada saat hari 
raya islam apalagi tu bisa menimbulkan 
persoalan saya biasa-biasa aja. Ya nggak tahu 
apakah itu kekurangan saya atau justru 
kelebihan saya, saya nggak ngerti. Lihatnya 
tidak dibenturkan atau dikacaukan persoalan 
seperti itu, yang penting tidak saling 
mengganggu seperti itu 

 
3F 

 
Subjek menganggap agama 
adalah hal yang netral dan 
menyebut dirinya sekuler 

28. Apakah bapak merasa bahwa 
pasangan telah berubah dari 
sebelum menikah hingga 
setelah menikah?  
 

Kayanya nggak mbak kalo misal ada 
perubahan kecil mungkin, saya mungkin tidak 
bisa merasakan. Perubahan bisa terjadi karena 
usia, karena pendidikan, karena tanggung 
jawab dulu sekarang sebelum punya anak 
yang tanggung jawabnya hanya ngurusi suami 
misalkan atau suami hanya ngurus sendiri tapi 
begitu ada anak maka tanggung jawabnya 
menjadi tambah, mungkin perubahan-
perubahan alami seperti itu ya karena juga 
kita berubah dia juga berubah maka nggak 
persoalan beda kalo kita tidak berubah 
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pasangan yang berubah atau pasangan 
berubah kita ee kita tidak berubah, jadi saya 
dua-duanya berubah mbak 

29. Bagaimana intensitas 
komunikasi dengan pasangan? 

Ee.. karena saya itu sering di luar kota di 
pekerjaan saya, saya sering ditempatkan 
menjadi koordinator kota, misalkan 
koordinator kota di Sragen, sehari-hari saya di 
Sragen pulange dua minggu sekali kemudian 
di Solo pulangnya seminggu sekali, dua 
tahun, selama dua tahun di sana, bahkan ke 
Sumatra Barat mbak, ke Bukittinggi di sana 
dua tahun lebih, pulange tiga bulan sekali tapi 
ee adanya teknologi bisa, bisa mengurangi 
tidak menghilangkan tapi mengurangi 
kesenjangan dengan SMS dengan telpon, 
bahkan ketika anak saya si Langit di Belanda 
satu tahun bisa menggunakan Skype, bisa 
tatap muka omong-omongan jadi teknologi 
ada baiknya ok mbak 

3H Komunikasi mengandalkan 
teknologi karena subjek 
sering dinas di luar kota dan 
anaknya yang sedang berada 
di luar negeri 

30. Biasanya hal-hal seperti apa 
yang sering dibicarakan?  

Napa mbak? Hal apa? Ya persoalan sehari-
hari mbak, entah itu menanggapi isu yang 
sedang hangat di koran, di televisi, mungkin 
persoalan di kantor, atau di kegiatan istri 
karena istri kan aktif di gereja, anggota dewan 
paroki jadi kadang bincang-bincang masalah 
itu. Ya saya anggep kaya jadi kalo malem 
minggu atau apa, saya jarang pergi-pergi 
sama anak istri ke mall, bagi saya ngobrol-

3H Hal yang dibicarakan adalah 
permasalahan yang sedang 
terjadi dan kegiatan yang 
dilakukan pasangan. Bagi 
subjek berkumpul dengan 
keluarga adalah suatu 
hiburan 
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ngobrol dengan anak istri juga hiburan. 
Apalagi kalo dulu sering pergi tugas di luar 
kota, seminggu di luar kota, bahkan ketika di 
Sumatra Barat, pulangnya tiga bulan sekali 
kadang empat bulan. Nah ndak perlu harus 
cari mall, cari gedung bioskop, teater ato apa 
di sana, dengan ngrobrol-ngobrol, bercanda, 
bercengkrama dengan anak istri saya sudah, 
sudah.. sesuatu yang sangat berarti, sangat 
berharga, ya nggak tau anak istri ya apa 
maunya diajak ke mall saya nggak ngerti ya 
tapi kelihatannya nggak sih mbak, anak saya 
juga nggak suka jalan-jalan ke mall sehingga 
kalo ke mall itu kalo memang butuh, butuh 
beli sesuatu, kalo nggak catching gitu window 
shopping itu nggak.. mungkin istrinya yang 
ke mall, seneng kalo istri saya ke mall 

31. Kalau terjadi salah paham 
bagaimana menyikapi 
masalah tersebut?  

Dalam hal apa? Ya saya berusaha memahami 
begitu, kita kuncinya adalah kemampuan 
empati mbak, kemampuan empati itu tidak 
serta-merta ee seiring ee muncul seiring tidak 
serta-merta muncul seiring dengan 
pertambahan usia tapi itu sebuah proses 
belajar, belajar mengenali orang lain, jadi 
makin banyak kita bergaul dengan orang 
macam-macam orang tapi juga kita ee.. 
memposisikan diri kita untuk empati ke orang 
lain, semakin sedikit kita bergaul dengan 

3F Subjek berusaha memahami 
seseorang dengan empati 
sehingga bila ada cara 
pandang yang keliru subjek 
bisa memaklumi dan hal 
tersebut diterapkan dalam 
hubungannya dengan 
pasangan dan relasi sosial 
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orang lain semakin sulit kita apa ee.. untuk 
berempati. Nah, dalam keadaan terjadi 
persoalan komunikasi yang tidak sejalan, kita 
berusaha memahami kenapa pasangan atau 
siapapun cara nanggapinya keliru. Saya 
berusaha ee.. apa namanya terbuka.. o 
mungkin ada faktor-faktor dan cara 
pandangnya berbeda, cara pandang itu kan 
dipengaruhi oleh latar belakang sosial 
seseorang sehingga dia memiliki cara 
pandang yang berbeda dengan kita karena 
menurut saya seidentik apapun orang anak 
manusia, itu tidak akan bisa sama, karena ada 
anak kembar, dua anak kembar dilahirkan ee 
kembar.. segera setelah dilahirkan dia dipisah, 
dua-duanya dipisah yang satu dititipkan di 
keluarga petani yang satu dititipkan di 
keluarga tentara nanti dewasanya akan 
berbeda, meskipun itu kembar dari satu telur 
mungkin ya karena proses pendewasaan 
selama masih bayi sampe dewasa itu 
mempengaruhi betul perilaku di kemudian 
hari. Nah dengan demikian saya berusaha 
memahami kalo orang berbeda dengan saya 
ato salah menerima ee salah mengerti entah 
tindakan atau ucapan saya, saya berusaha 
mengerti bahwa seorang mungkin berbeda 
cara pandangnya sehingga menanggapinya 
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keliru artinya saya berusaha berempati 
32. Masalah apa yang paling 

sering dihadapi selama 
pernikahan?  

Masalah apa yang paling sering dihadapi.. 
masalah apa ya.. o paling kurang duit, mau 
beli ini ah belum ada duit nabung dulu, paling 
gitu.. nggak kalo persoalannya adalah 
misalkan memetakan persoalan yang mungkin 
muncul antara saya dengan pasangan dari sisi 
religi, dari sisi agama atau penghayatan 
keyakinan mungkin tidak terlampau kelihatan, 
tidak ini.. anda akan beda nanti kalo tanya 
dengan pasangan yang lain. Makanya tadi 
saya di awal menyatakan bahwa barangkali 
saya boleh menyebut diri saya sekuler. Ada 
orang yang berani mengatakan dirinya sekuler 
anda bisa cek secara masalah perbedaan, saya 
nggak dalam tanda kutip nggak pedulikan 
perbedaan itu 

3F Selama perkawinan, 
perbedaan agama tidak 
menjadi masalah karena 
subjek tidak mempedulikan 
perbedaan tersebut 
(menganut paham sekuler) 

33. Apakah selalu ada 
penyelesaian dalam konflik?  
 

Ada jalan keluar dari setiap konflik. Konflik 
itu kan tidak harus konflik yang saling 
meniadakan, tidak, bukan konflik yang 
menegatifkan, atau saling meniadakan, 
misalkan kaya gini aja kita sendiri aja bangun 
tidur pagi, itu bisa aja muncul konflik dari diri 
kita. Maksud saya gini apakah mau bangun, 
segera bangun, mandi, makan, berangkat 
kerja atau mau tidur-tiduran atau mau 
berangkat terlambat, mau baca koran dulu itu 
juga ada konflik, konflik antara pengin segera 
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kerja, pengin segera ee males-malesan dulu. 
Nah persoalan menjadi lebih berat manakala 
melibatkan orang lain misal konflik dengan 
pasangan, nah saya menganggap bahwa ee 
semua persoalan pasti ada jalan keluarnya 
terlepas jalan keluarnya itu tidak mudah, 
butuh proses yang panjang, mungkin perlu 
ada keterlibatan pihak lain atau apa gitu, saya 
anggap ee tidak ada persoalan tidak 
terselesaikan, yang perlu dipikirkan adalah 
sebelum ngambil langkah, sesuatu langkah 
kita juga harus menghitung positif negatifnya 
dari langkah tersebut sehingga kalo muncul 
masalah di belakang hari tu paling tidak sudah 
kita antisipasi. Kalo masalahnya munculnya 
A maka tindakannya adalah B, kalo muncul 
masalahnya C tindakannya D kaya gitu, kaya 
ada plan A plan B, jadi sebelum mengambil 
tindakan, sesuatu tindakan dipikirkan ee 
positif negatifnya.. ya kalo sampe ada 
masalah yang sulit terpecahkan.. ya.. mungkin 
bisa aja terpecahkan kita mungkin melibatkan 
pihak lain, pihak keluarga besar ato apa.. tapi 
sampe sekarang nggak.. nggak ada masalah 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Subjek mengatasi masalah 
yang ada dengan 
memikirkannya terlebih 
dahulu dan menyiapkan 
untuk menanggung 
konsekuensi, serta dapat 
meminta bantuan dari pihak 
lain, tetapi sampai sekarang 
dalam perkawinan tidak ada 
masalah yang berarti 

34. Dampak positif atau 
negatifnya dari penyelesaian 
konflik itu apa pak?  

Dampak positif negatif penyelesaian konflik.. 
ee maksudnya penyelesaian konflik 
mengakibatkan dampak yang positif gitu atau 
negatif. Kalo dampak positif jelas kan ya itu 
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terselesaikan, kita semakin percaya diri 
bahwa konflik bisa diselesaikan, bahwa kita 
ternyata bisa mengatasi persoalan. Semakin 
sering kita melalui situasi konflik dan dapat 
menyelesaikan maka semakin dewasa diri 
kita, kalo kita nggak pernah hadapi konflik 
maka kita nggak akan pernah dewasa, tetapi 
tentu saja konflik yang kita lampaui harus 
konflik yang bisa kita atasi, kalo kita masuk 
ke konflik nggak bisa ngatasi juga tidak 
menumbuhkan kedewasaan gitu, semakin 
sering kita menghadapi konflik dan bisa kita 
lampaui maka kita tambah dewasa 
dampaknya di situ, termasuk kita makin 
percaya diri bahwa kita bisa mengatasi 
macam-macam konflik. Tentu harus 
persoalan, persoalannya bertingkat, tingkat 
kesulitannya, bertahap, gradual tidak.. 
misalkan sekarang ketika awal-awal 
pernikahan ada persoalan dengan skala tiga, 
kemudian, setahun kemudian setelah nikah 
persoalannya menjadi skala sembilan, 
terlampau berat persoalannya. Dia akan dapat 
survive, dewasa kalo persoalan yang dia 
tangani adalah secara gradual. Misalkan awal 
pernikahan skalanya tiga tingkat kesulitannya 
dia bisa selesaikan, setahun kemudian ada 
masalah skalanya empat dia bisa selesaikan, 
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setahun kemudian lima dan seterusnya, tidak 
dari tiga langsung sembilan bisa collapse, bisa 
divorce kalo nggak, kadang kalo seolah-olah 
tidak terpecahkan. Nah jadi itu yang tadi saya 
katakan sebelum melangkah pikir dulu 
sehingga kalo ada konsekuensi yang diambil, 
konsekuensinya tidak terlampau berat. 
Misalkan mengambil keputusan sesuatu yang 
kalo timbul masalah langsung skala sembilan 
sudah sangat sulit menanganinya. Jadi kalo 
ngambil masalah sekarang kita sedang posisi 
di tingkat kesulitan tiga kalo ngambil 
keputusan andaikata keputusan itu gagal atau 
keliru ya masalah yang ditimbulkan maksimal 
skala empat atau lima, ya kesulitan yang 
muncul tidak terlampau ee apa tidak 
terlampau besar sehingga kita menjadi 
collapse gitu maka ya barangkali orang akan 
melihat saya kok kami,, saya dengan istri 
seolah-olah hidupnya kaya garis datar gitu 
tidak ada dinamika oh kliatannya nggak nyeni 
gitu gini-gini datar aja ya itu pilihan, boleh aja 
kita gini tetapi siap tidak suatu saat kita jatuh, 
misalkan kurva normal kita adalah segini, lha 
ini gini kadang-kadang jatuh gini nah kan 
susah juga.. 
Nah dampak negatifnya, tadi positif ya ada 
kepercayaan diri kemudian semakin dewasa 
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kemudian kita juga kaya dengan berbagai 
alternatif penyelesaian masalah terus 
termasuk mengenali apa cara berpikir 
pasangan kita, kalo ada masalah seperti ini 
pasangan kita menyikapinya jadi kaya apa, 
kalo masalahnya seperti itu menyikapinya 
seperti apa jadi kita makin kaya itu. Tetapi 
ada juga dampak negatifnya, dampak 
negatifnya ngabiskan energi, ya sebetulnya 
bisa aja dianggap dampak negatif tapi juga 
dianggap dampak positif karena ada konflik 
kita harus menyelesaikan konsekuensinya 
membutuhkan energi atau menghabiskan 
energi, tapi juga boleh aja kalo ada yang 
mengatakan ngabiskan energi itu dampak 
negatif, mestinya nggak perlu habis energinya 
karena ada itu, ya okelah kita anggap dia 
menghabiskan energi, kaya gitu mbak, ya 
mudah-mudahan ndak ada konflik besar  

3G Dampak positif penyelesaian 
masalah adalah kepercayaan 
diri, semakin dewasa, 
mempunyai alternatif 
penyelesaian masalah yang 
bermacam-macam dan 
mampu mengenali cara 
berpikir pasangan. Dampak 
negatifnya adalah konflik 
dapat menghabiskan energi 

35. Bagaimanakah bapak 
mendidik iman anak-anak?  
 

Saya serahkan sama istri ya misalkan ketika 
anak saya masih belum sekolah kan sudah 
diajari istrinya cara berdoa, dibawa ke gereja, 
saya dorong dia untuk berdoa, entah bangun 
tidur, entah mau tidur, kemudian setelah besar 
ia lewat sekolah kemudian kegiatan 
ekstrakurikuler atau kegiatan rohani di 
sekolahnya termasuk di gereja lewat itu 

3I Pendidikan iman anak 
diserahkan kepada pasangan 
(ajaran katolik) 

36. Setelah menikah beda agama Maksudnya bebas menghayati iman tu gimana   
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apakah bapak merasa bebas 
dalam menghayati iman?  

mbak? O dibebaskan, tidak ada masalah, tidak 
ada pembatasan. Kita tahu batas-batas ini ya 
mbak maksudnya gini ee.. tahu konsekuensi, 
misalkan ada kegiatan keagamaan katolik, ya 
saya bebaskan, ya memang ada kegiatan ritual 
yang harus dilakukan terus macem-macem ok 
ya termasuk misalkan saya, saya misalkan ada 
kegiatan menurut agama saya harus 
melakukan ritual tertentu ya dia 
membebaskan nggak masalah, meskipun saya 
nggak pernah yang saya bilang tadi, saya 
sekuler tadi  

3J Subjek bebas menjalankan 
agamanya setelah menikah 
dengan pasangan 

37. Bagaimanakah hubungan 
dengan kerabat atau 
lingkungan sekitar?  

Menurut saya sih nggak ada, saya nggak 
melihat ada pembatasan aktivitas saya, 
apakah karena saya kawin campur kemudian 
tetangga tidak mengajak bergaul nggak juga, 
nggak, ya saya cuma melihat memang di sini 
ee antar rumah itu tidak, tidak seakrab kaya di 
perumahan-perumahan baru mbak, ini kan 
perumahan lama, perumahan tentara 
kebetulan penghuni yang bertempat di sini 
banyak yang sudah meninggal, termasuk 
jandanya juga ada yang meninggal, yang ada 
adalah anak-anaknya atau menantunya yang 
mereka punya kesibukan yang relatif tinggi 
sehingga seringkali kalo kerja sore jarang 
mereka apa ngobrol dengan tetangga-tetangga 
tu jarang, tidak seperti perumahan-perumahan 

4B Hubungan dengan tetangga 
dikatakan biasa-biasa saja 
karena subjek merasa tetap 
diajak bergaul walaupun 
menikah beda agama 
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yang baru yang kaya di real estate itu, lebih-
lebih mungkin karena rumahnya relatif luas di 
sini mbak, kalo yang rumahnya kecil-kecil di 
perumnas mungkin ee di dalam rumah 
sumpek dia di luar, nongkrong dengan 
tetangga di depan apa di pinggir jalan atau 
apa, itu baru keliatan mbak apakah seseorang 
itu diasingkan atau tidak tetapi kalo di sini 
kayanya ee saya belum pernah liat ada yang 
sampe diasingkan jadi saya menganggap tidak 
ada masalah 

38. Apakah bapak bersama 
pasangan pernah menghadiri 
acara agama yang sama?  

Pernah, maksudnya acara agama yang sama tu 
gimana, misalkan ada yang meninggal, 
meninggal ee dia meninggal secara katolik itu 
pernah di gereja, Paskah, Natal, kalo di 
masjid nggak pernah mbak 

4B Subjek menemani pasangan 
dalam acara keagamaan  

39. Apakah bapak masih 
menganut agama bapak 
sendiri atau bagaimana?  

Saya cenderung mau ngikut agama istri 3K Subjek memutuskan untuk 
mengikuti agama pasangan 

40. Kenapa pak?  Ya lebih.. susah saya merumuskannya mbak, 
susah aja merumuskannya.. menyangkut rasa 
sih mbak kaya gitu 

3K  

41. Dari awal bapak sudah 
membiarkan istri dan anak 
pergi ke gereja kenapa baru 
akhir-akhir ini jadi cenderung 
agama istri?  

Kok nggak dari dulu-dulu maksudnya? Ya 
nggak tahu. Nggak tahu mbak, ee maksud 
saya,, saya nggak bisa mengatakan mulai 
kapan punya perasaan seperti itu tetapi ya.. 
ngalir aja saya katakan tadi, saya jadi nggak, 
nggak bisa nyampaikan, mulai tahun berapa 

3K Alasan berpindah agama 
karena subjek merasa 
nyaman walaupun subjek 
merasa tidak mampu 
menjelaskan alasannya 
tersebut 
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saya cenderung gitu nggak, nggak bisa ya 
karena itu rasa, perasaan mbak, sama kaya 
gini lah mbak misalkan punya pacar ada, ada 
sepuluh cowok yang akrab dengan mbak, tapi 
mbak merasa nyaman hanya dengan satu atau 
dua orang susah ngomongkan, misalkan dia 
wajahnya cakep, yang delapan yang laen juga 
cakep, dia baek, ya sepuluh, bahkan banyak 
yang lebih baek lagi tetapi kenapa cocoknya 
dengan si A si B kan susah kadang-kadang 
merumuskannya mbak apakah ada kemiripan 
sama diri kita, kemiripan sama orang tua kita, 
kan kita nggak ngerti 

42. Apa yang membuat bapak dan 
pasangan tetap saling 
menghormati satu sama lain?  

Intinya berusaha melihat dan memperlakukan 
seseorang itu saya berusaha untuk memahami 
bahwa masing-masing orang itu tidak ada 
yang sempurna, dia punya kelebihan tapi 
sekaligus dia juga punya kekurangan, kita 
ndak mungkin mengambil orang misalnya 
kelebihan pasti melekat juga kekurangannya, 
ya itu mbak sebab kita pun juga kadang 
bahwa kita ini juga punya kelemahan karena 
kita kan tahu bahwa saya juga punya 
kelemahan, bahkan mungkin kelemahannya 
jauh lebih banyak.. kecuali kalo pasangan kita 
malaikat lha itu 

  

43. Apakah harapan bapak ke 
depannya?  

Apa ya harapan ke depannya, saya nggak bisa 
jawab mbak, ya langgeng gitu aja, langgeng, 

5 Subjek berharap agar 
perkawinannya dapat 
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tidak ada konflik, ee bisa apa namanya 
mengasuh anak sampe nanti dia berkeluarga, 
punya anak atau punya cucu, kita 
mendapatkan ee kesehatan yang prima, 
kemudian usia yang cukup panjang sehingga 
sempet ee ngasuh cucu.. tidak perlu masuk 
dalam situasi konflik yang menghabiskan 
energi, melelahkan 

langgeng, tidak ada konflik 
dan diberi kesehatan serta 
panjang umur 

44. Sehari-harinya berdoa 
menurut keyakinannya 
bagaimana?  

Katolik 3J  

45. Apakah sejak dari awal bapak 
sudah mengenal agama 
katolik?  

Ee.. Protestan mbak ketika saya satu tahun 
sekolah, kelas 4 SD di Jakarta, kelas 4 SD 
ikut orang tua tapi kelas 1 sampe kelas 3, dan 
kelas 5 sampe kelas 6 di Semarang, kelas 4 
SD pernah ikut, kembali ke orang tua tapi 
cuma satu tahun, karena nggak kerasan 
mbalik lagi, nah saat di Jakarta satu tahun itu 
saya di PSKD, di SD PSKD, Pendidikan..  
Kristen, Pendidikan Sekolah Kristen saya 
lupa, Jakarta kalo nggak salah, kelas 3 SD eh 
sori kelas 4 hanya satu tahun terus kelas lima 
enamnya mbalik ke Semarang lagi. Kelas satu 
sampe tiga SD swasta di Semarang, terus 
kelas empatnya di SD Kristen Jakarta, kelas 
lima dan enamnya mbalik lagi ke SD negeri 

  

46. Dari keluarga orang tua 
angkat agamanya sendiri?  

Ya.. agak berbau kejawen mbak kalo orang 
tua angkat, kalo orang tua kandung karna 

1B Pendidikan agama orang tua 
angkat dan orang tua 
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bapak saya tentara mungkin tidak memiliki ee 
tidak seperti apa ya.. tidak seperti penganut 
agama Islam pada umumnya karena mungkin 
karena tentara itu mbak, kalo dibilang sekuler 
ya boleh tapi menganut ini juga ada 
kejawennya 

kandung menganut Islam 
kejawen sehingga tidak 
terlalu ketat 
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