
 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Nama Dewi Romanda 

Judul Faktor-Faktor  Penyebab Pindah Agama 

 ( Studi Kasus Muallaf di Desa Tugurejo Kecamatan 
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Pertanyaan kepada Muallaf 

1. Sejak kapan Bapak/Ibu pindah agama Islam? 

2. Apa agama Bapak/Ibu sebelum pindah agama Islam? 

3. Apa yang membuat Bapak/Ibu melakukan pindah agama? 

4. Jika berdasarkan orang lain, siapa yang mengajak Bapak/Ibu masuk agama 

islam? 

5. Setelah menjadi Muallaf  bagaimana yang Bapak/Ibu rasakan? 

6. Apakah ada pembiaan dari pendamping Muallaf  atau tokoh agama 

setempat? 

7. Jika ada apakah pembinaan tersebut berdampak besar terhadap Bapak/Ibu? 

8. Apa tanggapan keluarga Bapak/Ibu yang masih beragama selain Islam? 



 

 

9. Bagaimanakah tanggapan tetangga dan saudara setelah Bapak/Ibu masuk 

agama Islam? 

10. Apakah Bapak/Ibu menjalankan Ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam? 

11. Apakah ada penyesalan setelah Bapak/Ibu melakukan pindah agama? Apa 

alasannya? 

12. Apakah ada keinginan untuk kembali ke agama semula? 

13. Apa perbedaan yang Bapak/Ibu rasakan dengan beragama Islam dan agama 

sebelumnya? 

Pertanyaan untuk pendamping Muallaf dan tokoh agama 

1. Apakah benar bahwa Bapak/Ibu………melakukan pindah agama? 

2. Apakah faktor yang membuat Muallaf  melakukan pindah agama? 

3. Apakah ada pembinaan terhadap para Muallaf? 

4. Jika ada, pembinaan apa saja yang sudah dilakukan? 

5. Bagaimana tanggapan para Muallaf  setelah mendapatkan pembinaan? 

6. Apakah pembinaan yang diberikan berdampak besar terhadap ibadah para 

Muallaf? 

7. Setelah menjadi Muallaf  apakah mereka melakukan kegiatan ibadah dengan 

baik? 



 

 

8. Setelah menjadi Muallaf  apakah kepribadiannya menjadi lebih baik? 

9. Apakah ada pemberian hadiah seperti peralatan-peralatan ibadah terhadap 

Mualalf?  

10. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menarik seseorang agar 

melakukan pindah agama? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode : 01/W/VII/2020 

Nama Informan : M. Sabar Sudono Pranowo  

( Muallaf) 

Tanggal : 19 Juli 2020, 17.00 WIB 

Disusun : 08 Juli 2020, 09.40 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak M. Sabar Sudono 

Pranowo 

Topik Wawancara : Faktor penyebab melakukan 

pindah agama Islam, dan 

tingkat keberagamaan  

 

Materi Wawancara 

Peneliti Sejak kapan Bapak melakukan pindah agama Islam? 

Informan Sejak tahun 2005 

Peneliti Apa agama Bapak sebelum pindah agama Islam? 

Informan Katolik 

Peneliti Apa yang membuat Bapak melakukan pindah agama? 

Informan Kalua saya pribadi alasan saya masuk Islam karena 

pingin menganut agama Islam dari hati, bukam 

paksaan dari orang lain. Saya masuk Islam juga 

bukan karena istri saya, kalau saya istri itu saya 

nomor duakan yang utama itu hati saya sendiri saya 

mau menganut agama apa, karena dulu itu agama 

Katolik itu juga agama dari orang tua, jadi apa yang 

dipakaikan orang tua pada kala itu ya saya pakai, 

tetapi setelah saya sudah dewasa saya mempunyai 

keinginan sendiri pakaian mana yang nyaman buat 

saya, ya itu yang saya pakai dan agama Islamlah 



 

 

yang membuat saya nyaman. 

Peneliti Setelah menjadi Muallaf  bagaimana yang Bapak 

rasakan? 

Informan Saya pribadi kalau menganut agama Islam merasa 

tenang, intinya beribadah itu merasa tenang dan 

bisa khusyuk. 

Peneliti Apakah ada pembiaan dari pendamping Muallaf  atau 

tokoh agama setempat? 

 Selama saya menjadi Muallaf belum pernah ada 

pembinaan khusus untuk Muallaf  yang ada ya 

pengajian-pengajian biasa, saya bisa tata cara sholat 

dengan membaca buku panduan sholat, dan 

Alhamdulillah saya juga bisa membaca bacaannya. 

Kalau bacaan sholat saya sudah bisa, tetapi kalua 

do’a-do’anya saya belum bisa 

Peneliti Apa tanggapan keluarga Bapak yang masih beragama 

selain Islam? 

Informan Tidak ada yang menentang ya Cuma ya apalah intine 

manut atimu dewe intinya dari hati kamu yang 

paling dalam. Ibaratnya pakek baju yang paling 

nyaman yang mana. 

Peneliti  Bagaimanakah tanggapan tetangga dan saudara setelah 

Bapak masuk agama Islam? 

Informan Senang  

Peneliti  Apakah ada penyesalan dan keinginan untuk kembali 

ke agama semula? 



 

 

Informan Tidak ada, saya piker tidak ada faktor ekonomi tidak 

ada faktor apapun  saya pindah agama Islam itu 

lilahita’ala.   

Peneliti Apa perbedaan yang Bapak rasakan dengan beragama 

Islam dan agama sebelumnya? 

Informan Saya pribadi kalau menganut agama Islam merasa 

tenang, intinya beribadah itu merasa tenang dan 

bisa khusyuk. Kalau di agama Katolik mungkin ke 

gereja itu selama saya memegang agama Katolik 

hanya beberapa kali, bisa dihitung berapa kali 

soalnya jauh. Disini sudah ada gereja sebenarnya, 

tetapi jarang digunakan paling-paling hanya dua 

kali dalam satu tahun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode : 02/W/VIII/2020 

Nama Informan : Lucia Sukatmi ( Muallaf) 

Tanggal : 01 Agustus 2020, 15.00 WIB 

Disusun : 08 Juli 2020, 19.32 WIB 

Tempat 

Wawancara 

: Rumah Bapak Ibu Lucia Sukatmi 

Topik Wawancara : Faktor penyebab melakukan pindah agama Islam, dan 

tingkat keberagamaan  

 

Materi Wawancara 

Peneliti Sejak kapan Ibu melakukan pindah agama Islam? 

Informan Tahun 2004 

Peneliti Apa agama Ibu sebelum pindah agama Islam? 

Informan Katolik 

Peneliti Apa yang membuat Ibu melakukan pindah agama? 

Informan Kan enten SD  pelajarane Islam, mboten enten 

pelajaran Katolik, pas bade ujian ditangleti pengen 

agama Islam nopo Katolik. La niku kulo milih 

mlebet agama Islam, mboten enten engkang mekso 

nggih karep kulo piambak. Amergi saking kelas I 

SD kula kan pelajarane nggih Islam, gek kula nggih 

mboten paham agama Katolik. Kula riyen nggih 

tumut teng gereja, tapi nggih mergo wedi karo 

ibune merga pas kui isik cilik. 

Peneliti Setelah menjadi Muallaf  bagaimana yang Ibu rasakan? 

Informan Nggih rasane malah luwih percoyo timbang sak 

derange ngoten, soale kan mboten ngertos to artine 



 

 

pas ten Katolik. 

Peneliti Apakah ada pembiaan dari pendamping Muallaf  atau 

tokoh agama setempat? 

 Mboten enten pembinan, kan dari sekolah mpun diajari 

ngoten-ngoten niku dadose mpun ngertos. 

Peneliti Apa tanggapan keluarga Ibu yang masih beragama 

selain Islam? 

Informan Nggih waune nggih mboten angsal, tapi nggeh 

percayane ten Islam nggih diangsali. 

Peneliti  Bagaimanakah tanggapan tetangga dan saudara setelah 

Ibu masuk agama Islam? 

Informan Senang  

Peneliti  Apakah ada penyesalan dan keinginan untuk kembali 

ke agama semula? 

Informan Mboten enten   

Peneliti Apa perbedaan yang Ibu rasakan dengan beragama 

Islam dan agama sebelumnya? 

Informan La urung ngasi paham pas ten Katolik riyen soale kan 

wes mulai iso moco ngertine kan enten Islam. 

benero tumut teng Katolikkan kor wedi mergo dijak 

Ibuke ngoten asline. Dadi semenjak wes gadah 

pikiran piambak minate teng Islam. 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode : 03/W/VIII/2020 

Nama Informan : Lidia Febrianti ( Muallaf) 

Tanggal : 01 Agustus 2020, 15.30 WIB 

Disusun : 08 Juli 2020, 19.54 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Lidia Febrianti 

Topik Wawancara : Faktor penyebab melakukan 

pindah agama Islam, dan 

tingkat keberagamaan  

 

Materi Wawancara 

Peneliti Sejak kapan Ibu melakukan pindah agama Islam? 

Informan Tahun 2020 

Peneliti Apa agama Ibu sebelum pindah agama Islam? 

Informan Katolik 

Peneliti Apa yang membuat Ibu melakukan pindah agama? 

Informan Yo pingin ae mbak, pengen karepe dewe ora eneng sing 

mekso wes engine banget ket dekmben. 

Peneliti Setelah menjadi Muallaf  bagaimana yang Ibu rasakan? 

Informan Rasane ke neng ati luweh seru, seneng, wes ora 

minder, kan mbiyene ora nduwe konco mbak, kur 

dewe. 

Peneliti Apakah ada pembiaan dari pendamping Muallaf  atau 

tokoh agama setempat? 

 Belum 

Peneliti Apa tanggapan keluarga Ibu yang masih beragama 

selain Islam? 



 

 

Informan Yo wes ora popo mbak wes oleh, yo ora pie-pie. 

Peneliti  Bagaimanakah tanggapan tetangga dan saudara setelah 

Ibu masuk agama Islam? 

Informan Senang  

Peneliti  Apakah ada penyesalan dan keinginan untuk kembali 

ke agama semula? 

Informan Mboten enten   

Peneliti Apa perbedaan yang Ibu rasakan dengan beragama 

Islam dan agama sebelumnya? 

Informan Pas neng agama Katolik ke aku ora mudeng maksude 

ke piye ngono, lek pas neng gereja kok nyanyi-

nyanyi maksude opo aku yo ora paham, lek neng 

Islam kan enek penjelasane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode : 04/W/VIII/2020 

Nama Informan : Paiyem ( Muallaf) 

Tanggal : 01 Agustus 2020, 16.00 WIB 

Disusun : 08 Juli 2020, 20.17 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Paiyem 

Topik Wawancara : Faktor penyebab melakukan 

pindah agama Islam, dan 

tingkat keberagamaan  

 

Materi Wawancara 

Peneliti Sejak kapan Ibu melakukan pindah agama Islam? 

Informan Tahun 2010 

Peneliti Apa agama Ibu sebelum pindah agama Islam? 

Informan Katolik 

Peneliti Apa yang membuat Ibu melakukan pindah agama? 

Informan Anak-anakku kabeh yo wes mlebu Islam, dadi yo aku 

mlebu Islam. Dadi mbesuk lek dipulung sing kuoso 

ke angel lo nduk. Mergo modine ko kono gek lek 

Islam modine ko kene iso. 

Peneliti Setelah menjadi Muallaf  bagaimana yang Ibu rasakan? 

Informan Lek neng agama Islam ke ayem tenang, tenange ke 

piye, mergo lek neng Katolik kae arep nyang gereja 

adoh, gek yo mikirne lek ben Minggu ke kudu 

nyang Slahung, gek yo sangune barang. 

Peneliti Apakah ada pembiaan dari pendamping Muallaf  atau 

tokoh agama setempat? 

 Dereng, Ndisek aku agamane yo Islam, pas ndisek aku 



 

 

rabi karo bojoku sing ndisek. Tapi pas aku arep 

rabi karo bojo sng nomer loro agamane Katolik 

dadi aku yo pindah agama Katolik, jereke lek siji 

Islam siji Katolik ora iso rabi, angel lo. Aku ndisek 

yo suwi neng Katolik, sekitas 20 tahun, bar kui aku 

yo balik nyang agama Islam eneh. Dadine aku yo 

isek iso sholat amboko ora eneg pembinaan” 

Peneliti  Bagaimanakah tanggapan tetangga dan saudara setelah 

Ibu masuk agama Islam? 

Informan Yo seneng  

Peneliti  Apakah ada penyesalan dan keinginan untuk kembali 

ke agama semula? 

Informan Mboten enten   

Peneliti Apa perbedaan yang Ibu rasakan dengan beragama 

Islam dan agama sebelumnya? 

Informan Lek neng agama Islam ke ayem tenang, tenange ke 

piye, mergo lek neng Katolik kea rep nyang gereja 

adoh, gek yo mikirne lek ben Minggu ke kudu 

nyang Slahung, gek yo sanguine barang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode : 05/W/VIII/2020 

Nama Informan : Mujiono ( Muallaf) 

Tanggal : 06 Agustus 2020, 16.00 WIB 

Disusun : 08 Juli 2020, 20.45 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak Mujiono 

Topik Wawancara : Faktor penyebab melakukan 

pindah agama Islam, dan 

tingkat keberagamaan  

 

Materi Wawancara 

Peneliti Sejak kapan Bapak melakukan pindah agama Islam? 

Informan Tahun 1990 

Peneliti Apa agama Bapak sebelum pindah agama Islam? 

Informan Katolik 

Peneliti Apa yang membuat Bapak melakukan pindah agama? 

Informan Ndisik ki pas aku pindah agama Islam ke mergo Islam 

ke agama sing sempurna, mulane aku milih agama 

Islam. Aku ndisik ki pindah agama bareng karo 

wong-wong kene yo sing pada mlebu Islam. Ora 

eneng sing ngakon aku mlebu Islam pas kae, kui yo 

merga kepinginanku dewe. 

Peneliti Setelah menjadi Muallaf  bagaimana yang Bapak 

rasakan? 

Informan Pas aku wes neng agama Islam aku ngroso luweh 

nyaman luwih damai. 

Peneliti Apakah ada pembiaan dari pendamping Muallaf  atau 

tokoh agama setempat? 



 

 

 Eneng ndisek ke mergo pas eneng cah KKN neng kene, 

dadi yo diwarah-warahi. 

Peneliti  Bagaimanakah tanggapan tetangga dan saudara setelah 

Bapak masuk agama Islam? 

Informan Yo seneng  

Peneliti  Apakah ada penyesalan dan keinginan untuk kembali 

ke agama semula? 

Informan Ora eneng   

Peneliti Apa perbedaan yang Bapak rasakan dengan beragama 

Islam dan agama sebelumnya? 

Informan Yo luwih tenang luwih damai lek neng agama Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Kode : 06/W/VIII/2020 

Nama Informan : Sukarno (tokoh agama) 

Tanggal : 01 Agustus 2020, 17.00 WIB 

Disusun : 08 Juli 2020, 21.00 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Bapak M. Sabar Sudono 

Pranowo 

Topik Wawancara : Latar belakan Muallaf, faktor 

penyebab Muallaf di Desa 

Tugurejo melakukan pindah agama 

Islam, dan tingkat 

keberagamaannya  

 

Materi Wawancara 

Peneliti Apakah benar bahwa MSSP, LS, LF,P, M melakukan 

pindah agama? 

Informan Iya benar 

Peneliti Apa agama yang dianut sebelum pindah agama Islam? 

Informan Katolik 

Peneliti Apa yang membuat Muallaf  melakukan pindah 

agama? 

Informan Kemauan dari diri sendiri dan ajakan orang lain. 

Peneliti Bagaimana latar belakan Muallaf  yang ada di Desa 

Tugurejo? 

Informan Riyen niku lak ceritane ngeten pas jamane dek tahun 

1981 sampek 1982 warga neng keneke istilahe 

kurang pangan, pas kui naliko pak R dadi DPR kui 

ke kan diikat, dadi kurang mangan ikatane kui 



 

 

maeng neng ladange Pak R istilahe kerjo tapi 

istilahe ke dikeki boger karo tepung kui, la terus kui 

ke di masukne keluarga kerja kui neng kono kui ke 

dimasukne agama Kristen kui, jane ndisik-ndisik yo 

kui agama ke Islam, sarehno kurang mangan kui 

maeng kae dimasukne keluarga Kristen. Dadi 

ndisik ke catatan kerja kui ke dimasukne keluarga 

Kristen, pertamane. Lek ndisek ke jumlahe 48 mbak 

satu RT. Kui ikatane dek jamane tahun 1981 1982 

kui masalahe yo bodo kurang mangan dadi ikatane 

Pak R kui mau isane dimasukne Kristen yo mergo 

kurang mangan. Tahun 1985 kula berjuang 

mendirikan masjid, riyen lak mejid e dereng enten 

dukuh Ngendut mriki, jaman semono kulo nyuwun 

bantuan ten Pak B, la terus lajeng Ngendut niku 

dientenaken mejid, la kula kalihan tiang mriki niku 

lak berjuang, jamane tahun 1982 podo karo perang 

agama karo Kristen kui. La jamane riyen tahun 

1981 1982 kene isek rame-ramene Kristen mbak, 

jejake dulu-dulune nggeh niku ikatane kui mbak 

kurang mangan mulakno warga Tugunongko 

bagian Ngendut iso masuk Kristen, asline riyen 

mboten wonten agama Kristen ten dukuh Ngendut 

mriki. 

Rumiyen niku kados kulo niku sarehno tiyang sepuh 

kulo niku kados bapak dimasukne Kristen nggih 

karepe niku nggih kon melbu, malah kula niku lek 

kepengin mlebu nek Kristen malah omah mboten 

nggae ajeng dicukupi kalih mriko, tapi kula nggih 

mboten, wong niku lek kulo tasih ngelingi, pas lair 



 

 

jabang bayi yo diwacakne syahadat dadi kulo 

mboten melu ten Kristen nek kulo pikirne podo karo 

adol iman, jamane rumiyen tahun 1982 nggih niku 

podo karo berjuang, nggih perjuangan kula nggih 

perang kalih agama Kristen. Ngantos kulo niku ke 

anu mbak riyen niku disidang ten gereja Slahung, 

kula lak ngedekne pengajian ajeng ngedekne mejid 

ten mriki, la niku terus gereja sing isek gedek kui 

dijejeki karo pemudane wong Kristen kui dadi podo 

karo aku ke di fitnah 

Peneliti Apakah tokoh agama setempat ataupun pendamping 

Muallaf  pernah melakukan pembinaan khusus 

terhadap Muallaf? 

 Mboten ketang sak wulan sepindah niku nggih disukani 

pengaosan, sok sokan nggih saking cabang nggih 

saking daerah ngoten niku. 

Peneliti  Apakah pengajian tersebut berdampak besar bagi 

Muallaf? 

Informan La tinimbangane engkang sampun nggih enten 

perkembangane. 

Peneliti  Apakah para Muallaf  juga melakukan kegiatan ibadah 

dengan baik? 

Informan Sakniki niku engkang Muallaf enggal niku kula tingali 

teng mejid niku nggih aktif 

Peneliti Apakah ada pemberian hadiah seperti peralatan-

peralatan ibadah terhadap Muallaf?  



 

 

Informan Nggih enten, pemberian peralatan sholat kalih 

sembako. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode : 01/D/VI/2020 

Bentuk 

Dokumen 

: Gambar 

Tanggal : 15 Juni 2020, 09.00 WIB 

Disusun pada : 08 Juli 2020, 19.00 WIB 

Topik 

Dokumentasi 

: Profil Desa Tugurejo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode : 02/D/VI/2020 

Bentuk 

Dokumen 

: Gambar 

Tanggal : 15 Juni 2020, 09.00 WIB 

Disusun pada : 08 Juli 2020, 19.15 WIB 

Topik 

Dokumentasi 

: Peta Desa Tugurejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP DOKUMENTASI 

Kode : 03/D/V/2020 

Bentuk 

Dokumen 

: Gambar 

Tanggal : 15 Mei 2020, 10.00 WIB 

Disusun pada : 08 Juli 2020, 22.30 WIB 

Topik 

Dokumentasi 

: Masjid di Desa Tugurejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP OBSERVASI 

Kode : 01/O/V/2020 

Tanggal : 21 Mei 2020, 18.10 WIB 

Disusun Pada : 11 Agustus 2020, 21.20 WIB 

Topik Observasi : Proses Masuk Islam Warga Desa Tugurejo 

 

Transkri

p 

Obse

rvasi 

Proses masuk Islam warga Desa Tugurejo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP OBSERVASI 

Kode : 02/O/V/2020 

Tanggal : 21 Mei 2020, 18.10 WIB 

Disusun Pada : 11 Agustus 2020, 21.20 WIB 

Topik Observasi : Proses masuk Islam warga Desa Tugurejo 

 

Transkri

p 

Obse

rvasi 

Proses masuk Islam warga Desa Tugurejo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP OBSERVASI 

Kode : 03/O/V/2020 

Tanggal : 21 Mei 2020, 18.30 WIB 

Disusun Pada : 11 Agustus 2020, 21.30 WIB 

Topik Observasi : Pemberian Hadiah Kepada Muallaf 

 

Transkri

p 

Obs

erva

si 

Pemberian Hadiah Kepada Muallaf 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSKRIP OBSERVASI 

Kode : 04/O/V/2020 

Tanggal : 21 Mei 2020, 18.10 WIB 

Disusun Pada : 11 Agustus 2020, 21.20 WIB 

Topik Observasi : Kegiatan Pengajian yang diikuti Muallaf 

 

Transkri

p 

Obse

rvasi 

Kegiatan Pengajian yang diikuti Muallaf 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Foto kegiatan wawancara dengan Muallaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto kegiatan wawancara dengan Muallaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto kegiatan wawancara dengan Muallaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto kegiatan wawancara dengan Muallaf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto kegiatan wawancara dengan tokoh agama setempat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR SINGKATAN 

 

Singkatan Nama Asli 

MSSP Muhammad Sabar Sudono Pranowo 

LS Lucia Sukatmi 

LF Lidia Febrianti 

P Paiyem 

M Mujiono 

Pak R Bapak Riyono 

Pak B Bapak Boging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RIWAYAT HIDUP 
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