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ABSTRAK 

 

         Setiap orang tua beda agama, atau pasangan hidup beda agama, dituntut 
kepekaan sosial, untuk tetap dapat dipandang sebagai sebuah keluarga yang                                                                   
harmonis.  Untuk itu setiap pasangan sebagai orang tua beda agama, setidaknya 
belajar dapat menerima keberadaan setiap pasangannya yang berbeda agama itu, 
sikap toleransi yang diasah terus menerus dalam hidup rumah tangganya, para 
orang tua yang beda agama ini memiliki anak, dapat dengan mudah untuk 
mengelola perkembangan anak dalam hal sosialisasi pengetahuan keagamaan anak 
dari orang tuanya yang beda agama. Dalam penelitian ini, permasalahan yang ingin 
dijawab yaitu,  bagaimana sosialisasi yang dilakukan orang tua beda agama, dalam 
memberikan pengetahuan keagamaan terhadap anak?, apakah, sosialisasi tentang 
pengetahuan keagamaan anak dari orang tua beda agama, memberikan dampak 
dalam ritual ibadah anak ?  

           Untuk menganalisis permasalahan tersebut, menggunakan teori sosialisasi 
dari Herbert Blumer tentang Interaksionisme simbolik, Sosialisasi menurut 
Vembriarto, Pola sosialisasi Represif dan Pola Sosialisasi Partisipatoris dari Jaeger, 
tahap sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder dari Berger dan Luckman, Pola 
sosialisasi dari Elizabeth B. Hurlock tentang pola sosialisasi otoriter, pola 
sosialisasi demokratis, pola sosialisasi permisif. 

           Dari tujuh informan pasangan suami istri beda agama, diperoleh kesimpulan; 

Orang tua beda agama yang lebih sering memberikan atau menanamkan 
pengetahuan agama dan mensosialisasikannya kepada anak, lebih membawa 
dampak positif terhadap anak untuk mengikutinya, serta menjalankan agamanya, 
dibanding orang tua beda agama yang jarang memberikan sosialisasi pengetahuan 
agama. Pendampingan seorang ibu dari keluarga beda agama, lebih membawa 
pengaruh kepada anak, walaupun kedua orang tuanya baik ayah atau ibunya, sama-
sama mensosialisasikan pengetahuan agamanya masing-masing kepada anak, 
dengan cara yang demokratis,  Ritual agama yang taat dari anak, merupakan tolak 
ukur dari peran orang tua yang lebih memberi perhatian khusus tentang agama 
kepada anak, Anak menyesuaikan diri dengan baik, oleh karena orang tuanya 
memberikan ruang kepada anak untuk bebas menentukan agama mana yang 
nyaman sebagai sandaran hidupnya. 
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