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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilakukan karena adanya hubungan interpersonal yang 
terns menerus antara anak dan orang tua. Selama proses hubungan tersebut 
berlangsung, muncul konflik yang beriringan dengan makin berkembangnya 
pola pikir anak. Ketika menginjak dewasa anak akan mempunyai hak untuk 
membuat dan menentukan keputusannya sendiri, dalam hal ini masalah 
agama. Tapi dalam kenyataannya, keputusan yang diambil oleh anak tidak 
selalu mendapatkan persetujuan dari orang rna, sehingga muncullah konflik. 

Kerangka kosep yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang tua 
dan anak dalam sub sistem keluarga, masalah perpindahan agama, 
komunikasi antara anak dan orang tua, serta konflik dan cara - cara 
penyelesaiannya. 

Metode penelitian yang digunakan alam penelitian ini adalah metode 
kuantitatJf dengan data kuaiitatJf studi kasus. Teknik pengambilan sampcl 
dilakukan dengan cara pUIposive. 

Penelitian ini dilakukan karena adanya konflik yang dihadapi oleh 
seorang m uallaf dad etnis Tionghoa dengan orang tuanya ketika mereka 
memeluk agama barunya, yaitu Islam. Hal ini karena adanya perbedaan sosio 
historis dan budaya antara Cina dan Islam yang te1ah dibangun sejak jaman 
kolonial. 

Penelitian ini dilakukan di PITI DPC Surabaya yang awal berdirinya 
ditujukan untuk membina para muallaf dari etnis Tionghoa. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui cara - cara yang dilakukan oleh muallaf yang 
masih berstatus sebagai anak dalam keluarga dan belum menikah dalam 
menyelesaikan konflik dengan orang tuanya dari etnis Tionghoa. 
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