
ABSTRAK 

 

Pernikahan tidak terlepas dari ketentuan  norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat. Agama memiliki aturan mengenai bagaimana pernikahan harus 
dilakukan, misalnya agama Islam melarang bentuk pernikahan beda agama, Gereja 
Katolik juga melarang bentuk pernikahan tersebut yang tertuang dalam Kitab Hukum 
Kanonik. Ajaran dari kedua agama tersebut memiliki kecenderungan kontradiksi 
yang menyebabkan pernikahan antara pasangan yang memeluk kedua agama tersebut 
tidak bisa dilaksanakan. Namun terdapat  pasangan yang memeluk agama tersebut 
memutuskan untuk menikah meskipun ajaran agama yang melarang. Penelitian ini 
berfokus pada tindakan sosial pernikahan pasangan Katolik  dengan Islam di wilayah 
Keuskupan Surabaya. 

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial oleh Max 
Weber yang diperkuat dengan teori pemilihan jodoh dengan pendekatan kualitatif. 
Informan dalam penelitian ini adalah pasangan yang melakukan pernikahan beda 
agama antara Katolik dan Islam di wilayah Keuskupan Surabaya dan juga yang 
melakukan konversi, informan dipilih secara purposif, metode pengumpulan data 
pada penelitian ini adalah wawancara mendalam. 

Hasil penelitian ini adalah: 1). Ketertarikan pada saat mencari jodoh didapatkan 
sebagai akibat dari proses perkenalan yang sudah terjalin lama sehingga pasangan 
tersebut bisa untuk saling membuka diri. 2) Tata cara pernikahan dilakukan menurut 
salah satu pihak yang memiliki kecenderungan nilai tidak ingin melanggar ajaran 
agamanya. Pihak yang mengikuti tata cara pasangannya, mengalah untuk 
menghindari konflik. 3)Pasangan (istri) yang melakukan konversi dari Islam menjadi 
Katolik  memiliki kecenderungan afektual dalam melakukan konversi yaitu tidak 
menginginkan anaknya kebingungan dalam penentuan agama anaknya. 4) Pasangan 
(istri) yang melakukan konversi dari Katolik menjadi Islam memiliki kecenderungan 
rasional instrumental dalam melakukan konversi yaitu suaminya merupakan orang 
yang sudah mapan secara ekonomi. 
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