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jH.R. Mukti Atr,
ientang Metade cian Si sti m,

iimu Periranriingan Agama mengalami perbedaan yang

sangat men;,o1ok apabi 1a ki ta bandingkan antara yang

ier jarii di Barat dan Timur. Di iriegara Barat para

Peneliii menciapatkan kesempatan yang lebih besar untuk

mengkonsoliciasi penemuan mereka. Sedangkan di Timur

se jak abad x\ilI ciilanda oieh banj ir koionialisme dan

imperialisme, sehingga tenaga cian pikiran mereka

dikerahkan untuk membebaskan diri mereka dari keke-

jaman penjajah. oleh karena itu riaya kreatif rian

penelitian-penelltian pada masaiah Kebuda;zaan cian

Agama belum sempat dilakukan oieh para Sarja"u' i

Iniiah sebabnya, maka tidak mengherankan kalau

dari masa kemasa terbitlah berbagai bgkl tentang Agama

_!ang beraria di Timur, yang ditulis oleh Penulis-

penulis Barat.
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Daiam perkernbangan seianjutnya para Sarjana

Muslim terus berkemas-kemas mengejar kekurangan oan

keiertinggaian mereka, dengan meluaskan <iimensi penye-

li<iikan terhadap Kebudayaan dan Agama iain.2

islam a<iaiah sebuah Agama yang seialu tumbuh oan

berkembang rialam per.l'umpaan <ian berha<iapan dengan

agama-agama iain, sehingga adaiah sangat wajar jika

kaum Muslim menuiis tentang Agama-agama tersebut.

Sudah barang tentu motivasinya cian metodologinya pun

sangat beragam, dan tidak mungkin meneliti seiuruh

buku yang ditulis oleh kaum i"luslim tentang Agama-agama

iain tersebut untuk membuat typologi mengenai model-

model penuiisan mereka seiama ini.3

Demikian pula perkembangan ilmu perbandingan

agama yang ier jadi di Inrlonesia, pada awal mulan;ra

juga kurang menriapatkan perha tian ciari para I lmuwan,

karena kebanyakan dari mereka beranggapan bahwa I Lmu

Perbanriingan Agama itu berasal dari Barat, padahal

sebenarnya harus <iiketahui bahwa yang meietakkan

tiasar-dasar llmu Perbandingan Agama adalah A1i Ibn

2fa;a. hat, ig
i-*Dl am'annur I ,

Kal i j aga Press, .1993,
Agana cian Masyarakat, Yogyakarta inIN Sunan

hal 559.
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rtazn'r (994* 1064) <iengan kitabnya, Al-Fash'i Fi A1-Mi1al

wa 41-ilihal atau Muhamma<l Abd A1 Karim As-Shahrastani

( 101?-1143) dengan kitabnya, A1-Mi1ai wa at-Nihai ' 
4

Se+;eiah lnoonesia merrieka, iulisan-tulisan rialam

jurniah yang sedikit tentang agama-agama 'nukan I siam,

ieruiama tentang Agama Kristen, ortulis oieh Penulis-

penuiis Muslirn. Cukup dimakiumi rnengapa tu-Lisan-

ipiisan itu ceihderung bersifat apoiogis, karena rneng-

ingat bahwa zaman peniajahan Belan<ia dapai dikatakan

tioak aoa 'nuku-buku tentang agama bukan Islam,

khususnya tentang Agama Kristen, nai iniiah yang

mendorong orang-orang Islam menulis agama lain'l

Jacques \,Varaerburg mengemukakan sembiian macam

tipe tuiisan-tu11san kaum !{us1im abad ke XX tentang

Agama-agama tain, yang iiiiiasarkan paoa pubiikasi-

pubiikasi sesridah perang ciunia ke I I dan yang

ciipanciang memiliki corak intelektua-L tertentu. 0

Saiair satu oari sembiian tipe tersebut ariaiah

tipe Apologeticai and Polimical Lii-eratur. Daiam buku-

nuH.A" Muirt i Al i, iinu Perbandingan A.gaina tii Indonesia,
Bandung, folizan, .!992, hal . 21

5f.
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buku .i eni s ini . tekanan utama di i etakkan pada kebe-

naran agama sendiri dibanding agama-agama -Lain.

Pembelaan agama sendiri menghadapi serangan balik

terhadap agama-agama dan ideologi-ideologi yang

1asres l L

Kitab N{uqaranaL al Adyan karya Airmad syaiabi ir-rl

merupakan ki tab komprehensif mengenai agama-agama.

Kitab jni merupakan suatu hasii karya yang seLektif

dan luas karena didukung oleh kepustakaan yang sangat

lu.as dan benar'-benar mengambil sumber dari kitab-kitab

rujukan yang otentik, tidak dilandasi oleh peI'asaan

maupun subyektifitas Penuiis. S

It,iiab ini iern;rata belum banyak dikenai di

kalangan mahasiswa pada umumnya terutama yang menekutlj

riisipl in Tlmu Perhandingan Agama.

Dengan mengkai i t.entang buku-bukLr perk-randlngan

agama . rrkan semakin Ler"bukaiah r:akrawal a pemikiran dan

stusi perirandingan agama yang akan membawa kepada

sei-ruah pola piki r yang ntaiang dan dewasa rialant

menerima kebenaran yang mutlak dan airsollt, h'Lrkan

7 ibi ni, hat . 5Gt]-5G j

SAnmad Syaiabi , Studi Konprehensif
Syamsudciin Manaf, Surabaya, PT' Bina IImu,

teniang Agama Isiam, terj
1988, hal. 7



iiipenga ruhi o ie h i<ecembu riian ataupul
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B " Rumusan Maseli aii

Berciasai:kan isiar beiakalg di erias ' bitinva iii talr

l"iuqaraual Ai Ad-van adalah merupakan kitai; perbanciiiigerrl

agama y;ing rlit.ulis oleh Airmad Syerlarbi sebagai suatu

reaksi riari pada kertertinggalan orang-c,rang T imur

khususlya riari kalangar] orarlg VIuslim. dalarn mengka.i i

agama-agama br,rkan Islam.

Kitair iuluqaranat A1 Adyein ini mempunyai kei s ti-

mewaan tersendi ri dibandingkan dengan buku-buku

pe r:barrci i ngan agama yang lain , karena penul i s dalam

mengura.ikannya Lrersikap netrai t"anpa rij Landasi pra*

sarlgka maupun subyektifitas pengarang.

Pengk;r j ian tertradap ki t.ab .tersebu t. akan mem-

i-erikan informasi;rang{ ban;tak tentang uraian-uraian

yang ditulis oletr Ahmad S5,a1airi mengenai agama-agama.

terutama sei<a1i agama Kri sten yang tumbuh dan L;er'-

kembang d i Indonesia. I)isamp.irtg itu penggallarr da i-a

atau iitflormitsi dari kitab tersebut akart memberii<an

penge tahuan tent.ang pokok- pokck perm;rsalahan sebaga i

1-.--,,'i-,-+ .iittr it\i.lL .
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terhadap sifat-sifat suatu individu, keadaan dan

gejala dalam masyarakat tertentu secara tepat.

Pe. Sistimat ika Pemba.ha'san

bahasan

singkat

sebagai

BAts I

BAB II

BAB III

BAB IV

ntuk memudahkan para Pembaca mengikuti pem-

skripsi ini, maka penu11 s menguraikan secara

garis besar dari sistimatika pembahasan

berikut:
Pendahuluan yang memuat latar belakang

masalah, alasan memilih judul , rumusan

masalah, tujuan penulisan dan sistimatika

pembahasan.

BAB Kedua yang menguraikan tentang riwayat

singkat dan latar belakang pendidikan Ahmad

Syalabi, corak pemikirannya dan karya-

karyanya.

BAB Ketiga berisi tentang tinjauan umum Kitab

Muqaranat A1 Adyan yang meliPuti :

Faktor-faktor yang mempengaruhi penulisan,

metode penulisan, dan garis besar kandungan.

Bab ini berisi tentang pandangan Ahmad Syalaby

terhadap agama Kristen yang meliputi :

Peranan Paulus dalam Agama Kristen, konsep

Trinitas Kristen, Penyaliban dan penebusan

dosa

Berisi tentang analisa, kesimpulan, saran dan

penutup.
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