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Nama: Muthomimah 

Judul: Studi Komparatif Tentang Predestinasi Menurut Kristen Dan Takdir Menurut Islam 

Abstrak: Umat Kristen dan islam semenjak awal perkembangannya hingga sekarang dihadapkan pada 
permasalahan theology yang tetap dianggap actual dan tidak kunjung berhenti untuk dibicarakan, yaitu 
tentang “Predistinasi” Atau “Takdir Tuhan”. Masalah predistinasi muncul dikarenakan adanya 
perbedaan pemahaman dan penafsiran tentang teks kitab suci masing masing. Dalam kitab perjanjian 
lama disebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah dirancang dan ditentukan Allah dan tidak 
seorangpun yang dapat menolaknya. Disisi lain dalam perjanjian lama dan perjanjian baru disebutkan 
bahwa manusia bahwa manusia memiliki kebebasan untuk menentukan perbuatan sendiri. Sedangkan 
dalam al qur’an menyatakan bahwa nasib dan perbuatan manusia telah direncanakan dan ditetapkan 
Allah sejak semula dan manusia tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerimanya. 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut 1). Bagaimana pengertian predistinasi 
menurut ajaran agama Kristen dan pengertian takdir menurut ajaran islam? 2). Apa yang menjadi dasar 
bagi ajaran prdistinasi dalam ajaran Kristen dan yang menjadi dasar ajaran takdir dalam ajaran islam? 
Apakah dasar ajaran kedua agama tersebut  berasal dari kitab suci masing masing atau berdasar pada 
yang lain? 3). Bagaimana gambaran perbedaan antara persamaan pendapat predistinasi dilingkungan 
intern umat Kristen dan bagaimana pula perbedaan dan persamaan pendapat tentang takdir 
dilingkungan intern umat islam? 

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan data data yang berasal dari buku buku kepustakaan dan 
metode yang digunakan dengan metode induksi, deduksi dan komparatif. Metode induksi yaitu usaha 
untuk mendapatkan kesimpulan umum tentang predistinasi atau takdir allah yang diambil dari 
kesimpulan khusus yang terdapat dalam buku buku kepustakaan. Metode deduksi yaitu cara untuk 
mendapatkan kesimpulan khusus tentang predistinasi atau takdir allah yang berpijak pada kesimpulan 
umum yang yang terdapat dalam ajaran islam dan Kristen. Metode komparasi yaitu membandingkan 
antara dua masalah atau lebih yang berkaitan dengan predistinasi atau takdir allah untuk diketahui segi 
segi persamaan dan perbedaannya. 

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini bahwa predistinasi menurut ajaran Kristen dan takdir menurut 
ajaran islam mempunyai pengertian yang sana yaitu apa yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh 
allah sejak azali atas segala yang ada sebelum sesuatu yang ada itu tercipta. Ajaran predistinasi dalam 
Kristen dan takdir dalam islam keduanya sama sama berpijak pada kitab suci masing masing., terdapat 
titik temu  (persamaan) antara ajaran predistinasi dalam Kristen dan takdir dalam islam baik dalam 
pengertian, dasar pijak, kepercayaan maupun perbedaan pemahaman intern para teolognya. 
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