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tsAB I

PXNDAHUIUAN

latar belakang masalah

umat Kristen dan rslam aernenJak awal perkembangannya

hingga sekarang dihadapkan pada permasalahan teologi- yang

tetap dianggap aktual dan tidak kunjung berhcnti untuk dl

tri:arakan, yaitu tentang rrPredesttnasirr af,au tfTaqdir tuhan!r

I'tasalah predestinasi itu muncul dikarenakaq acianya perbe -
tlaan pemahaman dan penafsiran terhadap teks kitab suc.i ma-

sing-masing.

Dalam kitab Perjanjian r,ama disebutkan bahwa segala
perbuatan manusia telah d.lrancang dan dltentrikan /illa1 dan

tidak seoranplpun yang dapat menolaknya.

rtulah raneanga! yan6l.telah dibuat dibriat mengenai
s eI,r"uh huml dan ltul ah- tangar- yang te,a cung tcriir,riapse65al.l bangsa. Tuhan semesta alani telah ooron"*rrg, sia-pakah yalg dapat menggagalkannya?. Tangan-Nya {uiat t"""
?ixl5i""ii?a[:]ry?"u 

dapat membuatnva Ertariii r.u,oLrra.

.sgmya qenduduk buml dlanggap remeh, ra berbuat menu-rut kehendak-Nya terhadap bila- tentara ransii orn p." _duduk buml dan tldak ada seorangpun yine-d8pJt--menolak

t$1fr?:i-{?33if*" 
berkata kepadlnva,"apd vang kau buat?

Dlsebutkan pula delam perjanjlan Baru :

sebab dt dalam D[a A1lah telah memilih kita sebelum
.duqla dtj_adikgr: supaya xltu r*ao.""ar" tak bercacat dlhadapan-l{vr. }a1am -rairu ra teiJii-m*ientukan klta darlsemula oleh Yesus ifuletus untu[-me"juai ani[_r*[ _ Nvesesual crengan kerelaan kehendak-Nya. (rresus 1;4-il3

-

'i,ernbaea Alkltab rndonesla, Alklta!, proy-ek pengada-
an Kitab suei rn;ir fn";;;;"u, -iixffii9b+7 

tgbi; ;:?h
46Ibld, p.976
?/fbld, p.241



Dn slsi lain daIam Perjanjian larna maupun pcrjanjian

Baru disebutkan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk rne='

nentukan perbuatannya sendiri.

A11ah memberkati- mereka, Ia1u A1]ah berfirrlan kepada
mereka; Baranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah
buml dan taklukkanlah ltu, berkuasalah atas ikim ikandi laut dan burung-burung di udara dan atar.: scsala bi
natang yang merayap di trumj . (Xc;arl: an 1:?8)4 -

Jika derniklan apakah yang hendak kita katakan?, in-!-
bahwa bangsa-bangsa l-ain yang titlak mcnge ja:: k*bi:naran
telah be::oleh kebenaran, yaitu kebenaran l<arcna iman.Tetapl bahwa rsrael sungguhpun mengcjar hukurn yang :.rkan
mendatangkqn kebenaran, tidal<l-ath sampai paciar hi;};r-rn i1;ri .
Mengapa tirtak? kar'ena rsraer mengcjain.ya- hukar: keurr,na
imen, tetapi karena perhuatan, (Roma 9: j0- 7,?)5

Sementara itu dalarn Al Qu::*an terCapat juga a1:at yg"

m*::yataitan hahvra nasib dan perbuatan nanusia t;ekrh cilrc.n

cuna}nn cian ditetapkan Allah sejak semula dan manusia ti*
eiak memplrnyai pilihan lain kecuali harus nii,nerimr:nya, paila

arat yang lain -41 Qur-an menyatakan bairwa manusia mempunyaj

kebebasan untuk menentukan naslb dan perbuatannya sendlrl,

ff*e'tiX
Artinya :

adalah ' I

r_GrUrji,rrUr
) ,2 " ",ol't--U--r.^i_il

yek
287

Katakanlah, sekall-kali tldak akan menlmpa karni me -lal"nkan. aqa vag6 telah ditetip[*n-inr*r,"b;tl-kili: liu-
]*h.Pelinduns Fii aa3, hgry?Iirr.kepiaa A11ih^orans yilsberlman harus bertawakkaf .(Q.S.at'iauuari-t;)6"-

4ru1d, p. 10

5ruid, p. 2o1

SDupartemen 
Agama RI.

Pengadaau Kitab-Sucl Ai *f-gr-e4 @ !er.i emahnrra, Pro-qtrr-an, ,Jakarta, ' 1996/ 1987, p.
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Bertitik tol"ak pada arianya perbedaan pemahanan, pe-
nafsiran dan pendapat tentang predestinasl atau takdir ba_

ik di kalangan umat Krlsten maupun rslam tersebut, maka

?rbld, p.621
8rbld, p.37o
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il,"; tI |: ;i\:' -t 
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tltt T .lr,

__.p::1-lttL3"c'*.-

Artinya i
Xan f\rhanmu menciptakan apa yang Dia kehendakj- dar:

memllih-Nya. Sekall-kali tidak ada pilihan bagi- nereka
Maha Sr.rci A}lah dan Maha Tinggi dari apa yang ? mereka
persekufirkan (dengan Dia). a;S. A1 Qashasr, 58.'

" 2,i lr,i-.,, ,_ o- t- ar'2 , ,r-i*.ibt L-W _*1r+[ );; J .i r,-r;
Artlnya i

Sesungguhnya A1lah tidak merobah keadaan sesuatu I<a-
um sehingga mereka merobah keadaag yalig ada parla dj"ri
mereta sendirl. ( Q. S. Ar Ra , du 1 1 ) , u

Pernyataan dalam kj"tab iiuci kedr:a agama yang seol;rh-

olah bertentangan tersei:rrt menimbr.rlkan beberap.r penrahaman,

penafsirrn dan pendapat yang' berbeda antar"a satu riengan

lalrir:ya, bai k di kalangan lnter'n umat Krieten naupun rsl ar,r

terutama pemah;rrnan tentang predes'ulriasi, takei-i-r atau kc-

tentuan tuhan atas perbuatan manusia,

Berdasarkan kenyataan adanya perbedaan pemahaman dan

xeyakinan tentang predestj.nasl dalam agama xrlsten d.an per-
bedaan pemahaman tentang takdlr dalam rsram itulah yang

mendorong penulis untuk menellti dan membahasnya dalam se-

buah skripsi. \



masalah-masalah yang akan dltelltj- dapat dlnrmuskan seba-

gal berlkut 3

1. BagaJ.manakah sebenarnya pengertian predestinasl rxenu-

rut aJaran agama ifuisten dan pengertian takdir menurut

ajaran agama Islam?.

.2. .Apa yang menjadl dasar bagl ajaran predestlnasi dalarn

agama Kristeni dan yang menjadl dasar ajaran ta}<dir d.a-

lam agama felan?. Apakah dasar ajaran kedua agarna ter-
sebut berasal- dari kltab sucl masing-masing atau ber'-

daear pada yang lain?.

3, Bagalmanakah gambaran perbed.aan dan persamaan pendapat

predestlnasl dl linglorngan intern umat Krlsten dan ba-

gaimana pula perbedaan dan persamaan pendapat tentang

takdi.r dl l-ingkungan intern umat rslam?, bagalmana pu-

la perbedaan dan persamaan pendapat antara umat frls -
ten dengan umat rslan tentang pred.estinasl atau takdir?.

C, Pengea4ag dap alasan mem.tllh .iurtg]

lFbrdorong oleh ratar belakang masalah tentang pre
destlnasi dalast Krlsten dan takdir dalam IslaBI oebagalma_

na yang dipaparkan dl atas, maka untuk menelitinya penu -
11s nemj.lih judul rlstudj- Komparatlf tentang predestlnasi

menLimt Krlsten dan fakdlr menurut rslamn. sebeluur penu

11s menjelaskan apa yang di.maksud dengan judul tersebut
terlebih d,ahulu peaulio uralkan arti l<osakata dari judul
di atas. '
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Studt 3 penggunaan waktu dan pikiran untuk mempcro

leh 11mu pengetahuan, stucti juga bcrarti penyeli.ciikan"9

Komparatif : berasal dari t,ahasi.i fnggr:is rrcomprrratj-

vcrf artinya be::si fat memtrandingl:an atau yprrg'l-,e::d;,r,.:*rkan
10pelrbandj-ngan.

Tg]t.LlmS : arti.nya terhadap kep;iria; fial pcrlrarr, dari

hal atau clalam ha1" 11

Predestinasi : berasal- dari bahasa Latin I'pracidesti-

natlott yang terdizt dari dua llata rtpl:acrr artinya sebelun

nya clan rfdesti-natiorr artlnya pcnentuan. Fraeilestirra'iic ar-

tlnya penentuan A11ah atas segala se$i:atu s*:belurr se$ll-

atu 1tu tercipta, praedestinatio be::arti juga t;rkdi r.12
Dr.R.soedarmo dalam buku rkhtisar Dogtrnatika nrr:mt,erikern ba-

tasan bahwa predestlnasi adalah ketentuan Allah atas scga-

}a yang ada dan yang a}<an ada, yirng telah tr:r'jacli rlnn yang

akan terjacil, semuanya telah dir-eneanakan rlan r:-i-t,,:,rrtukirn
r\fuhan Allah. ''

Menurut r artlnya sesuai dengan; tidak bertentangan

d.nngur. 14

Kristen : berasal dari- bahasa Yunani rrkrlstlanos,,ar_

tlnya penglkut Kristus, maksudnya Krlsten adalah orang yg.

r - . ?*rlrPoerwadarmlntar_Kamus Umum Bahasa Indonesla., pN.
Balal Pustaka, Jakarta, l97ffigF * 

--
'our.rgiowasito; sAM. Gastra, e"r";;ji] ![ctionagy, shinta ,/'

Dharma, Malang, 1971, p.4'l \."*...,'.,.,.,
l lwJS"Poerwad.armlnta, op clt, p. 105 z

1 2 se kol ah. Iilg gl ri ] s {gt Ka t eke tl k 1, Sl-kt-spe-0i gessiaI'd-it-i.'o,_ /'idolf. I{euken .;5, Cipta loka CarakE;JaffiG=:
1 ]R, so*darg?r rt<rrttsaE DoeftaLlka" FpK. &.rnung Mulia, Ja-kartar.1984, p.1O3 -_--

l4t{JS.Poerwad.armintan op elt, 111'1



menyerahkan hldupnya kepada Kristus, mengakui Dla sebag'al

fuhannya dan berusaha melayani Dla dengan segenap iratinyl?

Sebutern Krlsten atau Ifulstianos sebenarnya tidak di

kenal dan tldak pernah didengar pada masa hidup Yesus dan

murid-mur{.dnya, sebutan Krlsten baru ada setelah Yesue ti-

dak ada, sebutan Krlsten pertama-tama di-berikan oleh pi"hak

laln terhadap para penglkut Yesus di Antlokhir,16

Krlsten adalah agama yang bermula dari ajaran Yesus

(Isa A1 Masih) yang sepenlnggal. beliau kemuclian diuboh clan

dimodlflkasi sedemlkian rupa oleh Paulus yang inti. ajaran-

nya meyakinl Yesus sebagal I\rhan dan juru selamat yang me-

nyelamatkan dan membebaskan manusia d.ari dosa warls dengan

cara la rela matl di ttang salib.

,. &E1 : kata penghubung yang menghubungkan dua kata a-

tau dua kalimat yang hamplr geart1.17

- 
f plam ; betasal darl bahasa Arab traslama[ yang ltemu-

dLan dalam bentuk mashdar berubah menjadi rfislamanrr arti
nya tunduk, patuh, penyerahan dlrl dan damai. Sedang mellu-

rut istllah Islam adalah ,

i*,+1".-t,, U *Lrri U$-il ;C#,rtJf
Artlnya :

Menyatakan tunduk dan menerlma apa yang disampatkan

oleh Nabl Muhammad SAW.

5R. Soedarmo, Kamus f stilah Iheologia, BpK. Ch.rnug Mulia
1984, p.55

1 5rura.

1?}IIJSrPoerwadar:rn ntor. op c1t, p.225
lSIbrahlm Anls, (et-al)

rul- Fikrr Beirut ,/t,,t,./ r\.416@ 
l{asith Juz r, Da-

{,
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Artinya :

Agama yang dlbawa Nabi Muhanmad SAW.

Menunrt Prof . K.H"R" lfuhamaao Adnan fslam adalah sl-
kap tunduk dan taat kepada perintah Allatr SWT. dengan rne -
makal dasar petunjuh-petunjuk serta bimblngan Rasul.rrrli:li

Muhammad. SAH.20

Menumt Prof.I{.M. ArlflnrM Ed. rs}am aclalali peclonan

hldup manusia yang berasar dctrl wahyu Al-lah yang dlsarnpai-

kan kepada Nabl Muhamrnad sAW. yang memberlkern pctunjuk ba-

gaimana seharusnya manusia sebagal hamba Al1ah berbuat dan

membaktikan dirinya kepada-Nya dengan mengikuti peraturan-

neraturan dan kaidah-kaidah yang Dia ciptalran" ,lsarnping

I tu rslam juga memberlkan petunJuk bagalmana seharusnya ma-

nusia sebagai makhluk sosial melakukan hubungan dengan nua-

syarakatnyar ''makhl"uk train dan al-an sekltar d.engan cara dan

slstbnn yang d.itetapkan AlLah berupa syarlrah d.an muramarSf,.

nari uraian kosakata tersebut penulis tegaolmn bahwa

yang dimaksud dengan judur skripsi diatas adalah suatu ka-
jlan dan telaah perbandlngan antara ajaran pred.esti-nasj_ da-

lam agar.ia Kristen dengan aJaran takdir dalam agarna rsiam ,

terutama tentang persanilaan d.an perbedaan-perbedaannya.

19rnia.

20Muh"rrad Ad.nan, Tuntqnan rnlan dan rslar,n,, Jayamurniriakarta, 1970, p.1?
21H.rrr.A"l

Go lden *,,uyo nlil ; -Pffft5,H86+, ffffi* 4 eam a--{earna sc-H-a&,
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.Adapun alasan yang mendorong penulls untuk menelj-tl

d.an membahas masalah tersebut adalah !

Adanya kekaburan antara pengertian predestinasi ciengan

deternninasl dalam ajaran Kristen, antara kerluanya pada

satu sisj. dlanggap mempunyai penger'tian yanp; sama, -se-

dang pada slsi yang laln dlanggap berbeda.

Adanya perbedaan pemahaman di kalarrgan umaf Krlsten rian

umat'rslam tentang predestinasl atau takdir, sebagtan

dari mereka mengatakan predestinasi atau takrllr Tuhan

mutl-ak dan manusia tidak bisa menolaknya, serlanglan se-

bagian yang lain mengatakan bahwa predestinasi atau tak-
dlr fuhan tldak menghllangkan kebebasan manusia da]am

menentukan perbuatannya sendlri.

Adanya anggapan di kalangan umat xrlsten bahwa ajaran
rslam khususnya masalah takdir adalah jlplakan dari aja-
ran Kri.sten, padahaJ- agama rslam send.iri berfungsi se

bagal korektor terhadap ajaran Krlsten.

D. lujuan -yang inqln dicapai

Ada tujuan-tuJuan tertentu yang ingin dicapal d.aIam

mengadakan studl perbandingan tentang predestinasi- menurut

ajaran Kristen dan takdir menurut ajaran rslam, antara )a_

in3

1. untuk mengetahul bagaimanakah se'benarnya pengertran pre-
d.estinasi menurut ajaran Krlsten dan bagaimana pula pe-
ngertian takdir menurut .ajaran f slam?.

,|
It

?.



2. Untult mengetahuS- berdasar apak;ih ajarail p::n11*:;tjnasi

rlal-arn i.lgi*rna liristen cian t;rkd.Lr d:rl am tlitlrni f lrlatn?, n-

pakah benal:*bena.r berasal rii,tl't kj-tab sucj masing*ma-

sin5; atau darj, buah p-ikii:an para to kohrryn?, a.tliul<nh

berasal ciari lita:: jrring kt:miii"ii rrtt dj tr';;tt fr,:i: Lt rill am

a jaran }leclua agatla i" tLl?.

1" Urrtuk murgetahui apakrrh aela pll-sani:ali dir:

aBtara ajaran prerltstinas-i clllnt;: l'"r"i si rr r.1-r ;-r-14 t,".r:-

dir dalarn f slam?" Aciat,',;:ir sali,rig n'lclpcr:gl:.r'uiri i.lntirT';j

ked.uanya? dan apakith acia pcrbedaari yerj.{T pl:irr:ip, arl

tara ajaran kedua agaflia i.1;,.:?"

E. Sirq.bgq -v.euq ciipefzunOkan

Sumbcr" clata yang d"lper5l.rr:[ik;*i riaiam stilrli ]:or:irit

r:ati-ll tentarrig predesti,nasi me nr:rut a j ar:rin ll::j. Li'i;r,ri cjrrr,

takdi"r nnenurut ajaran rslam dipero]-eh darl kepustakaan,

baik kepustakaan pribadl maupun kepustakaan rArN sunan

Ampel Surabaya.

Sumber utama kepustakaan adalah kitab suci Kris
ten yaitu Alkitab yang berlsl Perjanjian lama d.an per -
janjian Barur Al fur-an dan beberapa tafsirnya, I-Iadlts

Nabj. l{uhammad SAI{. d"an bulm-bu}fir teologl Krlsten maupun

rslam, kamus-kamus maqpun buku-buku laln yang ada kalt-
annya dongan pokok bahagan.

F. Metode dan sj-stematika pembahasqg

sehubungan data yang digali dari sumber kepusta

kaan, maka cara penggalian datanya menggunakan metode

-. nr?-.az1 -,.:r
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doln:mentasl, yaltu cara penggalian data dan informasj. de-

ngan menelitl dokumen-dokumen yang ada terutama kitab su-

ci agama Kristen yaitu Alkitah dan kitab suci agama Islam

yaitu A1 Qur-an d.an beberapa taf,sirnya, Hadits, buku-buku

teologi dan lain-lainnya yang ada kaitannya den,qan marrir

lah predestinasi atau takdir A1lah.

Adapun cara menganal-1sa data-data yang t'cr:asa1 iiari

buku-buku }<epustakaan penulis riicnggunakan nctode i

Induksi : yaitu tlsaha untuk mendapatlten kcsimpulan

umum tentang prcdestinasi atau takdir A1]ah yarig dliimtri-l

dari kesimpulan khusus yang terdapat dalam buku-buku ]ie.-

pustakaan,

Deduksi : yaitu cara untuk mendapatkan suatu kesim-

pulan yang bersifat khusus tentang predestinasi atau tak-

dir A1lah yang berpljak pada kesimpulan umum yang terda

pat dalarn ajaran Islam dan Krlsten.

Komparasi : yaitu membandlngkan antara dua masalah

atad leblh yan$ berkaitan dengan predestinasl atau takdir
Allah untuk diketahul segi-segi persamaan dan perbcdaan

rrya.

Untuk memudahkan mengetahui alur pemikiran dj- rlalam

skripsl ini, maka sistematika pembahasannya penulis susun

sebagai berikut i

Bab I : adalah pendahuluan yarlg berisi tentan5i la-
tar belakang masalah, rumusan rnasalah yang Liiterliti-, pe-

negasan dan alasan memillh judul, tujuan yang ingin dica-,

pal dalam penelitlan, me{ode yang direrguna}<an rlan sistc-
matlka pembal:asan.
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Bab II : ber:lsi tenteing papar'rn hasil- .itau tcrnrran

penelitl-an tr;ntal.ng macalah-niasalair Jrang btrkal ian dcngan

p::cdestlnasi menurut a ja::ari agarria 1(r'i cten, yai iu y.-ini', inr -

ngatrgkut tentarig pcngerti.an tr;rerlesti nas i ctreri 1:r,hi, tr.^i:p.,. to-

koh Kristen, predestlnasi sebagai d,og;ma daiai';i l,:'istr'n darr

asal usul ditetapl(annya sebagai. ciogrna r rrlsm j Ut:r.'r ji:, pc]' *

bedaan pendapat di kalangan teoiog I"ristr,n tr:n't;rin,q preCrs-

tilrasi yang akkirnya men jadi faharn rita',; ;i,l j rr:t'i*r,ri.i r'atr 11r;*

J-am agam* Kristen

EaL ilI : khul;rr s ;:li:nrai:hirrLnrr rr:.r,al li: tr,l,,ii r. /.1I li: re -
nurut ajalran agama Islam i/&ri8 rnc,-l .if:tit1, tf n{,l,rrr/i i.r'r'ii,.r'.rpa

aIl rnaupun Hadits dan dari ;lara te clcg islalr. ,i"-ri-;e .i;r;,,t:

pcri,ahaixan di kalangan un-iat Islan-r tentar:g nasrllr-rl: fu.k,r1ir

A1lah yang dinyatakan A1 Q'irr-an maupun l{adits Rasu1ul1ah,

hubungar: antara takdir (keputLrsan) Al1ah dengan perbuatan

maliusj-a, lahlrnya faharn atau al1ran-riliran dl llnglmngan

umat trsl-am sebagai akibat darj perbedaan pemaliaman ten

tang takdlr, aliran-aIir:an umat fslam yang ajarannya cii

anggaB sesat dan yang dapat dlterima oleh segenap umat

Iglarn.

Bab rv : berlol analisa perl:andingan te.tanp; masa-

1ah pred.estinasi atau takdlr Alrah dan aspek-aspek yang

terkait dengannya, batk intern umat Krlsten dan umat rs-
lam maupun antara ajaran lfuisten dengan rslam, ball< segi_

segi persamaan maupun perbedaannya,

t;air cll r:, I
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Bab V : ber{.sl keslmpulan terakhlr dari seluruh ba-

hasan skrtpsl sebagai jawaban dari tujuan yang lngin di

capai, dlsamplng ltu iuga berlsi saran-saran dari penulls

yang berkaltan d.engan masalah pred.esiinasi atau takdir

A1lah agar seseorang tidak terbawa oleh akidah yang me -
nylmpang dari yang haq.


