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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada pembahasan bab pendahuluan ini, diuraikan latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penjelasan istilah, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian. Adapun judul penelitian ini 

adalah Kritik Terhadap Paham Fideisme Dan Sekularisme Tentang Penggunaan 

Iman Dan Pikiran. 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Secara sederhana, persepsi manusia pada umumnya bercorak dualisme. 

Persepsi dualisme tersebut tampak antara hal spiritual yang dipertentangkan 

dengan hal yang material, agama yang dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan, 

dan pikiran yang dipertentangkan dengan iman. Dualisme antara pikiran dan iman 

sedemikian tajam, sehingga membuat hubungan keduannya menjadi topik 

perdebatan yang memerlukan pengamatan khusus. Dalam tulisan ini dualisme 

yang disoroti adalah mengenai konflik antara penggunaan pikiran dan iman.  

Konflik antara kelompok yang lebih mengagungkan pikiran dan iman, 

dikemudian hari menjadi dua kelompok ekstrem. Ekstrem pertama adalah 

kelompok yang mengabaikan iman, yaitu kelompok yang menyatakan 

penolakannya terhadap iman dan agama. Kelompok yang menganut pandangan ini 

adalah penganut paham sekularis, materialisme, relativisme, nihilisme, fasisme, 

dan atheisme. Menurut Mircea Eliade dalam bukunya yang berjudul Sakral Dan 

Profan, penganut  paham-paham ini adalah orang-orang Kristen yang 
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berintelektual, yang hadir ditengah berkembangnya dunia industri dan ekonomi.1 

Jadi paham yang berusaha mengebiri iman ini, berdasarkan catatan sejarah 

muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang semakin modern 

(sekular). Hal ini tidak berarti bahwa orang Kristen harus bersikap antipati 

terhadap perkembangan zaman, namun perlu untuk bersikap lebih waspada. 

Kelompok yang mengabaikan iman beranggapan bahwa Tuhan tidak lagi relevan 

dalam dunia masa kini. Mereka menolak dan mengabaikan pengalaman-

pengalaman kerohanian, seperti mujizat dan ibadah. 

Ekstrem kedua yang bertentangan dengan kelompok Sekularisme adalah 

kelompok yang bersikap radikal pada iman. Kelompok yang bersikap ekstrem 

pada iman diantaranya adalah penganut paham fundamentalis, radikalisme agama, 

dan Fideisme. Kelompok radikalis iman ini sangat meyakini bahwa rasio itu 

murni bertentangan dengan iman, dan diantara pikiran dan iman mustahil untuk 

didamaikan. Mereka meyakini bahwa ketika manusia bersedia menanggalkan 

pikirannya, barulah manusia tersebut dapat sungguh-sungguh beriman.2 Ada 

banyak hamba Tuhan masa kini yang juga menganut paham ini, sekalipun 

mungkin mereka tidak pernah mendengar istilah “fideisme”. David Wells dalam 

bukunya “No Place For Truth” mengatakan: “Banyak pendeta yang seharusnya 

berperan sebagai perantara bagi kebenaran ilahi dalam gereja, telah mendifinisi 

ulang peran pastoral mereka sedemikian rupa, hingga teologi telah menjadi 

                                                             
1 Mircea Eliade, Sakral Dan Profan (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), 212. 
2 Mircea Eliade, 187. 
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semacam penghalang atau sebuah subjek yang mereka kurang kuasai.3 Ilmu 

Teologi dipandang justru sebagai penghambat kuasa Roh Kudus bekerja dalam 

gereja. 

Pandangan Fideisme tentang Iman dan Pikiran dapat dipahami dari 

makna kata latin fides yang berarti iman, secara harfiah kata ini bermakna ‘iman-

isme’ atau paham ke-imanan.4 Fideisme adalah ajaran teologi yang menyatakan 

bahwa iman tidak membutuhkan pembenaran rasional; sesungguhnya iman, dalam 

bidang agama, adalah wasit bagi akal pikiran. Fideisme bersikap membatasi diri 

pada iman akan wahyu Allah, dan sekaligus berkeyakinan bahwa penggunaan 

nalar atau rasional manusia adalah sesuatu yang sia-sia dan tidak diperlukan. 

Fideisme adalah teori epistemologis yang mempertahankan bahwa iman tidak 

bergantung pada pembuktian atau reasonable dari rasio. Paham ini memandang 

bahwa pikiran dan iman bertentangan satu sama lainnya, dan iman adalah yang 

terunggul.5 Sikap Fideisme dapat berwujud iman sederhana seseorang yang 

merasa cukup dengan mengikuti pedoman agama saja, tidak perduli dengan segala 

macam perbedaan pandangan-pandangan, dan tidak mengkhawatirkan kritik.  

Perkembangan pengetahuan dipandang telah mengkebiri iman terhadap 

Kitab suci. Kecanggihan ilmu pengetahuan telah memicu perang militer antar 

negara, dan lain sebagainya. Semua ini menjadi stigma traumatis bagi gereja masa 

kini, sehingga Gereja bersikap anti terhadap intelektual. Seorang penginjil 

Amerika Billy Sunday dalam tulisannya mengatakan, bahwa pikiran lebih 

                                                             
3 David Wells, No Place For Truth: Whatever Happened To Evangelical Theology? (Grand 

Rapids: Eerdmans, 1993), 13. 
4 Philip L. dan Taliaferro Charles, A Companion to Philosophy of Religion (Malden: 

Blacwell, 2000), 376. 
5 Alvin Plantinga, “Reason And Belief In God,” 1981, 87. 
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mendatangkan kejahatan daripada kebaikan.6 Pada Tahun 1856 seorang pemimpin 

metodis bernama Peter Cartwright bertanya; “apa yang telah dilakukan hamba 

Tuhan terpelajar bagi dunia ini, setelah mempelajari teologi sebagai sebuah 

ilmu?”7 Semua ini merupakan ungkapan akan anti intelektual. 

Sikap anti intelektual semakin didukung oleh pemikiran sederhana yang 

menyetujui sifat antagonis pikiran. Intelektual dipandang bertentangan dengan 

perasaan, karena intelektual pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan emosi 

yang baik. Intelektual juga dipandang bertentangan dengan karakter, karena 

diyakini bahwa intelek hanya memiliki kecerdikan, yang sangat mudah 

bertransformasi menjadi kelicikan atau kejahatan. Intelektual juga dikontraskan 

dengan demokrasi, karena intelektual dianggap sebagai pemicu huru-hara. 

Pandangan Sekularisme tentang Iman dan Pikiran dapat dilihat dari 

informasi sejarah. Abad pertama hingga sekitar tahun 1700 tidak pernah terdengar 

perdebatan diantara orang Kristen mengenai benar salah suatu doktrin. Sampai 

tiba pada masa pengagungan akan pengetahuan,  keyakinan-keyakinan dalam 

iman Kristen yang telah permanen mulai menuai reaksi kritis dari umat Kristen 

sendiri. Tony Lane dalam tulisannya menjelaskan bahwa pada awal abad 18 

kekristenan mendapatkan perlawanan dari kelompok rasionalisme demi pemuasan 

akal. Friedrich Schleirmacher pada tahun 1768-1834 membawa kekristenan mulai 

dari kritik terhadap doktrin atau keyakinan iman hingga kepada sikap meragukan 

Allah dan agama.8 Pada masa itu terjadi perkembangan yang cepat dalam bidang 

                                                             
6 Richard Hofstadter, Intellectualism In American Life (New York: Vitage, 1962), 94. 
7 Richard Hofstadter, 102. 
8 Richard Hofstadter, 197. 
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teknologi dan ilmu pengetahuan, peningkatan dalam bidang pengetahuan terjadi 

signifikan pada tiap dekadenya. Pada masa ini juga terjadi pergesaran ekonomi 

kemasyarakatan, dari masyarakat agraris kepada masyarakat industri diwalayah 

Eropa dan Amerika. Bersamaan dengan perkembangan ini, pergeseran juga terjadi 

dalam bidang agama dan moral. Agama-agama tradisional dan para praktisinya 

berada di bawah tekanan. Pengajaran Kristen ortodoks banyak dipertanyakan dan 

bahkan ditinggalkan. Masalah yang amat rumit bagi Gereja pada masa itu adalah, 

bagaimana menghadirkan kekristenan yang mudah dimengerti oleh pikiran 

modern di tengah perlawanan mengenai masalah ke-Allah-an dalam masyarakat 

sekularis.9 Perkembangan ilmu pengetahuan, menjadikan rasional sebagai harga 

mutlak dalam menerima dan menolak keyakinan-keyakinan iman. Dan yang 

cukup disayangkan pada masa itu, Gereja bersikap anti rasional dan memandang 

kritik terhadap keyakinan iman sebagai perlawanan. Seorang pemikir abad 20 

Ernst Bloch adalah seorang profesor dari Amerika dan Jerman, menulis buku “The 

Principle of Hope”. Buku ini menolak “kepercayaan kepada Allah sebagai yang 

paling sempurna”.10 Perkembangan intelektual kian mengebiri iman Kristen, 

bahkan setelah Bloch mengembangkan teologi “Tuhan Mati.” Bloch 

berpandangan bahwa dengan tidak eksisnya gereja dalam menjawab masalah yang 

complicated disekitarnya menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya telah mati. 

Situasi di Eropa mengalami perubahan hebat pasca perkembangan paham 

sekularisme yang telah membunuh ide-ide keagamaan. Ide mengenai pertobatan, 

                                                             
9 David L. Smith, A Handbook of Contemporary Theology: Tracing Trends and Discerning 

Directions in Todays Theological Landscape (Illionis: Baker Books, 2001), 166. 
10 Ernst Bloch and Donald M. Mackinnon, The Principle of Hope, Scottish Journal of 

Theology, vol. 41 (Cambridge: MIT Press, 1988), 320, 
https://doi.org/10.1017/S0036930600040813. 



6 

 

kelahiran baru, ketaatan kepada Tuhan sudah dianggap sebagai hal kuno, dan 

tidak bersifat Eropa. Menurut data “Church Growth Quarterly” pada tahun 1993 

angka penduduk Eropa yang mengaku masih hadir dalam ibadah minggu di 

Gereja adalah sebagai berikut:11 
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Gambar. Grafik Kehadiran Jemaat Dalam Ibadah Minggu di Eropa 

 

Jadi sekalipun secara komulatif keanggotaan Kristen terbilang besar, 

namun kehidupan praktis Kristen sudah tidak dilakukan lagi. Orang-orang tidak 

lagi pergi ke gereja, dan kekristenan tidak lagi memberikan dampak. Tak dapat 

disangkal dampak yang diakibatkan dari sekularisme ini adalah merosotnya nilai-

nilai moral. Kejahatan di kota-kota meningkat, alkoholisme meluas, dan 

kehidupan moralitas semakin merosot. Data perceraian meningkat signifikan, dan 

bahkan terjadi kenaikan jumlah anak-anak gadis yang melahirkan tanpa suami. 

Kenyataan ini mengakibatkan lahirnya generasi muda yang liar yang menjadi 

korban alkohol, narkotika, seks bebas, dan kriminalitas karena ibu bekerja dan 

                                                             
11 Bloch and Mackinnon, 41:13. 



7 

 

tidak dapat menjaga anaknya. Gereja gagal menjawab kebingungan dan 

pertanyaan-pertanyaan jemaat tentang eksistesi ajaran ke-Kristenan. 

  

B. RUMUSAN MASALAH 

Masalah penelitian yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan menjadi 

rumusan masalah, untuk menetapkan arah penelitian. Rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kritik terhadap pandangan kelompok Fideisme tentang iman dan 

pikiran? 

2. Bagaimana kritik terhadap pandangan kelompok Sekularisme tentang iman dan 

pikiran? 

3. Apa hubungan dari peran iman dan pikiran dalam pertumbuhan kerohanian 

Kristen? 

 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kritik terhadap pandangan kelompok Fideisme 

tentang iman dan pikiran 

2. Untuk mengetahui bagaimana kritik terhadap pandangan kelompok 

Sekularisme tentang iman dan pikiran? 

3. Untuk mengetahui hubungan dari peran iman dan pikiran dalam pertumbuhan 

kerohanian Kristen? 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat teoritis penelitian ini, diantaranya adalah: 

1. Menambah sumber bacaan ilmiah ilmu Teologi Biblika yang khusus 

membahas tema iman dan pikiran. 

2. Menambah sumber bacaan ilmiah ilmu Teologi kontemporer tentang konsep 

iman dan pikiran pada kelompok Fideisme dan Sekularisme. 

3. Memberikan jawab terhadap perdebatang kelompok Fideisme dan Sekularisme 

tentang iman dan pikiran. 
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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

Pada bab tinjauan pustaka ini diuraikan pembahasan kajian teori dan 

bahasan kerangka berpikir dari penelitian ini. Adapun judul penelitian ini adalah 

Kritik Terhadap Paham Fideisme Dan Sekularisme Tentang Penggunaan Iman 

Dan Pikiran. Pembahasan tinjauan pustaka didasarkan pada topik penting yang 

termuat pada judul penelitian. 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Pandangan Fideisme tentang Iman dan Pikiran 

Fideisme dari kata latin fides yang berarti iman, secara harfiah kata ini 

bermakna ‘iman-isme’ atau paham ke-imanan.1 Fideisme adalah ajaran teologi 

yang menyatakan bahwa iman tidak membutuhkan pembenaran rasional; 

sesungguhnya iman, dalam bidang agama, adalah wasit bagi akal pikiran. 

Fideisme bersikap membatasi diri pada iman akan wahyu Allah, dan sekaligus 

berkeyakinan bahwa penggunaan nalar atau rasional manusia adalah sesuatu yang 

sia-sia dan tidak diperlukan. Fideisme adalah teori epistemologis yang 

mempertahankan bahwa iman tidak bergantung pada pembuktian atau reasonable 

dari rasio. Paham ini memandang bahwa pikiran dan iman bertentangan satu sama 

                                                             
1Philip L. dan Taliaferro Charles, A Companion to Philosophy of 

Religion (Malden: Blacwell, 2000), 376.  
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lainnya, dan iman adalah yang terunggul.2 Sikap Fideisme dapat berwujud iman 

sederhana seseorang yang merasa cukup dengan mengikuti pedoman agama saja, 

tidak perduli dengan segala macam perbedaan pandangan-pandangan, dan tidak 

mengkhawatirkan kritik. 

Perkembangan pengetahuan dipandang telah mengkebiri iman terhadap 

Kitab suci. Kecanggihan ilmu pengetahuan telah memicu perang militer antar 

negara, dan lain sebagainya. Semua ini menjadi stigma traumatis bagi gereja masa 

kini, sehingga Gereja bersikap anti terhadap intelektual. Seorang penginjil 

Amerika Billy Sunday dalam tulisannya mengatakan, bahwa pikiran lebih 

mendatangkan kejahatan daripada kebaikan.3 Pada Tahun 1856 seorang pemimpin 

metodis bernama Peter Cartwright bertanya; “apa yang telah dilakukan hamba 

Tuhan terpelajar bagi dunia ini, setelah mempelajari teologi sebagai sebuah 

ilmu?”4 Semua ini merupakan ungkapan akan anti intelektual. 

Sikap anti intelektual semakin didukung oleh pemikiran sederhana yang 

menyetujui sifat antagonis pikiran. Intelektual dipandang bertentangan dengan 

perasaan, karena intelektual pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan emosi 

yang baik. Intelektual juga dipandang bertentangan dengan karakter, karena 

diyakini bahwa intelek hanya memiliki kecerdikan, yang sangat mudah 

                                                             
2Alvin Plantinga, Reason And Belief In God (Notre Dame: University 

Notrre Dame, 1981), 87 

3Richard Hofstadter, Anti – Intellectualism In American Life (New York: 

Vitage, 1962), 94. 

4Ibid., 102. 
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bertransformasi menjadi kelicikan atau kejahatan. Intelektual juga dikontraskan 

dengan demokrasi, karena intelektual dianggap sebagai pemicu huru-hara. 

 

2. Pandangan Sekularisme tentang Iman dan Pikiran 

Dari abad pertama hingga sekitar tahun 1700 tidak pernah terdengar 

perdebatan diantara orang Kristen mengenai benar salah suatu doktrin. Sampai 

tiba pada masa pengagungan akan pengetahuan,  keyakinan-keyakinan dalam 

iman Kristen yang telah permanen mulai menuai reaksi kritis dari umat Kristen 

sendiri. Tony Lane dalam tulisannya menjelaskan bahwa pada awal abad 18 

kekristenan mendapatkan perlawanan dari kelompok rasionalisme demi pemuasan 

akal. Friedrich Schleirmacher pada tahun 1768-1834 membawa kekristenan mulai 

dari kritik terhadap doktrin atau keyakinan iman hingga kepada sikap meragukan 

Allah dan agama.5 

Pada masa itu terjadi perkembangan yang cepat dalam bidang teknologi 

dan ilmu pengetahuan, peningkatan dalam bidang pengetahuan terjadi signifikan 

pada tiap dekadenya. Pada masa ini juga terjadi pergesaran ekonomi 

kemasyarakatan, dari masyarakat agraris kepada masyarakat industri diwalayah 

Eropa dan Amerika. Bersamaan dengan perkembangan ini, pergeseran juga terjadi 

dalam bidang agama dan moral. Agama-agama tradisional dan para praktisinya 

berada di bawah tekanan. Pengajaran Kristen ortodoks banyak dipertanyakan dan 

bahkan ditinggalkan. Masalah yang amat rumit bagi Gereja pada masa itu adalah, 

bagaimana menghadirkan kekristenan yang mudah dimengerti oleh pikiran 

                                                             
5Richard Hofstadter, 197. 



12 

 

modern di tengah perlawanan mengenai masalah ke-Allah-an dalam masyarakat 

sekularis.6 Perkembangan ilmu pengetahuan, menjadikan rasional sebagai harga 

mutlak dalam menerima dan menolak keyakinan-keyakinan iman. Dan yang 

cukup disayangkan pada masa itu, Gereja bersikap anti rasional dan memandang 

kritik terhadap keyakinan iman sebagai perlawanan. Seorang pemikir abad 20 

Ernst Bloch adalah seorang profesor dari Amerika dan Jerman, menulis buku “The 

Principle of Hope”. Buku ini menolak “kepercayaan kepada Allah sebagai yang 

paling sempurna”.7 Perkembangan intelektual kian mengebiri iman Kristen, 

bahkan setelah Bloch mengembangkan teologi “Tuhan Mati.” Bloch 

berpandangan bahwa dengan tidak eksisnya gereja dalam menjawab masalah yang 

complicated disekitarnya menunjukkan bahwa Tuhan sebenarnya telah mati. 

Situasi di Eropa mengalami perubahan hebat pasca perkembangan paham 

sekularisme yang telah membunuh ide-ide keagamaan. Ide mengenai pertobatan, 

kelahiran baru, ketaatan kepada Tuhan sudah dianggap sebagai hal kuno, dan 

tidak bersifat Eropa. Menurut data “Church Growth Quarterly” pada tahun 1993 

angka penduduk Eropa yang mengaku masih hadir dalam ibadah minggu di 

Gereja adalah sebagai berikut:8 

                                                             
6David Smith L, A Handbook of Contemporary Theology: Tracing 

Trends & Discerning Directions in Today’s Theological Landscape (Illinois: 

Baker Book, 2003), 166. 

7Ernest Bloch, The Principle Of Hope (Cambridge: MIT Press, 1995), 

320. 

8Ibid., 13 mengutip dari Europe: Where Christianity matters – and is in 

decline, MARC Newsletter, September 1993. 
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Jadi sekalipun secara komulatif keanggotaan Kristen terbilang besar, 

namun kehidupan praktis Kristen sudah tidak dilakukan lagi. Orang-orang tidak 

lagi pergi ke gereja, dan kekristenan tidak lagi memberikan dampak. Tak dapat 

disangkal dampak yang diakibatkan dari sekularisme ini adalah merosotnya nilai-

nilai moral. Kejahatan di kota-kota meningkat, alkoholisme meluas, dan 

kehidupan moralitas semakin merosot. Data perceraian meningkat signifikan, dan 

bahkan terjadi kenaikan jumlah anak-anak gadis yang melahirkan tanpa suami. 

Kenyataan ini mengakibatkan lahirnya generasi muda yang liar yang menjadi 

korban alkohol, narkotika, seks bebas, dan kriminalitas karena ibu bekerja dan 

tidak dapat menjaga anaknya. Gereja gagal menjawab kebingungan dan 

pertanyaan-pertanyaan jemaat tentang eksistesi ajaran ke-Kristenan. 
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3. Esensi Pikiran 

Definisi yang paling umum dari pikiran adalah pusat berkembangnya ide 

dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini 

berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi 

yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian.9 Jadi 

pikiran merupakan pusat pemahaman seseorang dalam menilai sesuatu untuk 

dapat dikatakan benar atau salah. Anas Sudijono seorang pakar pendidikan 

menegaskan bahwa pikiran berfungsi untuk mengetahui sesuatu, sehingga 

seseorang dimungkinkan memiliki pemahaman yang lebih baik melalui tindakan 

berpikir. Memahami merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu 

setelah mengetahui sesuatu. Dimana melalui pemahaman tersebut seseorang dapat 

menginterpretasikan, dan mendemonstrasikannya dalam bentuk implementasi.10 

Jadi pikiran adalah pemahaman seseorang, yang menjadi alasan atau dasar 

seseorang melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian semakin baik seseorang 

memahami sesuatu, maka semakin baik pula ia dapat mengimplementasikan 

sesuatu tersebut.  

Suatu metode pengkajian yang dilakukan agar seseorang sampai pada 

tahap mengetahui hakikat sesuatu yang sedang dikaji, melalui indera yang 

berusaha memahami obyek disebut pola pikir rasionalitas. Proses penyerapan itu 

dilakukan melalui panca indera menuju ke otak, dibantu oleh pengetahuan/ 

                                                             
9Jujun Suparjan Suriasumantri, Ilmu Dalam Perspektif  (Jakarta: 

Yayayasan Obor Indonesia, 1999), 52. 

10Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1996), 50. 
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informasi sebelumnya yang akan menafsirkan dan memberikan sikap atas fakta 

tersebut. Keputusan tersebut dinamakan pemikiran atau ide,  yaitu pemahaman 

yang diperoleh akal secara langsung. Metode ini mencakup pengkajian obyek 

yang dapat diindera maupun yang abstrak yang berkaitan dengan pemikiran.11  

Poerwdarminta dalam tulisannya memberikan definisi pikiran atau rasio 

sebagai alat berpikir, daya pikir (untuk mengerti).12 Peter Kreft dan Ronald K. 

Tacelli dalam tulisannya mengutip teori Aristoteles klasik mengenai tindakan 

pikiran, yaitu memahami, menemukan, dan membuktikan sesuatu.13  Pikiran juga 

merupakan hakikat dari manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, sebab 

manusia terdiri dari keinginan, pikiran, dan perasaan. Jadi berpikir adalah 

tindakan rasional, yang bertujuan untuk semakin memahami sesuatu.  

Imanuel Kant seorang filsuf ternama pada abad 17-18  membagi pikiran 

ke dalam tiga jenis diantaranya adalah:14  

Pertama, pikiran murni; yaitu pikiran yang mempelajari, menganalisa, dan 

menguraikan sesuatu hal yang bersifat materi, yaitu segala sesuatu yang 

masuk akal. Kedua disebut pikiran praktis; yaitu bagian yang menyangkut 

masalah etika yang tidak bisa diuraikan oleh akal, seperti bagaimanakah 

manusia harus bermoral, bagaimana manusia harus berkehendak? Aspek ini 

tidak dapat diuraikan dengan pikiran murni. Ketiga, pikiran kritis; yaitu 

mengenai segala sesuatu diluar diri manusia, seperti bagaimana keberadaan 

Allah itu? Menurut Imanuel kant jenis pikiran terendah adalah pikiran murni, 

dimana hanya bisa menguraikan hal-hal yang masuk akal. 

 

                                                             
11MM Ismail, Al-Fikru al-Islamy (Beirut: Maktab al-Wa’ie, 1958) hal. 88 

12Dikutip oleh Peter Kreft, Ronald K. Tacelli, Pedoman Apolegetika 

Kristen 1 (Bandung: Kalam Hidup, 2000), 39-40. 

13Ibid., 39-40. 

14Ronald H. Nash, Iman Dan Akal Budi (Surabaya: Momentum, 2001), 

39. 
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Pada umumnya pola berpikir rasional sering disebut sebagai tindakan 

berpikir kritis. Edward Glaser dalam tulisannya menjelaskan bahwa berpikir 

rasional adalah berpikir secara mendalam tentang masalah dan hal-hal yang 

berada dalam jangkauan pengalaman seseorang. Berpikir rasional juga dipahami 

sebagai metode pemeriksaan sesuatu dengan penalaran logis.15 Jadi menurut 

Edward berpikir rasional adalah tindakan berpikir yang menuntut upaya keras 

untuk memeriksa setiap keyakinan atau pengetahuan asumtif berdasarkan bukti 

pendukungnya dan kesimpulan-kesimpulan lanjutan yang diakibatkannya. 

Robert Ennis dalam tulisannya menjelaskan bahwa berpikir rasional 

adalah pemikiran yang masuk akal dan reflektif yang berfokus untuk memutuskan 

apa yang mesti dipercaya atau dilakukan.16 Sedangkan menurut Richard Paul 

berpikir rasional adalah mode berpikir mengenai suatu hal, subtansi atau masalah 

apa saja, dimana si pemikir meningkatkan kualitas pemikirannya dengan 

menangani secara terampil struktur-struktur yang melekat dalam pemikiran dan 

menerapkan standar-standar intelektual padanya.17 

 

4. Esensi Iman 

Kata Iman dalam bahasa Ibrani menggunakan kata  !Wmae ,yang berarti 

kesetiaan.18 Kata lain yang digunakan untuk menunjuk pada Iman adalah kata 

                                                             
15Ronald H. Nash, 45. 

16Ibid., 46. 

17Ibid., 44. 

18Ensklopedi alkitab Masa kini, s.v Iman. 
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“!m;a'” (dalam bentuk kata kerja) yang artinya adalah percaya, kata ini sering 

diterjemahkan “kesetiaan”, dalam bentuk niphal artinya menjadi “kokoh, teguh, 

mantap”. Bila mendapatkan kata depan B mengandung arti “bersandar pada 

sesuatu dengan penuh keyakinan”. Menurut Erickson makna kata ini lebih tepat 

diterjemahkan “hati yang mampu bertahan pada sabda dan janji Ilahi”.19 

Dalam bahasa Yunani kata Iman berasal dari kata “pi,stij”, kata ini 

adalah kata benda yang berarti kepercayaan, keyakinan. Dalam bentuk kata kerja 

adalah “pisteu,w” yang artinya percaya, meyakini, atau mengimani.20 Kata kerja 

pisteu,w, oleh Friberg Lexicon kata ini diterjemahkan intellectual evaluation 

believe (percaya yang berdasarkan evaluasi intelektual). Menurut Erickson kata 

ini menunjukkan tindakan meyakini bahwa sesuatu itu adalah benar adanya.21 

Berdasarkan teks Yunani, kata percaya lebih condong didasarkan pada 

pembuktian secara akal atau nalariah. Beberapa terjemahan bahasa Inggris sepakat 

menerjemahkan makna iman dengan kata “faith” yang artinya adalah 

kepercayaan, atau keyakinan.22 

Menurut Peter Kreft dan Ronald K. Tacelli definisi iman dapat dilihat 

dari dua sudut pandang, yaitu berdasarkan objek iman dan tindakan iman. Objek 

iman adalah segala sesuatu yang dipercayai, segala sesuatu yang telah Allah 

                                                             
19Millard J. Erickson, Teologi Kristen (Malang: Gandum Mas, 2004), 

148. 

20Barclays M. Newman, Kamus Yunani-Indonesia (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1997).  

21Ibid., 149. 

22John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Ingrris – Indonesia (Jakarta: 

Gramedia, 2000), 231. 
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nyatakan dalam Alkitab. Inilah yang dimaknai Peter sebagai definisi Iman, dengan 

melihat pada objek iman itu sendiri. Sedangkan bila melihatnya berdasarkan 

tindakan iman tersebut, Peter membedakan definisi iman ke dalam 4 bentuk 

tindakan iman. Empat bentuk tindakan iman tersebut  diantaranya adalah: 

pertama, iman emosional; merasa yakin, percaya penuh pada seseorang. Kedua, 

iman intelektual atau kepercayaan. Ketiga, iman volisional adalah tindakan 

kehendak, suatu komitmen untuk menaati kehendak Allah. Keempat, Iman dari 

bagian terdalam dan rahasia, yaitu hati. 23 Dari penjelasan mengenai definisi iman 

ini, dapat disimpulkan bahwa iman adalah tindakan mempercayakan diri secara 

penuh, yang didasarkan pada persetujuan akal. Jadi dapat dipahami bahwa iman 

dibentuk oleh pengertian yang benar. 

Iman tidak hanya sekedar pengertian intelektual atau suatu doktrin 

melainkan lebih dari itu, ada beberapa unsur dari iman diantaranya adalah:24 

i). Unsur Intelektual-Kognisi   

Bahwa iman melibatkan intelek dan menekankan bahwa ada kebenaran 

dasar tertentu yang harus dipercayai untuk keselamatan. 

ii). Unsur Emosional – Afeksi    

Bahwa keyakinan harus melibatkan emosibukan hanya kesadaran intelektual 

semata akan kebenaran-kebenaran melainkan secara batin/menjiwai hidup 

dan menghidupkan kebenaran Injil (Yoh. 16:8-11). 

iii). Unsur Kehendak Manusia-Psikomotorik      

Sebagai akibat dari pengetahuan atau kesadaranakan kebenaran Injil dan 

dengan teguh meyakininyamaka harus diwujudnyatakan dalam tindakan. 

“sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan, 

dan percaya dalah hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari 

antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.” 

 

                                                             
23Peter Kreft, Ronald K. Tacelli, Pedoman Apolegetika Kristen 1 

(Bandung: Kalam Hidup, 2000), 37-38. 

24Paul Enns, 87.  
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Menurut Lois Berkhof iman memiliki tiga tingkatan, yaitu:25 

i). Iman yang berarti rasa percaya yang menyeluruh kepada Tuhan Yesus. 

ii). Iman yang berarti penerimaan akan kesaksian-kesaksian Firman oleh karena 

rasa percaya kepada Tuhan Yesus. 

iii). Iman yang berarti bersandar kepada Kristus dan beriman kepadaNya untuk 

keselamatan jiwa mereka. 

 

B. KERANGKA BERPIKIR 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelompok 

Fideisme memahami bahwa antara hasil nalar dan wahyu ilahi diyakini terdapat 

pertentangan. Perkembangan pengetahuan dipandang telah mengkebiri iman 

terhadap Kitab suci. Selain itu kelompok Fideisme meyikini bahwa iman tidak 

membutuhkan pembenaran rasional; sesungguhnya iman dalam bidang agama 

adalah wasit bagi akal pikiran. Iman tidak bergantung pada pembuktian atau 

reasonable dari rasio. Bertentangan signifikan dengan paham Fideisme, kelompok 

Sekularisme menjadikan rasional sebagai harga mutlak dalam menerima dan 

menolak keyakinan-keyakinan iman. 

Berdasarkan pembahasan dari kedua pandangan yang saling bertentangan 

diatas, maka jelas terlihat masalah dari kedua pandangan ini dalam memahami 

esensi iman dan esensi pikiran, dan hubungan antara pikiran dan iman.  Jadi 

tulisan ini bertujuan untuk memberi kritik atau kajian pada pandangan Fideisme 

dan juga pada pandangan Sekularisme, yang saling bertentangan dalam 

penggunaan iman dan pikiran. Tulisan ini juga bertujuan menunjukkan adanya 

hubungan antara pikiran dan iman. Metode yang digunakan dalam kajian ini 

                                                             
25Lois Berkhof, 181-182. 
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adalah study literature, dan kajian makna teologis tentang pikiran dan iman untuk 

menemukan hubungan diantara pikiran dan iman. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pada bab ini diuraikan pembahasan mengenai metode dan prosedur 

penelitian. Adapun metode penelitian disesuaikan dengan sifat masalah yang diteliti, 

dan tujuan penelitian. Sugiyono mengatakan bahwa setiap penelitian yang dilakukan 

haruslah berangkat dari masalah penelitian yang jelas, barulah kegiatan penelitian 

dapat segera dilakukan.1 Sumadi Suryabrata mengatakan bahwa suatu keputusan 

mengenai rancangan apa yang dipakai terkait erat dengan tujuan penelitian, dan sifat 

masalah yang digarap.2 Dengan dibatasinya tujuan penelitian secara jelas, maka 

penelitian memiliki arah yang jelas dan manfaat yang jelas pula.. 

 

A. METODE PENELITIAN 

Sproull dalam bukunya yang berjudul: “Handbook of Research Methods” 

menyatakan bahwa rancangan penelitian adalah sebuah rencana untuk melakukan 

penelitian yang biasanya meliputi pernyataan yang pasti dan terperinci mengenai 

unsur-unsur yang akan diperiksa dan prosedur yang akan dipakai.3 

Rancangan penelitian merupakan penggambaran mengenai keseluruhan 

aktivitas peneliti selama kerja penelitian, mulai dari persiapan sampai dengan 

                                                             
1Sugiyono, Metode Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2006), 31. 

 
2Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2002), 15. 
3Natalie Sproull, Handbook of Research Methods: A Guide for Prakticioners 

and Students in the Social Sciences (Metuchen: The Scarecrow Pres, 1988), 131. 
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pelaksanaan penelitian. Danim juga menambahkan bahwa rancangan penelitian 

merupakan hasil akhir dari suatu keputusan yang dibuat oleh peneliti berhubungan 

dengan bagaimana suatu penelitian bisa diterapkan.4 Berbeda dengan pemaparan Yin 

di mana rancangan penelitian sudah harus berfungsi sebelum penelitian dilaksanakan 

untuk menghindari situasi ketika bukti-bukti tidak berhubungan dengan pertanyaan 

yang ditetapkan semula.5 

Menurut Sugiyono metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.6 Dolet 

Unaradjan mengatakan bahwa  metode penelitian adalah semua asas, peraturan dan 

teknik tertentu yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam usaha pengumpulan 

data dan analisis untuk memecahkan masalah di bidang ilmu pengetahuan.7 Metode 

penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 

data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala 

atau isu tertentu.8 Hariwijaya juga menyatakan bahwa, “metode penelitian sangat 

                                                             
4Sudarwan Danim, Riset Keperawatan: Sejarah dan Metodologi (Jakarta: 

Penerbit Buku Kedokteran, 2002), 117. 

 
5Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Methods. Second Edition 

(Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994), 20. 

 
6Sugiyono, Metodologi Penelitian Manajeman (Jakarta: ALFABETA, 2015), 

24. 

 
7Dolet Unaradjan, Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: PT. 

Grasindo, 2000), 4-5 
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penting dalam menilai kualitas hasil penelitian dan keabsahan suatu penelitian 

ditentukan oleh metode penelitian.”9 

Oleh karena tujuan penelitian ini adalah menganalisis data kualitatif berupa 

tinjauan pustaka, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. 

M. Junaidi mengatakan bahwa penelitian kualitatif menekankan pada quality atau hal 

terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting yang dimaksud adalah makna di 

balik kejadian, fenomena, dan gejala sosial yang dapat dijadikan pelajaran berharga 

bagi pengembangan konsep teori.10 J.R. Raco menjelaskan bahwa metodologi 

penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi 

dan memahami suatu gejala sentral. Jadi tulisan ini bertujuan untuk memberi kritik 

atau kajian pada pandangan Fideisme dan juga pada pandangan Sekularisme, yang 

saling bertentangan dalam penggunaan iman dan pikiran. Tulisan ini juga bertujuan 

menunjukkan adanya hubungan antara pikiran dan iman. Metode yang digunakan 

dalam kajian ini adalah study literature, dan kajian makna teologis tentang pikiran 

dan iman untuk menemukan hubungan diantara pikiran dan iman. 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
8Conny R. Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan 

Keunggulannya (Jakarta: PT. Grasindo, t.t ), 2. 

 
9Hariwijaya, Pedoman Penulisan Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: ORYZA, 

2011), 51. 

 
10M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 25.  
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B. DATA DAN SUMBER DATA 

Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif bukan angka. Data dapat 

berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk 

kategori-kategori.11 Sproull mengemukakan adanya 4 macam metode pengumpulan 

data yaitu wawancara, administrasi instrument, observasi atau pengamatan, dan 

pemeriksaan dokumen-dokumen.12 Peneliti memakai metode pemerikasaan dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan iman dan pikiran sehingga dapat menghasilkan 

data yang otentik dan tepat. Peneliti menggunakan metode kepustakaan sebagai salah 

satu cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian, karena data 

pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitian.13 

Penggunaan dokumen ini berkaitan dengan analisis isi. Cara menganalisis isi 

dokumen ialah dengan memeriksa dokumen secara sistematik bentuk-bentuk 

komunikasi yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk dokumen secara obyektif.14 

Penelitiakan berusaha mengumpulkan data melalui pencarian dan pemeriksaan 

terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan iman dan pikiran.  

                                                             
11Jonathan Sarwono, Metodologi Penelitian Kuantitatif dan 

Kualitatif(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 209.  

 
12Sproull, 160. 

 
13Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Penerbit Obor 

Indonesia, 2004), 3. 

 
14Jonathan Sarwono, 226. 
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Arikunto memaparkan bahwa sumber data merujuk kepada subyek di mana 

data diperoleh.15Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

literature sejarah Gereja, literature tentang iman dan pikiran, Alkitab LAI, Alkitab 

Ibrani BWT, Alkitab Yunani BYZ, Alkitab King James Version, Alkitab New English 

Translation, Bible Works 9, kamus yang akan digunakan diantaranya: BDB (Brown-

Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon), Lexicon Holladay (A Concise Hebrew 

and Aramaic Lexicon of the Old Testament), TWOT (Theological Wordbook of the 

Old Testament), Comentary, buku-buku referensi (seperti ensiklopedi, konkordasi, 

dan jurnal), Web Bible Study dan sumber-sumber lain, yang berhubungan dengan 

penelitian . 

 

C. FOKUS PENELITIAN 

Penelitian kualitatif merupakan gejala bersifat holistik atau menyeluruh dan 

tidak dapat dipisah-pisahkan.16 Penelitian kualitatif menyebut fokus penelitian 

sebagai batasan masalah yang berisi pokok permasalahan yang masih bersifat umum. 

Melalui fokus penelitian seorang peneliti menjadi lebih spesifik dalam 

penelitiaannya.17 

                                                             
15Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 90. 

 
16Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif (Yoyakarta: AR-RUZZ 

MEDIA, 2012), 133. 
17M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, Metode penelitian Kualitatif 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 134. 
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Adapun cara membatasi masalah, yaitu dengan hati-hati peneliti melakukan 

pemerikasaan lebih jauh dari topik apa saja dari gejala yang layak peneliti ambil. 

Apabila sudah mengambil satu topik, topik lainnya harus diabaikan.18Andi 

menyatakan bahwa fokus penelitian sebaiknya diarahkan kepada tema-tema tertentu 

saja agar penelitian tidak melebar ke mana-mana, sehingga peneliti tidak mengalami 

kesulitan dalam membahas sebuah penelitian yang fokus.19 Peneliti menetapkan focus 

penelitian dalam bentuk pertanyaan berikut:  

1. Bagaimana kritik terhadap pandangan kelompok Fideisme tentang iman dan 

pikiran? 

2. Bagaimana kritik terhadap pandangan kelompok Sekularisme tentang iman dan 

pikiran? 

3. Apa hubungan dari peran iman dan pikiran dalam pertumbuhan kerohanian 

Kristen? 

 

 

D. PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan peri hal cara yang digunakan 

peneliti dalam mengumpulkan data dari sumber data, dan memberikan penjelasan 

mengenai data apa saja yang akan diperoleh dari setiap sumber data yang digunakan. 

Prosedur pengumpulan data adalah penjelasan mengenai pelaksanaan metode 

                                                             
18Andi Prastowo, 135. 

 
19Ibid, 138. 
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pengumpulan data, penerapan alat pengumpul data, dan penjelasan mengenai data 

yang akan diperoleh.20 Berikut langkah-langkah dalam pengumpulan data:  

1. Melakukan observasi terhadap pandangan tokoh atau teolog-teolog Kristen, dan 

literature sejarah Gereja.  

2. Melakukan observasi terhadap ayat-ayat Alkitab mengenai iman dan pikiran untuk 

menemukan konsep iman dan pikiran yang Alkitabiah. 

3. Metode eksegesis adalah sebuah metode yang berupaya untuk memahami makna 

yang ada dalam teks. Makna yang dimaksud adalah makna penulis Alkitab kepada 

pembaca aslinya. Eksegese merupakan metode dengan menggunakan instrument 

analisis historis, budaya, gramatikal, dan konteks.  

4. Metode sintetis ialah metode yang mendekati sebuah kitab sebagai satu satuan dan 

berusaha memahami maknanya sebagai keseluruhan. Metode tersebut bersifat 

memadukan, menekankan keseluruhan, dan mengabaikan perincian. Langkah-

langkahnya adalah membaca kitab untuk menemukan tema, mengembangkan 

tema, dan membaca paragraf demi paragraf untuk menemukan kerangka kitab.21 

Braga menambahkan metode itu ke dalam dua bagian, yaitu menemukan bagian-

bagian kitab (dengan meringkas setiap paragraf kemudian menggabungkan yang 

bertopik sama menjadi bagian utama, dan bagian-bagian lebih kecil) serta 

menemukan penekanan utama dalam kitab.22 

                                                             
20Subagyo, 242-243. 
21Merril C. Tenney, Galatians: The charter of Christian Liberty (Grand 

Rapids: W. M. B. Eerdmans Publishing Co, 1957), 26-29. 
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E. TEKNIK ANALISIS DATA 

Menurut Ghony dan Almansyur Analisis data untuk penelitian kualitatif 

adalah: 

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilih-memilahnya menjadi satuan unit yang dapat dikelola, 

mensintetiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa-apa yang 

penting dan apa-apa yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.  

Analisis pada Penelitian kualitatif dilakukan sejak awal penelitiannya 

dimana peneliti berinteraksi dengan latar dan subjek penelitian dalam rangka 

pengumpulan data.23 Subagyo pun sependapat dengan hal tersebut.24 Jenis data pada 

kualitatif mencakup: wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan 

lapangan di lokasi penelitian, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan 

sebagainya.25 Peneliti Kualitatif menggunakan analitis induktif yang berarti bahwa 

kategori-kategori, tema-tema, dan pola berasal dari data.26  

Wolcott menyebut proses analisis data kualitatif sebagai “mengubah sifat” 

(tranforming) data dan mencakup tiga subproses, yaitu deskripsi, analisis, dan 

                                                                                                                                                                              
22James Braga, Cara Menelaah Alkitab (Malang: Gandum Mas, 1982), 71-

73. 
23Ghony & Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, 245. 

  
24Subagyo, Pengantar Riset,  259. 

 
25Ghony & Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif, 245. 

 
26Ibid., 247. 
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interpretasi.27 Jenis penelitian biblika, analisis menentukan bagian-bagian data yang 

menyatakan segi-segi tertentu dari teks, yang selanjutnya menentukan maknanya.28 

Oleh karena itu, penulis ingin memunculkan konsep iman dan pikiran yang terdapat 

di dalam Alkitab dari data yang terkumpul sejak awal penelitian hingga pada akhir 

penelitian yaitu ketika seluruh data terkumpul dan membentuk suatu konsep tentang 

iman dan pikiran yang Alkitabiah dan implementatif.  

 

 

 

 

                                                             
27Subagyo, Pengantar Riset,  259. 

 
28Ibid.,  260. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab empat tentang hasil dan pemabahasan ini diuraikan deskripsi 

data dan pembahasan hasil penelitian. Adapun judul penelitian ini adalah Kritik 

Terhadap Paham Fideisme Dan Sekularisme Tentang Penggunaan Iman Dan 

Pikiran. Pembahasan bab ini juga didasarkan pada tujuan penelitian yang telah 

ditetapkan. 

  

A. DESKRIPSI DATA 

1. Kritik terhadap Fideisme 

Fideisme memahami bahwa antara hasil nalar dan wahyu ilahi diyakini 

terdapat pertentangan. Perkembangan pengetahuan dipandang telah mengkebiri 

iman terhadap Kitab suci. Fideisme pada hakikatnya tidak menyadari bahwa 

kemampuan manusia untuk bernalar adalah juga ciptaan Tuhan yang diberikan 

untuk dipergunakan serta dimanfaatkan demi tujuan yang baik. Namun sangat 

disayangkan Fideisme salah dalam memahami bahwa antara hasil nalar dan 

wahyu ilahi diyakini terdapat pertentangan. Fideisme sedemikian mengagungkan 

iman dan menganggap akal budi menghalangi karya Tuhan.1 Jadi paham Fideisme 

adalah iman tanpa akal budi. 

                                                             
1Philip L. dan Taliaferro Charles, A Companion to Philosophy of Religion, 

377. 
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Seraya menyebutkan ulang ayat pertama dalam kitab Kejadian, Yohanes 

membuka prolog Injilnya dengan kata-kata: “Pada mulanya adalah Firman.” 

Firman itu adalah akal budi dan sekaligus kata, suatu akal budi yang kreatif dan 

dapat mengkomunikasikan diri Allah, namun Firman itu dikomunikasikan melalui 

rasio atau pikiran. Manuel II seorang tokoh Gereja masa awal berkata bahwa 

bertindak tidak rasional (dengan logos) adalah bertentangan dengan hakikat Allah. 

Menurutnya teologi seharusnya berani memasuki keluasan akal budi, dan tidak 

menolak kedasyatan dari pikiran atau rasio, sebab pikiran adalah kasih karunia 

Allah. Hal senada diutarakan oleh John Piper dalam bukunya yang menegaskan 

bahwa; “kemampuan berpikir adalah karunia dari Allah, yang peran utamanya 

adalah mengejar dan mengasihi dan menghidupi kebenaran ultimate.2 

Paulus juga banyak berbicara tentang pikiran, sutu kali Paulus dengan 

tegas memerintahkan orang-orang percaya di Efesus agar meninggalkan 

kejahatan, supaya mereka terus menerus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu 

(Ef. 4:23). Paulus memberikan keterangan “di dalam roh dan pikiranmu”, untuk 

menjelaskan objek yang mengalami perubahan secara terus menerus atau 

berkesinambungan. Dalam bentuk teks aslinya adalah “pneu,mati tou/ noo.j u`mw/n“ 

secara harfiah diterjemahkan the spirit of your mind. LAI menerjemahkannya 

menjadi dua bagian yang terpisah, yaitu dalam roh dan pikiran, namun 

berdasarkan teks aslinya dua kata benda ini dihubungkan dengan artikel tou/ dalam 

bentuk genetif yang diterjemahkan “of”, sebab itu objek yang dimaksud Paulus 

                                                             
2 Peter dan Tacelli Kreft and Ronald K, Pedoman Apolegetika Kristen 1 

(Bandung: Kalam Hidup, 2000), 37–38. 
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dikenai oleh kegiatan “perubahan secara terus menerus” tersebut hanyalah pada 

satu objek dan bukan dua objek. Artinya kata roh dan pikiran tidak berdiri sendiri-

sendiri, melainkan satu kesatuan, atau menjelaskan satu objek saja. Jadi kata 

“pneu,mati” menunjuk pada objek yang secara terus menerus berubah, sedangkan 

kata noo.j atau pikiran merupakan keterangan pemilik dari roh tersebut. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pikiran manusia memiliki unsur kualitas 

rohani (spirit), yang akan secara terus menerus mengalami pembaharuannya, bila 

pikiran manusia tersebut mengalami pembaharuan secara terus menerus pula.  

Perhatikan kata pneu,mati  yang sering diterjemahkan dengan kata spirit 

(semangat, roh), namun makna dari kata ini tidak hanya demikian. Firberg 

Lexicon memberikan arti “as the seat of the inner spiritual life of man”, atau dapat 

juga diartikan sebagai “ the capacity to know God.” Dari beberapa definisi ini, 

dapatlah dipahami bahwa makna “spirit” adalah pusat kehidupan rohani  batin 

manusia, atau kualitas batin rohani manusia. “Kualitas batin rohani manusia”  

inilah, yang menurut Paulus diperbaharui secara terus menerus dan 

berkesinambungan. Jadi inti dari pembaharuan kualitas hidup manusia, terletak 

dari kualitas pikiran yang terus mengalami pembaharuan. Jadi sekali lagi 

dibuktikan bahwa pikiran adalah sarana penting yang Allah gunakan untuk 

mengubah manusia. 

Untuk mengubah kualitas pikiran rohani seseorang bukan sesuatu yang 

mudah, sungguh-sungguh sesuatu yang sangat sulit, karena kecenderungan pikiran 

manusia yang fasik. Tuhan tidak menyulap pikiran berkualitas rohani seseorang 

dalam sekejap. Pembaharuan kualitas pikiran rohani sama artinya dengan 
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pembaharuan pengertian (understanding) yang terjadi secara berkesinambungan 

atau terus menerus. Dalam Roma 12:2  ada perintah “... berubahlah oleh 

pembaharuan budimu (pikiranmu)...” Kata budi dalam teks ini menggunakan kata 

noo.j yang berarti pikiran atau kesadaran (consciousness) terhadap kebenaran yang 

membangun pemahaman. Jadi kualitas pikiran rohani akan semakin baik, bila 

pikiran dibaharui atau digunakan secara maksimal dalam memahami kehendak 

Allah.  

Bilamana seseorang memiliki keyakinan terhadap sesuatu, namun tidak 

didasari keyakinan rasio yang jelas, hal ini akan sangat berpotensi melahirkan 

sikap fanatisme yang sempit. Dengan rasio, seseorang dimungkinkan untuk 

memberikan pemahaman penalaran yang terbaik atas apa yang diyakininya itu. 

Pemahaman yang berkaitan dengan pengenalan, di mana oleh pengenalan yang 

terbaik, seseorang dapat menghidupi keyakinannya tersebut sebaik mungkin. 

Sejauh mana seseorang mengenal Tuhannya, sedemikian itulah penghargaan yang 

mungkin diberikannya kepada-Nya. 

Fideisme meyaikini bahwa iman tidak membutuhkan pembenaran 

rasional; sesungguhnya iman dalam bidang agama adalah wasit bagi akal pikiran. 

Iman tidak bergantung pada pembuktian atau reasonable dari rasio. Pikiran 

merupakan pusat pemahaman seseorang dalam menilai sesuatu untuk dapat 

dikatakan benar atau salah. Anas Sudijono seorang pakar pendidikan menegaskan 

bahwa pikiran berfungsi untuk mengetahui sesuatu, sehingga seseorang 

dimungkinkan memiliki pemahaman yang lebih baik melalui tindakan berpikir. 

Dimana melalui pemahaman tersebut seseorang dapat menginterpretasikan, dan 
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mendemonstrasikannya dalam bentuk implementasi.3 Jadi pikiran adalah 

pemahaman seseorang, yang menjadi alasan atau dasar seseorang melakukan 

tindakan tertentu. Semakin baik seseorang memahami tentang Allah dan 

FirmanNya, maka semakin baik pula seseorang tersebut dapat 

mengimplementasikan  Firman itu. Peter Kreft dan Ronald K. Tacelli dalam 

tulisannya mengutip teori Aristoteles klasik mengenai tindakan pikiran, yaitu 

memahami, menemukan, dan membuktikan sesuatu.4 Pikiran juga merupakan 

hakikat dari manusia sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna, sebab manusia terdiri 

dari keinginan, pikiran, dan perasaan. Jadi berpikir adalah tindakan rasional, yang 

bertujuan untuk semakin memahami sesuatu. 

Imanuel Kant seorang filsuf ternama pada abad 17-18  membagi pikiran 

ke dalam tiga jenis diantaranya adalah:5 

Pertama, pikiran murni; yaitu pikiran yang mempelajari, menganalisa, dan 

menguraikan sesuatu hal yang bersifat materi, yaitu segala sesuatu yang 

masuk akal. Kedua disebut pikiran praktis; yaitu bagian yang menyangkut 

masalah etika yang tidak bisa diuraikan oleh akal, seperti bagaimanakah 

manusia harus bermoral, bagaimana manusia harus berkehendak? Aspek ini 

tidak dapat diuraikan dengan pikiran murni. Ketiga, pikiran kritis; yaitu 

mengenai segala sesuatu diluar diri manusia, seperti bagaimana keberadaan 

Allah itu? Menurut Imanuel kant jenis pikiran terendah adalah pikiran 

murni, dimana hanya bisa menguraikan hal-hal yang masuk akal. 

Pada umumnya pola berpikir rasional sering disebut sebagai tindakan berpikir 

kritis. Edward Glaser dalam tulisannya menjelaskan bahwa berpikir rasional 

adalah berpikir secara mendalam tentang masalah dan hal-hal yang berada dalam 

                                                             
3 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1996), 50. 

4 Kreft and K, Pedoman Apolegetika Kristen 1, 39–40. 

5 Ronald H Nash, Iman Dan Akal Budi (Surabaya: Momentum, 2001), 39. 
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jangkauan pengalaman seseorang. Berpikir rasional juga dipahami sebagai metode 

pemeriksaan sesuatu dengan penalaran logis.6 Jadi pikiran kritis merupakan salah 

satu cara berpikir alamiah seorang individu, untuk dapat memahami Allah dan 

FirmanNya dengan lebih baik. Berpikir kritis atau rasional merupakan cara 

alamiah untuk memutuskan apa yang harus dipercayai dan dilakukan.  

 

2. Kritik Terhadap Sekularisme 

Kelompok Sekularisme menjadikan rasional sebagai harga mutlak dalam 

menerima dan menolak keyakinan-keyakinan iman. Permasalahan mendasar dari 

kelompok ini adalah iman, sebenarnya orang percaya masa ini belum memiliki 

iman yang sejati. Sumber iman yang adalah pengenalan akan Firman Allah, yang 

diperoleh dari pembelajaran pada Alkitab.  Sementara kelompok Sekularisme 

telah menolak untuk mempercayai Alkitab sebagai kitab yang berotoritas, jadi 

sebenarnya penolakan pada keyakinan-keyakinan iman disebabkan tidak adanya 

iman. Oleh sebab itu penting untuk terlebih dahulu memahami apa itu iman. 

Kata Iman dalam bahasa Ibrani menggunakan kata  !Wmae ,yang berarti 

kesetiaan. Kata lain yang digunakan untuk menunjuk pada Iman adalah kata “!m;a'” 

(dalam bentuk kata kerja) yang artinya adalah percaya, kata ini sering 

diterjemahkan “kesetiaan”, dalam bentuk niphal artinya menjadi “kokoh, teguh, 

mantap”. Bila mendapatkan kata depan B mengandung arti “bersandar pada 

                                                             
6 Nash, 45. 
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sesuatu dengan penuh keyakinan”. Menurut Erickson makna kata ini lebih tepat 

diterjemahkan “hati yang mampu bertahan pada sabda dan janji Ilahi”.7 

Dalam bahasa Yunani kata Iman berasal dari kata “pi,stij”, kata ini 

adalah kata benda yang berarti kepercayaan, keyakinan. Dalam bentuk kata kerja 

adalah “pisteu,w” yang artinya percaya, meyakini, atau mengimani.8 Kata kerja 

pisteu,w, oleh Friberg Lexicon kata ini diterjemahkan intellectual evaluation 

believe (percaya yang berdasarkan evaluasi intelektual). Menurut Erickson kata 

ini menunjukkan tindakan meyakini bahwa sesuatu itu adalah benar adanya. 

Berdasarkan teks Yunani, kata percaya lebih condong didasarkan pada 

pembuktian secara akal atau nalariah. Jadi iman bukan sesuatu yang tidak masuk 

akal, justru iman berdasarkan pada pertimbangan akal. 

Bila akal budi atau pikiran tanpa memiliki iman, maka akan berpotensi 

pada paham nihilisme (padangan tentang kesia-siaan), dan relativisme (padangan 

yang meyakini bahwa kebenaran bersifat relatif).9 Tanpa memiliki  dasar 

kebenaran rohani atau iman, pikiran juga telah menyebabkan penggunaan rasio 

menjadi kehilangan arah, yang mengakibatkan pergeseran iman yang hebat, 

hingga menciptakan keraguan-keraguan terhadap eksistensi Allah. Erastus 

Sabdono dalam tulisannya mengatakan bahwa pikiran tidak hanya dapat menjadi 

                                                             
7 Millard J. Erickson, Teologi Kristen (Malang: Gandum Mas, 2004), 148. 

8 Barclays M Newman, Kamus Yunani-Indonesia (Jakarta: BPK Gunung 

Mulia, 1997), 149. 

9 Gidion Gidion, “STUDI BIBLIKA KORELASI TEOLOGI PAULUS 

DAN TEOLOGI YAKOBUS TENTANG IMAN DAN PERBUATAN IMAN,” 

Shift Key : Jurnal Teologi Dan Pelayanan, 2018, 

https://doi.org/10.37465/shiftkey.v8i2.19. 
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sarana mengenal Allah atau memiliki iman yang sejati, namun pikiran juga dapat 

menjadi tempat dimana iblis menguasai kehidupan kita.10 

John Piper dalam bukunya mengemukakan bahwa penyebab dari 

kesalahan menggunakan rasio adalah hati yang jahat, yang diistilahkannya dengan 

“perzinahan mental”.11 Dalam Matius 16:1-4, orang-orang Farisi dan Saduki 

mencobai Yesus, agar Yesus memperlihatkan tanda dari surga kepada mereka. 

Namun Yesus menjawab “rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-

tanda zaman kamu tidak tahu membedakannya”. Respon Yesus yang 

menunjukkan bahwa orang Farisi dan Saduki memiliki segala tanda yang mereka 

perlukan. Mereka menggunakan indera dan pikiran dengan baik untuk mengetahui 

rupa langit, karena itu berkaitan dengan keselamatan mereka berlayar. Maka 

mereka berpikir dengan keras, supaya dapat dengan akurat memahami siklus 

matahari terbit dan terbenam. Namun tidak demikian ketika mereka berusaha 

memahami Yesus. Alasan mengapa mereka bersikap skeptis terhadap Yesus 

dijelaskan dalam ayat 4, Yesus mengatakan bahwa hati mereka jahat. Menurut 

Piper hati mereka yang jahat inilah yang kemudian merusak rasio mereka dan 

menjadikan mereka kehilangan kapasitas moral untuk membuat analisis yang 

akurat mengenai Yesus.12 Jadi jelas bahwa hati yang jahatlah yang akan 

menghantarkan rasio ke arah yang salah, tetapi bila hati bertujuan untuk 

                                                             
10 Erastus Sabdono, Bukan Seruling Tetapi Genderang Perang (Jakarta: 

Rehobot Publishing House, 2007), 13. 

11 John Piper, Think: The Life of the Mind and the Love of God, Crossway 

Books (Bandung: Pionir Jaya, 2010), 70. 

12 Piper, 71. 
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melakukan kehendak Allah, maka rasio akan menghantar sesorang tiba pada 

pengenalan yang lengkap, dan iman yang berkualitas.  

 

3. Hubungan Iman dan Pikiran 

Perjumpaan antara akal budi (pikiran) dengan pewartaan iman dalam 

aliran filsafat sejak Gereja perdana, merupakan hal penting yang perlu 

mendapatkan perhatian untuk disimak. Pemikir Kristiani yang bersikap kritis 

dalam menjawab gagasan filsafat Yunani adalah Origenes, ia adalah seorang Bapa 

Gereja di abad ke-2, yang menggunakan filsafat Platonis untuk menyusun 

argumen dan bentuk teologi Kristianinya. Dia unggul dalam menangkis serangan 

filsuf Yunani dengan gagasan Teologi yang bernalar rasional. Kebenaran ilmu 

pengetahuan yang bertumpu pada akal budi, tetapi teologi Kristiani bertumpu 

pada wahyu Kristiani. Kebenaran kristiani membawa penyelamatan dan 

berpuncak pada pewahyuan tentang Kristus. Karena itu perjumpaan ilmu 

pengetahuan (akal budi) dan pemahaman akan Allah (Teologi) harus saling 

melayani dan mendukung. Sebab jika tidak, keduanya akan menuai kepicikan dan 

ketimpangan, sebab seharusnya ilmu bertujuan untuk kesejahteraan dan kebaikan 

umat manusia. 

Seorang teolog dan filsuf italia bernama San Bonaventura mengatakan 

“Itinerarium Mentis In deum” (perjalanan pikiran atau jiwa menuju Tuhan), 

pernyataan ini menegaskan bahwa pengembaraan akal budi manusia akan sampai 
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kepada Allah.13 Dalam karyanya ini Bonaventura mengatakan bahwa budi 

manusia yang aktif selalu melakukan perjalanan, dan arah perjalanan itu sendiri 

bertumpu pada kodratnya, yaitu rasa ingin tahu. Sedangkan mengenai akhir dari 

suatu perjalanan, akal budi akan menghantar manusia atau pribadi pada sebuah 

kesadaran bahwa pucak dari segala pengetahuan dan garis akhir pengembaraan 

manusia adalah Allah.14  

Agustinus mengatakan bahwa ditengah keragu-raguan atau kesangsian, 

selalu ada sesuatu yang pasti. Namun keraguan tidak dapat dibantah, sebagai bukti 

bahwa seseorang belum memiliki pengetahuan yang benar. Dan sebuah keraguan 

tentunya selalu berkaitan langsung dengan adanya suatu pengetahuan yang benar. 

Jika tidak ada pengetahuan yang benar, maka tidak mungkin ada keraguan, 

bahkan orang tidak mungkin memikirkannya.15  Untuk memahami Allah yang 

Maha, pikiran manusia tentu memiliki keterbatasan. Namun Agustinus meyakini 

bahwa untuk memahami Allah atau hal yang ‘supra rasional,’ Allah pun 

memungkinkan diriNya untuk dikenal melalui ilmuninasi.  

Iluminasi dari bahasa lati iluminare yang berarti menerangi (memberi 

cahaya, memberi kebenaran, pribadi Allah).16 Harun Hadiwiyono menambahkan 

bahwa melalui analisis dan pertimbangan, manusia akhirnya akan sampai pada 

                                                             
13FX. Eko Armada Riyanto, Pengantar Filsafat Doing-Phylosophy 

(Yogyakarta: Widya Sasana, 2001), 7. 

14Ibid., 7-10. 

15Simon Petrus L. Tjahjadi, Pertualangan Intelektual (Yogyakarta: 

Kanisius, 2004), 112.  

16Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 

313.  
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suatu pengetahuan yang mengatasi kemampuan normal pikirannya, dan akan 

menemukan Allah melalui pikiran manusia.17 Dalam ajarannya mengenai  

iluminasi Agustinus menyatakan bahwa Allah menjadi terang bagi akal budi, 

batin dan jiwa manusia. Manusia tidak akan mencapai suatu pengetahuan yang 

benar mengenai Allah yang Maha tanpa terang dari Allah (iluminare).18 

Anselmus dalam tulisannya “credo ut intelligam” mengatakan bahwa 

manusia harus terlebih dahulu percaya bahwa pikiran sanggup menemukan 

pengetahuan yang benar tentang Allah melalui iluminasi, hal ini penting agar 

pikiran manusia memiliki kemampuan untuk menyelami atau menyelidiki 

kebenaran-kebenaran imannya. Jadi iman orang percaya adalah meyakini bahwa 

Allah memungkinkan manusia memahami Allah yang ‘supra rasional’ melalui 

iluminasi (pikiran yang diterangi Allah). Iman inilah yang menjadi pendorong 

pikiran manusia untuk menyelami dan melihat segala sesuatu secara lebih 

mendalam. Dan harus dimengerti bahwa iman dan pikiran berasal dari Allah.19 

Donald Guthrie dalam tulisannya menjelaskan bahwa iman dan akal budi 

tidak hanya sepadan, namun keduanya penting bagi satu dan yang lainnya.20 Iman 

yang tidak didasarkan pada akal budi akan menjurus kepada iman yang mistis atau 

supertisi. Sedangkan bila akal budi atau pikiran tanpa memiliki iman, maka akan 

                                                             
17Harun Hadiwiyono, Sari Sejarah Filsafat Barat 1 (Yogyakarta: Kanisius, 

1980), 80. 

18Ibid., 94.  

19Iman yang mendalam akan memberikan pandangan yang mendalam pula 

kepada akal budi tentang segala sesuatu yang baik tentang Allah. Ibid., 94. 

20Donal Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 2 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 

2009), 223. 
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berpotensi pada paham nihilisme (padangan tentang kesia-siaan), dan relativisme 

(padangan yang meyakini bahwa kebenaran bersifat relatif). 

Tanpa memiliki  dasar kebenaran rohani atau iman, pikiran juga telah 

menyebabkan penggunaan rasio menjadi kehilangan arah, yang mengakibatkan 

pergeseran iman yang hebat, hingga menciptakan keraguan-keraguan terhadap 

eksistensi Allah. Erastus Sabdono dalam tulisannya mengatakan bahwa pikiran 

tidak hanya dapat menjadi sarana mengenal Allah atau memiliki iman yang sejati, 

namun pikiran juga dapat menjadi tempat dimana iblis menguasai kehidupan 

kita.21 Pada masa kini muncul berbagai pemikiran yang berusaha merendahkan 

nilai kebenaran-kebenaran yang sekian lama dipandang sebagai sesuatu yang 

absolut. Munculnya keanekaragaman pandangan-pandangan para cendikiawan 

Kristen, sehingga menyebabkan pluralisme konsep yang tak dapat dibedakan, 

yang kemudian melahirkan penilaian bahwa semua pandangan adalah sama-sama 

memiliki kebenaran, keadaan seperti ini semakin melunturkan percaya orang 

banyak pada Firman yang absolut. Situasi seperti ini yang berpotensi melahirkan 

sikap anti terhadap rasionalis, sebab dianggap sebagai pemicu terjadinya keragu-

raguan iman. Dan Erastus dalam tulisannya menjelaskan bahwa pikiran manusia 

juga dapat menjadi pangkalan Iblis, sebab itu tindakan yang memberikan 

                                                             
21Itulah sebabnya Paulus menasehati orang percaya agar tidak memberi 

“kesempatan”kepada iblis (Ef. 4:27). Kata kesempatan dalam teks aslinya 

menggunakan kata topon yang bisa berarti place atau tempat, atau sering juga 

diartikan tempat berpijak, dan pangkalan. Jadi orang percaya tidak boleh 

memberikan kesempatan kepada iblis, artinya tidak memberi kesempatan mengisi 

pikiran dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Firman. Erastus 

Sabdono, Bukan Seruling tetapi Genderang Perang (Jakarta: Rehobot Publishing 

House, 2007), 13 
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kesempatan dalam pikiran kepada Iblis adalah melakukan apa yang tidak 

dikehendaki Allah.22 

John Piper dalam bukunya mengemukakan bahwa penyebab dari 

kesalahan menggunakan rasio adalah hati yang jahat, yang diistilahkannya dengan 

“perzinahan mental.”23 Dalam Matius 16:1-4, orang-orang Farisi dan Saduki 

mencobai Yesus, agar Yesus memperlihatkan tanda dari surga kepada mereka. 

Namun Yesus menjawab “rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-

tanda zaman kamu tidak tahu membedakannya”. Menurut Piper, respon Yesus ini 

menunjukkan bahwa orang Farisi dan Saduki memiliki segala tanda yang mereka 

perlukan. Mereka menggunakan indera dan pikiran dengan baik untuk mengetahui 

rupa langit, karena itu berkaitan dengan keselamatan mereka berlayar. Maka 

mereka berpikir dengan keras, supaya dapat dengan akurat memahami siklus 

matahari terbit dan terbenam. Namun tidak demikian ketika mereka berusaha 

memahami Yesus. Alasan mengapa mereka bersikap skeptis terhadap Yesus 

dijelaskan dalam ayat 4, Yesus mengatakan bahwa hati mereka jahat. Menurut 

Piper hati mereka yang jahat inilah yang kemudian merusak rasio mereka dan 

menjadikan mereka kehilangan kapasitas moral untuk membuat analisis yang 

akurat mengenai Yesus.24 Jadi jelas bahwa hati yang jahatlah yang akan 

menghantarkan rasio ke arah yang salah, tetapi bila hati bertujuan untuk 

                                                             
22Ibid., 14. 

23John Piper, Think: The Life Of The Mind And The Love Of God (Bandung: 

Pionir Jaya, 2010), 70. 

24Ibid., 71. 
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melakukan kehendak Allah, maka rasio akan menghantar sesorang tiba pada 

pengenalan yang lengkap, dan iman yang berkualitas. 

Jadi bila ada kecurigaan selama ini terhadap pengembangan rasio, dapat 

dimengerti hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Sebab sejarah juga mencatat 

lahirnya pandangan-pandangan yang mengaburkan iman, dari kelompok-

kelompok intelektual Keristen yang “hatinya jahat”. Dalam 2 Korintus 3:14, 

Paulus menyatakan bahwa pikiran telah “menjadi tumpul” evpwrw,qh . Sedangkan 

dalam 1 Tim. 6:5 Paulus menyebut bahwa pikiran “tidak sehat” diefqarme,nwn. 

Pada bagian ayat-ayat ini seluruhnya dengan tegas menjelaskan bahwa dosalah 

yang mengacaukan kemampuan berpikir manusia (2 Tim. 3:8 dan 4:2-4). Jadi 

dosa yang ada di dalam hati kita merupakan inti dari kesalahan arah kerja rasio. 

Berdasarkan uraian ini, jelaslah bahwa terdapat hubungan yang erat 

antara pikiran dan iman, keduanya adalah bagian penting yang saling 

membutuhkan. John Toland dalam tulisannya mengatakan bahwa iman perlu 

diteguhkan oleh akal atau rasio, sehingga keyakinan itu menjadi iman yang 

teguh.25 Senada dengan pandangan Donal Guthrie yang menjelaskan bahwa iman 

merupakan tindakan meyakini yang didasarkan pada persetujuan akal, sebab iman 

atau keyakinan selaras dengan akal,26 oleh sebab itu apa yang diimani adalah apa 

yang dipahami. 

Bila sejenak melihat pada sejarah gereja, tampak bahwa kelemahan yang 

paling besar dari Gereja protestan dan kekristenan umumnya adalah sikapnya 

                                                             
25Lorens Bagus, Kamus Filsafat (Jakarta: Gramedia, 2005), 626. 

26Donal Guthrie, Teologi Perjanjian Baru 2, 223 
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yang ragu-ragu terhadap peranan dari pikiran. Pikiran seringkali dipertentangkan 

dengan iman. Bila Iman itu memang bertentangan dengan pikiran, lalu apakah 

eksistensi dari iman itu? Tentu eksistensi iman bukan hanya bermakna perasaan 

atau kata hati belaka. Sebab bila kita menyakini bahwa iman adalah ekspresi 

perasaan atau kata hati belaka, ini mengkerdilkan esensi iman, dan itu berarti 

bahwa iman tidak dapat dikomunikasikan, diberitakan kepada banyak orang, atau 

diproklamirkan. Eka Dramaputera dalam tulisannya mengatakan bahwa idealnya 

orang yang paling yakin terhadap kebenaran berita Injil, seharusnya adalah orang 

yang paling yakin akan kebenaran “obyektivitas” dari Injil. Oleh sebab itu orang 

yang sangat meyakini kebenaran berita Injil adalah mereka yang secara 

rasionalitas memahami dan meyakini berita Injil sebagai berita kebenaran yang 

obyektif.27    

Adapula pernyataan yang mengatakan bahwa penggunaan pikiran dapat 

diterima, namun harus sepenuhnya ditundukkan kepada Iman. Banyak tokoh 

filsafat yang mendukung pandangan, bahwa pikiran seharusnya ditundukkan 

kepada iman. Sepintas lalu tampaknya hal ini benar, pikiran harus ditundukkan 

kepada iman agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar. Namun bila sejenak 

kita menganalisa keduanya, tampak bahwa diantara keduanya tidak dapat 

menyakatan bahwa iman lebih prioritas daripada pikiran, atau mengatakan bahwa 

pikiran lebih utama daripada iman. Eka Darmaputera dalam tulisannya 

mengatakan bahwa bukan hanya iman yang menerangi pikiran, tetapi juga pikiran 

                                                             
27Eka Darmaputera, Seri etika Sederhana Untuk Semua (Jakarta: BPK 

Gunung Mulia, 1987), 87. 
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menerangi iman. Sebab tidak mungkin iman akan menjadi lebih baik atau sejati, 

tanpa pikirannya memahami dengan baik apa yang diimaninya.28 Jadi adalah hal 

yang kurang tepat bila kemudian kita memandang salah satu dari keduanya lebih 

prioritas atau superior, dan yang lainnnya lebih inferior. Dan bila saja kita tidak 

menambah-nambah, ataupun kita tidak mengurang-ngurangi apa yang telah Tuhan 

Yesus ajarkan, sebenarnya semua sudah sangat jelas. Yesus mengajarkan: 

“Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, 

dan dengan dengan segenap akal budimu” (Mat. 22:37,38). Dalam kalimat ini 

tidak sama sekali terkandung subordinasi atau urutan prioritas, yang  

memungkinkan kita untuk lebih memandang salah satunya lebih superior.  

 

B. PEMBAHASAN HASIL 

Perdebatan panjang antar para tokoh inteletual Kristen dalam sejarah Gereja 

mengenai optimalisasi iman dan pikiran telah dapat dinetralisir, dengan memahami 

bahwa antara pikiran dan iman saling membutuhkan, dan diantara keduanya tidak ada 

yang bersifat superior. Salah satu penyebab dari dari kesalahan arah pikiran adalah hati 

yang jahat. Hati yang jahat inilah yang kemudian merusak rasio tokoh-tokoh masa lalu, 

dan menjadikan mereka kehilangan kapasitas moral untuk membuat analisis yang akurat 

tentang Kebenaran. Pikiran manusia dapat menjadi pangkalan Iblis, sebab itu tindakan 

yang memberikan kesempatan dalam pikiran kepada Iblis adalah melakukan apa yang 

tidak dikehendaki Allah. 

Pikiran perlu dimaksimalkan untuk mengenal Allah. Memang untuk memahami 

Allah yang Maha, pikiran manusia tentu memiliki keterbatasan. Namun Allah pun 

                                                             
28Ibid., 87.  
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memungkinkan diriNya untuk dipahami melalui ilmuninasi. Allah yang menjadi terang 

bagi akal budi, batin dan jiwa manusia. Manusia tidak akan mencapai suatu pengetahuan 

yang benar mengenai Allah yang Maha tanpa terang dari Allah (iluminare). Namun 

manusia juga harus terlebih dahulu percaya bahwa pikiran sanggup menemukan 

pengetahuan yang benar tentang Allah melalui iluminasi, hal ini penting agar pikiran 

manusia memiliki kemampuan untuk menyelami atau menyelidiki kebenaran-kebenaran 

imannya. Sebab iman merupakan tindakan meyakini yang didasarkan pada persetujuan 

akal, sebab itu iman atau keyakinan selaras dengan akal. Jadi bukan hanya iman saja yang 

menerangi pikiran, tetapi juga pikiran menerangi iman. Sebab tidak mungkin iman akan 

menjadi lebih baik atau sejati, tanpa pikirannya memahami dengan baik apa yang 

diimaninya. Oleh sebab itu, kurang tepat bila kemudian kita memandang salah satu dari 

keduanya lebih prioritas atau superior, dan yang lainnya lebih inferior. Intinya mari kita 

melakukan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Yesus mengajarkan: “Kasihilah Tuhan 

Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan dengan 

segenap akal budimu” (Mat. 22:37,38). 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Pada pembahasan bab kesimpulan ini, diuraikan kesimpulan temuan 

penelitian, saran dan rekomendasi dari hasil penelitian. Adapun judul penelitian 

ini adalah Kritik Terhadap Paham Fideisme Dan Sekularisme Tentang 

Penggunaan Iman Dan Pikiran. 

 

A. KESIMPULAN 

Pikiran dan iman saling membutuhkan, dan diantara keduanya tidak ada 

yang bersifat superior. Salah satu penyebab dari dari kesalahan arah pikiran 

adalah hati yang jahat. Hati yang jahat inilah yang kemudian merusak rasio tokoh-

tokoh masa lalu, dan menjadikan mereka kehilangan kapasitas moral untuk 

membuat analisis yang akurat tentang Kebenaran. Pikiran perlu dimaksimalkan 

untuk mengenal Allah. Manusia tidak akan mencapai suatu pengetahuan yang 

benar mengenai Allah yang Maha tanpa terang dari Allah (iluminare). Namun 

manusia juga harus terlebih dahulu percaya bahwa pikiran sanggup menemukan 

pengetahuan yang benar tentang Allah melalui iluminasi, hal ini penting agar 

pikiran manusia memiliki kemampuan untuk menyelami atau menyelidiki 

kebenaran-kebenaran imannya. Jadi bukan hanya iman saja yang menerangi 

pikiran, tetapi juga pikiran menerangi iman. Sebab tidak mungkin iman akan 

menjadi lebih baik atau sejati, tanpa pikirannya memahami dengan baik apa yang 

diimaninya. 
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B. SARAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan 

beberapa rekomendasi terkait sikap yang perlu dikembangkan dalam mendukung 

proses pertumbuhan iman orang percaya, diantaranya: 

1. Memberikan informasi tentang peran pikiran dalam menumbuhkan iman orang 

percaya. Informasi dapat diberikan melalui media social, seminar, dan tulisan-

tulisan di buletin atau renungan cetak. Hal ini penting untuk memberikan 

informasi yang benar, akan pentingnya peran pikiran dalam pertumbuhan iman 

orang percaya. 

2. Memberikan informasi yang didasarkan pada kajian atau penelitian Biblika dan 

interdisipliner yang ilmu, untuk membantu orang percaya mengetahui secara 

rasional apa yang harus diimani. Informasi berkualitas dan reasonable dapat 

disebarluaskan melalui media social, seminar, dan tulisan-tulisan di buletin 

atau renungan cetak. Gereja tidak boleh bersikap anti terhadap rasional, sebab 

Allah adalah pecipta rasional dan yang paling rasional. Roh Kudus yang 

menuntun akal manusia yang terbatas, untuk memahami dan mengimani hal-

hal yang suprarasional. 
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