
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di tengah derasnya arus globalisasi, kita mendapatkan kenyataan 

bahwa agama tetap diperbincangkan dan menarik. Kenyataan ini 

membuktikan bahwa tesis umum tentang agama yang menempati sub 

ordinate (bawah) dalam kaitannya dengan kemajuan sain dan teknologi 

sebenarnya tidak relevan. Dalam tahapan perkembangan sosial 

kemasyarakatan tertentu dan waktu tertentu pula, pandangan tentang posisi 

bawah agama dalam hubungannya dengan kemajuan sains dan teknologi bisa 

saja merupakan fenomena sesaat. Kenyataan di atas selalu dibarengi dengan 

munculnya arus balik yang bersifat keagamaan (Efendi, 2005: 261). 

Pluralisme secara literal dapat diartikan sebagai paham kemajemukan, 

baik dalam agama, etnis, suku, maupun budaya. Di era demokrasi dan 

globalisasi pluralisme kemudian menjadi sangat penting dan gencar 

disosialisasikan. Hal ini dilakukan dengan harapan ketika semangat 

pluralisme dalam beragama dipahami dengan baik, ketegangan dan konflik 

yang disebabkan oleh isu agama dapat diredam atau paling tidak semakin 

berkurang (Setiawan, 2010: 8). Padahal setiap manusia dan agama 

menginginkan adanya kedamaian. Apalagi pada tahun 1980-an dimana dunia 

mengalami suatu masa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu 

hancurnya batas-batas budaya, bahasa dan geografis, untuk pertama kalinya 

dalam sejarah dunia tidak lagi terkotak-kotak dalam dua kutub perbedaan 
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Barat dan Timur (Coward, 1989: 5). Oleh sebab itu pluralisme perlu 

dipahami bukan hanya sebagai kebaikan negatif yang menyingkirkan paham 

fanatisme golongan, namun esensi dari pluralisme adalah dipahami sebagai 

kekuatan yang bisa menyatukan komponen masyarakat dalam ikatan 

pertalian sejati kebinekaan yang membangun ikatan keadaban (Amindhan, 

2000: 29). Untuk menyikapi hal yang kontradiktif tadi di butuhkan dialog 

antar agama.     

Dialog antar agama merupakan sebuah solusi dan menjadi titik inti 

dalam perubahan dari kehidupan egosentris ke kehidupan dialogis, karena 

semua itu akan mengajak diri kita dan orang lain untuk melakukan 

transformasi agar kita tetap dapat eksis dan terbuka pada orang lain dari 

dunia yang berbeda (Bhaidawy, 2001: 56). 

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Hans Kung: “Tak ada 

perdamaian dunia tanpa perdamaian Antar Agama” Pernyataan ini memiliki 

nuansa yang amat kaya. Di satu pihak, kita melihat bahwa perdamaian antar 

agama menjadi prasyarat bagi perdamaian dunia. Namun, di pihak lain 

pernyataan ini juga bisa diartikan bahwa perdamaian dunia tersebut sekaligus 

merupakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian antar agama. Tidak 

bisa disangkal bahwa agama dan aspek-aspek lain dalam kehidupan 

bermasyarakat saling tergantung, satu mempengaruhi yang lain, satu tidak 

dapat berdiri sendiri tanpa subjek yang lain (Hans Kung, Kuschel, 1999: 17). 

Dialog antar agama adalah suatu cara untuk mencapai kedamaian, 

akan tetapi ada juga yang menghindarinya, karena untuk menuju dialog antar 
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Agama ternyata terdapat persoalan yang dirasakan oleh pemeluk agama, 

seperti yang dipersoalkan Gereja. Mereka mengkhawatirkan dialog akan 

mengendorkan semangat misioner Gereja. Kardinal Arinze menunjukkan 

beberapa persoalan yang diakuinya sangat besar. Bagaimana dialog dan tugas 

pewartaan injil dapat berjalan bersama-sama. Jika pewartaan injil yang 

dimaksud ialah agar orang menerima injil dan diinkorporasikan kedalam 

Gereja melalui pemandian. Sedangkan dialog bertujuan menjalin hubungan 

serasi tanpa maksud-maksud tersebut (Ariyanto 1995: 19). Persoalan ini tidak 

hanya hadir di kalangan Gereja akan tetapi juga merupakan persoalan bagi 

agama-agama lain sebagaimana agama misionaris. 

Hal ini senada dengan yang dikatakan Mukti Ali, bahwa secara 

teologis ada problem bagi kaum kristiani mengenai hubungan antar 

proclamation dan dialog. Di dalam majelis gereja dunia juga di Vatikan 

banyak sekali literatur dipublikasikan mengenai antagonisme mengenai misi 

dan dialog (Mukti Ali. 1998: 8), seperti Nostra Aetate yang merupakan salah 

satu Dokumen Konsili Vatikan II yang mengumandangkan satu seruan baru 

kepada semua umat beragama untuk bekerja sama membangun masa depan 

kemanusiaan yang lebih baik. Di antara rumusan Nostra Aetate adalah 

(Markus 1978: 27) 

Gereja katolik tidak menolak apa sajapun yang benar dan suci dalam agama-
agama lain. Dengan hormat yang tulus gereja menghargai tingkah laku dan 
tatacara hidup, peraturan-peraturan dan ajaran-ajaran agama tersebut. 
Meskipun mereka itu dalam banyak hal khusus berbeda dari iman dan 
pengajaran gereja, namun kerapkali memantulkan cahaya kebenaran itulah 
yang menerangi sekalian orang. 
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Selain sikap Gereja terhadap agama bukan Kristiani, dalam rumusan 

Nostra Aetate juga memberikan seruan untuk berdialog antar agama: 

Maka gereja menyerukan kepada puteranya agar mereka dalam kesaksian 
iman dan hidup kristiani tetap menaruh simpati kepada unsur-unsur positif, 
rohani maupun moril yang terdapat pada para penganut-penganut agama lain 
lantas memelihara dan memperkembangkan unsur-unsur tadi. Sikap simpati 
itu harus juga mencakup nilai-nilai yang termuat dalam hidup masyarakat 
dan kebudayaan mereka. Dianjurkan supaya sikap tadi dinyatakan oleh 
dialog dan kerja sama dengan mereka dalam suasana dan khidmad 
 
Dari rumusan Nostra Aetate tersebut Gereja mengakui “Rahmat Ilahi” 

atau ajaran-ajaran kemanusiaan yang luhur dan bernilai tinggi dalam agama 

lain, akan tetapi gereja tetap yakin bahwa keselamatan mutlak dan kebenaran 

yang sempurna hanyalah lewat kristus dan injilnya. 

Tujuan dialog antar agama adalah pemahaman bukan maksudnya 

untuk mengalahkan yang lain  untuk mencapai kesepakatan penuh atau pada 

suatu agama universal. Cita-citanya adalah komunikasi untuk menjembatani 

jurang ketidaktahuan dan kesalahpahaman timbal balik antara budaya dunia 

yang berbeda-beda. Membiarkan mereka bicara dan mengungkapkan 

pandangan mereka dalam bahasa mereka sendiri (Panikkar, 1994: 33) 

Berdasarkan fenomena tersebut maka dibutuhkan suatu cara atau metode 

untuk melakukan dialog antar agama, karena dialog antar umat beragama 

dapat saling berkomunikasi. 

Hans Kung adalah seorang teolog katolik berkebangsaan jerman yang 

memiliki latar belakang teoritis dan pengalaman yang cukup tinggi di dunia 

teologi, mengusulkan teologi kritis-ekumenis, yaitu suatu model teologi 

dialogal, dimana teologi hendaknya bisa dipahami oleh setiap orang yang 

dengan sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran, termasuk oleh orang-
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orang atau kelompok yang tidak percaya akan kebenaran tersebut. 

Prinsip inilah yang barangkali telah menjadikan karya-karya Kung 

termasuk buku-buku teologi katolik abad ini sebagai karya yang paling 

banyak dibaca orang. Teologi yang bersifat denominasional harus berubah 

menjadi teologi yang ekumenis (Ibnu Mujib, 2010: 74-75).  Hans Kung 

termasuk penulis yang sangat produktif, disamping menulis buku ia juga 

banyak menulis artikel. 

Dialog antar agama terjadi baik pada tataran wacana atau intelektual 

dan pada tataran praktis. Pada tataran wacana atau intelektual, dialog didekati 

secara formalistik, verbal dan administratif. Sedangkan pada tataran praktis 

biasanya pendekatan yang digunakan adalah sosiologis yang bersifat 

humanis.  pada tataran intelektual, setelah terjadi dialog persoalan dianggap 

selesai padahal pada tataran grassroot tidak banyak mengetahui apa yang 

terjadi antar agama. Sehingga tiba saatnya untuk mengimplementasikan dan 

mengoperasionalkan metode-metode serta konsep-konsep yang ditawarkan 

oleh tokoh-tokoh yang berkompeten dibidang ini. 

Pada tataran intelektual salah satu metode  yang digunakan dalam 

dialog antar agama adalah metode fenomenologis yaitu suatu cara memahami 

agama yang ada dengan sikap apresiasif tanpa semangat penaklukan atau 

pengkafiran. Dalam metode ini terasa aspek dakwahnya, akan tetapi sudah 

cukup positif karena selain melahirkan kompetisi di bidang intelektual, juga 

tidak berpotensi melakukan falsifikasi terhadap keyakinan orang dalam 

rangka membenarkan agamanya sendiri, metode ini mengajak pada pemerhati 
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dan pelajar yang mendalami agama-agama untuk bersikap rendah hati, jujur 

sehingga bisa melihat kenyataan dan kebenaran yang ada pada agama orang 

lain sebagaimana dipahami, diyakini dan dimuliakan oleh para pemeluknya.  

Namun jika dialog agama-agama berhenti pada metode ini saja, maka 

hasil paling jauh yang didapatkan adalah adanya struktur-struktur yang sama 

dalam setiap agama yang diekspresikan dalam berbagai cara (Hidayat, 

1995:74)  

Jadi dialog antar agama dapat dipandang sebagai pelaksanaan ajaran 

agama yang paling asasi, dan kerjasama kemanusiaan yang dihasilkan yang 

berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Banyak kemudian kalau dikaitkan dengan seseorang yang memiliki 

concern aktif dalam menanggapi pluralisme agama sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupannya sebagai seorang teolog. Kita bisa menyebut 

salah satunya adalah Hans Kung, seorang Pastor, intelektual, sekaligus 

profesor kelahiran Swiss 1928 . 

Hans Kung selama ini dikenal sebagai pemikir Katolik yang paling 

serius. Banyak yang menganggap pemikir ini sebagai sosok pembaru yang 

paling bertanggung jawab terhadap upaya melakukan pembaruan pemikiran 

Gereja secara total dan tuntas. Keseriusan Hans Kung ini dapat dilihat dari 

beberapa karyanya yang mencoba melakukan rekonstruksi ulang terhadap 

pandangan Gereja dalam menanggapi adanya pluralisme agama sekaligus 

juga membangun suatu landasan etika moral yang semakin dibutuhkan dunia. 

Perhatiannya terhadap adanya fenomena pluralisme dapat dilihat dari 
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cara pandang Hans Kung terhadap agama lain. Dia tidak ingin mangabaikan 

keberadaan agama lain sehingga suatu saat tidak lagi muncul kecurigaan-

kecurigaan. Caranya adalah dengan memandang kedudukan agama-agama 

dari dua arah yaitu dari luar (ad extra) dan dari dalam (ad intra).  

Dia menyebut jalannya sebagai pendirian kritis ekumenis, maksudnya 

adalah untuk selalu bersikap kritis terhadap kemungkinan sikap-sikap ekstrim 

seperti absolutisme, eksklusifisme, relatifisme, sinkretisme, indeferentisme, 

atau pluralisme murahan, dan ekumenisme sebagai kebendaharaan kata 

dalam konteks dialog semua agama di dunia, bukan hanya terbatas di 

kalangan Gereja. Langkah ini dimaksudkan untuk mengikis mentalitas Gereja 

sentris. Ekumenisme seharusnya tidak hanya terbatas pada komunitas agama-

agama besar jika ekumenisme sesuai dengan arti aslinya oikumene untuk 

konteks seluruh penghuni bumi (Kung, 1993: 14) 

Dalam konteks Kristen, Kung menganggap cahaya Kristus dapat 

didamaikan dengan cahaya yang lain karena dianggap sesuai dengan 

pengetahuan ilmiah tentang agama. Seperti yang dilakukan Yesus sendiri 

memperlakukan keyakinan yang lain dengan cara yang lain. Sebagaimana ia 

menghormati keyakinan itu dan mengangkat martabatnya, sungguh di dalam 

contoh individual yang khusus ia menunjukkan bagaimana orang harus 

memperlakukan keyakinan itu (Kung, 2000: 259).  

Inipun yang akhirnya diakui oleh Karl Barth yang menganggap semua 

yang lain adalah tidak berguna, tidak bernilai dan tidak menarik iman 

akhirnya mengakui dalam karyanya Dogmatics, bahwa cahaya yang lain 
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dapat bersanding dengan cahaya Yesus dan kepercayaan sebagai jalan 

bersama. Dalam pandangan perbandingan agama bagaimanapun Kristen tidak 

boleh menganggap dirinya sebagai satu-satunya yang absolut: Kristen adalah 

satu agama di antara yang banyak (Kung, 1986: 13). 

Sebenarnya tidak dapat diperdebatkan bahwa dalam Taurat Yahudi 

dan Perjanjian Baru, kaum non Yahudi dan non Kristen juga mengetahui 

Tuhan secara riil: Tuhan juga dekat dengan mereka. Meskipun bagi Kristen 

Yesus adalah cahaya sebagai kriteria yang menentukan untuk berbicara 

tentang Tuhan, namun tidak dapat menghindar dari melihat bahwa:   

1. Bagi ratusan juta orang di bumi di masa lalu dan sekarang Gautama adalah 

Buddha, orang yang tercerahkan dan karena itu merupakan cahaya yang 

benar. 

2. Bagi ratusan juta orang muslim di masa lalu dan sekarang, Al-Qur’an 

adalah cahaya yang menyinari jalan mereka dan Nabi Muhammad setelah 

dicerahkan Tuhan Yang Maha Esa secara pribadi mengejawantahkan 

risalah Al-Qur’an dengan cara yang meyakinkan (Kung, 2000: 251). 

Dengan tanggung jawab global sebagai arena bagi wacana antar iman, 

semua menduga bahwa agama-agama tidak hanya akan mampu memberi 

kontribusi untuk mengatasi krisis global, bahkan juga mampu memahami, 

belajar, dan saling memperkaya satu sama lain (Bhaidawy, 2002: 200). 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari berbagai persepsi terhadap skripsi ini, dengan 

judul ”Dialog Antar Agama dalam Pandangan Hans Kung”, maka perlu 
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adanya penegasan istilah terhadap judul tersebut. 

1. Dialog Antar Agama  

Dialog adalah percakapan mengenai persoalan bersama antara dua 

atau lebih orang dengan perbedaan pandangan yang tujuan utamanya 

adalah agar setiap partisipan dapat belajar dari yang lain sehingga ia dapat 

berubah dan tumbuh. Atau cara melakukan perjumpaan dengan memahami 

diri sendiri dan dunia pada tingkatan terdalam, membuka kemungkinan-

kemungkinan untuk menggali dan menggapai makna fundamental 

kehidupan secara individu maupun kolektif dengan berbagai dimensinya 

(Bhaidawy, 2001: 25). Agama adalah aturan atau tata cara hidup manusia 

dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. Agama dapat 

mencakup tata tertib upacara, praktek pemujaan, dan kepercayaan kepada 

Tuhan. Agama juga berfungsi sebagai pedoman hidup manusia, sehingga 

tercipta suatu hubungan serasi antar manusia dan dengan maha pencipta 

(Team, 1990: 125). 

Jadi Dialog antar Agama yang dimaksud dalam skripsi ini adalah 

pertemuan hati dan pikiran antara pemeluk berbagai agama yang bertujuan 

mencari titik temu atau kesamaan fundamental dari setiap agama dan 

kerjasama dalam masalah-masalah yang dihadapi bersama. 

2. Hans Kung  

Ia lahir pada 19 Maret 1928 di Sursee, Swiss.  Tahun 1954 ia 

ditahbiskan sebagai pastor Roma dan melanjutkan studi teologinya di The 

institute Catholique di Sorbonne, Paris, Perancis. Kritiknya terhadap  
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dogma-dogma gereja dan tuntutannya agar dilakukan reformasi dalam 

gereja membuat Vatikan mencabut izinnya untuk mengajar teologi 

Katolik. Tahun 1980 ia kembali mengajar di Universitas Tubingen dan 

saat ini menjadi Profesor Emeretus di Universitas tersebut. Pada awal 

1990an ia memprakarsai berdirinya “Global Ethic Fondation” sekaligus 

menjadi presidennya. Proyek ini berupaya mencari kesamaan fundamental 

yang dimiliki oleh agama-agama  yang bisa dijadikan landasan etika 

bersama bagi semua pemeluk agama. 

C. Rumusan Masalah  

Dari pemaparan latar belakang di atas ada point yang kemudian 

mengantarkan penulis untuk merumuskan masalah demi terarahnya penelitian 

ini yaitu: “ Bagaimana Pandangan Hans Kung tentang Dialog Antar Agama”? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pandangan Hans 

Kung tentang Dialog Antar Agama. Selain itu penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan yang ada 

di lingkungan Ushuluddin serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi siapa saja untuk menelaah lebih lanjut yang 

berkaitan dengan pemikiran Hans Kung. 

E. Tinjauan Pustaka 

Sejauh yang penulis ketahui ada beberapa tulisan yang berupa artikel 

maupun buku yang membahas tentang Dialog Antar Agama diantaranya 

adalah : 
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Buku berjudul Dialog Intereligius Buku ini ditulis oleh Raimondo 

Panikkar, 1994. Yang berisi antara lain tentang retorika dialog yang meliputi 

macam-macam sikap, model dialog serta tentang pluralisme. Di bagian lain 

juga membahas tentang aturan main dalam perjumpaan agama-agama. Dalam 

buku ini Panikar mengusulkan sikap dan model-model sebagai retorika yang 

cocok dalam pertemuan tradisi-tradisi agama. Namun disini tidak diuraikan 

nilai dari sikap-sikap atau manfaat dari model-model yang diusulkan. Ia 

hanya melukiskan bahwa dialog memerlukan retorika yang memadai, Panikar 

berpendapat bahwa tujuan dialog adalah pemahaman bukan mengalahkan 

yang lain atau untuk mencapai kesepakatan yang penuh dalam suatu agama 

yang universal. Cita-citanya adalah komunikasi untuk menjembatani jurang 

ketidaktahuan dan kesalahpahaman timbal balik antara budaya dan dunia 

yang berbeda, membiarkan mereka berbicara dan mengungkapkan pandangan 

mereka dalam bahasa mereka sendiri. 

Buku berjudul Pasing Over, Melintasi Batas Agama, Buku ini di tulis 

oleh Komarudin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, 2001.  Diterbitkan oleh 

Gramedia Pustaka utama Jakarta. Buku ini merupakan kumpulan essai tentang 

dialog. Selain itu juga menjelaskan bahwa manusia sebagai mahluk yang 

berakal sekaligus mahluk rohani yang sejak awal didesain dan diciptakan 

sebagai mahluk dialogis. Dialog perlu di kembangkan untuk menciptakan 

kebersamaan dan saling pengertian, bukan sekedar menciptakan kerukunan 

saja, karena kerukunan itu hanya merupakan Peacful Coexistence : hidup 

berdampingan secara damai tapi tidak saling mengerti. 
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Tulisan-tulisan yang spesifik mengenai Hans Kung yang penulis 

temukan diantaranya adalah tulisan karya St. Sunardi, “Dialog cara baru 

beragama: sumbangan Hans Kung bagi dialog agama-agama”. Buku ini 

menjelaskan mengenai garis besar pemikiran Hans Kung yang diambil dari 

berbagai bukunya namun penjelasannya bersifat umum, dan menjelaskan 

secara garis besar metode Kung ketika berhadapan dengan agama lain. 

Dalam bentuk Jurnal yang diterbitkan para madina vol 1 no 1, Juli-

Desember 1998. Lewat tulisan asli Hans Kung kemudian diedit oleh Nanang 

Tahqiq berjudul “Sebuah Model Dialog Kristen-Islam”. Yang didalamnya 

menjelaskan bagaimana Kristen harus memperlakukan Islam, yang 

sebelumnya tidak ada sikap positif terhadapnya. Kemudian dijelaskan juga 

kemungkinan-kemungkinan Islam sebagai jalan keselamatan, juga secara 

teliti menerangkan adanya persamaan-persamaan antara Kristen dengan Islam 

untuk kemudian bisa dijadikan sebagai jalan rekonsiliasi. 

Berdasarkan Tinjauan Pustaka diatas peneliti tidak menemukan 

penelitian yang sama dengan judul penelitian ini yakni Dialog Antar Agama 

Dalam Pandangan Hans Kung. Skripsi ini membahas pemikiran Hans Kung 

tentang Dialog Antar Agama. 

F. Metode Penelitian  

Hal–hal yang berkaitan dan perlu dijelaskan dengan metode penelitian 

adalah.  

1. Jenis dan pendekatan penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka jenis penelitian 
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adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu data-data yang 

diteliti berupa naskah dan tulisan dari buku yang bersumber dari khazanah 

kepustakaan. Dalam skripsi ini yang diteliti adalah Dialog Antar Agama 

dalam pandangan Hans Kung yang tertuang dalam Artikel dan Bukunya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

hermeneutik yaitu metode dalam penelitian kualitatif, khususnya dalam 

memahami dan menafsirkan teks (kitab suci, buku, undang-undang dan 

lain-lain) sebagai sebuah fenomena sosial budaya (Suprayogo, 2001: 73). 

 Hermeneutik yang dimaksud di sini adalah hermeneutik ilmiah 

yaitu kecenderungan menggunakan hermeneutika khusus untuk 

mengungkapkan, mempelajari dan menafsirkan makna yang terkandung 

dalam sebuah teks dengan tujuan spesifik mengembangkan pengetahuan 

yang memberikan pemahaman dan penjelasan menyeluruh dan mendalam. 

Pendekatan hermeneutik dalam skripsi ini dilakukan untuk memahami dari 

pada pemikiran Hans Kung tentang Dialog Antar Agama. 

2. Sumber Data 

Data tersebut dikelompokkan menjadi data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data pokok dalam penelitian ini berupa buku 

karya Hans Kung. Data-data primer dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut:  

a. Buku berjudul Christianity and The World Religions: Path Of 

Dialogue With Islam, Hinduism, Buddhism 

b. Buku berjudul Etic Global  
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c. Buku berjudul Hans Kung His Work and His way 

d. Buku berjudul On Being a Christian The Hans Kung Debate 

e. Buku berjudul Etika-Ekonomi-Politik Global: Mencari Visi baru bagi 

kelangsungan agama di abad XXI  

f. Buku berjudul Jalan Dialog Hans Kung dan Perspektif Muslim  

g. Buku berjudul Theology For The Third Millenium An Ecumenical 

View.   

h. Buku berjudul Apakah Ada Agama Yang Benar? Mencari Tolak Ukur 

Ekumenis 

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan-penjelasan 

mengenai data primer. Data sekunder dalam skripsi ini yaitu:  

a. Buku berjudul Agama Untuk Manusia  

b. Buku berjudul Dialog Kritik dan Identitas Agama  

c. Buku Dialog Agama dalam pandangan Gereja Katolik 

d. Buku berjudul Paradigma Transformatif Masyarakat Dialog 

Membangun Fondasi Dialog Agama-Agama Berbasis Teologi Dialogi 

Humanis 

e. Buku berjudul Dialog Intra Religius 

f. Buku berjudul Meniti Kalam Kerukunan Beberapa Istilah Kunci 

Dalam Islam dan Kristen 

g. Buku berjudul Pluralisme Agama dan Problema Sosial Diskursus 

Teologi Tentang Isu-isu Kontemporer 

h. Buku berjudul Pluralisme Tantangan Bagi Agama-Agama  
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i. Buku berjudul Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer 

j. Buku berjudul Sosiologi Agama 

k. Buku berjudul Passing Over Melintasi Batas Agama 

l. Buku berjudul Dialog Global dan Masa Depan Agama 

m. Buku berjudul Nostra Aetate Konsili Vatikan II 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 

dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda 

dan sebagainya (Arikunto, 1996: 234).  

4. Metode Analisis Data 

Dalam pencarian data, metode yang digunakan adalah metode 

kepustakaan (library research) dengan langkah yang konkrit: membaca 

dan menelaah secara mendalam buku-buku karya Hans Kung, khususnya 

yang menyangkut pemikiran tentang dialog antar agama.  

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis secara 

deskriptif induktif.  Metode deskriptif induktif dipergunakan dalam rangka 

memperoleh gambaran yang utuh dari pemikiran Hans Kung mengenai 

dialog antar agama.  

G. Sistematika Penulisan 

Pembahasan masalah dalam penyusunan penelitian ini akan disajikan 

dalam bab yang masing-masing diperinci secara sisitematis dengan saling 

berkaitan. Secara umum sistematika pembahasan tersebut dapat digambarkan 
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sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, sebagai pengantar 

untuk merumuskan masalah, perumusan masalah sebagai pembatasan 

mengenai masalah yang akan dicari jawabannya, tujuan dan manfaat 

penelitian adalah menjelaskan untuk apa penelitian ini, tinjauan pustaka 

sebagai panduan terhadap penelitian ini, metode penelitian sebagai langkah 

dengan apa penelitian ini dilakukan, sistematika penulisan untuk menguraikan 

isi perbab dari penelitian ini. 

Bab II Konsepsi dialog antar agama yang terdiri dari pengertian dialog 

antar agama, landasan dialog antar agama, ruang lingkup dan batasan-batasan 

dialog antar agama, dan ground rules main dialog.  

Bab III Hans Kung sebuah biografi yang berisi latar belakang 

keluarga, pendidikan, karir, pemikiran tentang dialog agama serta karya-

karyanya. 

Bab IV Akan membahas mengenai analisis terhadap pemikiran Hans 

Kung tentang Dialog Antar Agama.  

Bab V Merupakan bagian akhir dari laporan penelitian ini yang berisi 

kesimpulan, saran serta penutup. 


