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PERBANDINGAN AGAMA   

I. STUDI TENTANG AGAMA-AGAMA   

Apakah Agama itu? Berbagai jawaban dan definisi bisa diberikan oleh orang tergantung dari 

sudut mana mereka melihat agama itu. Secara sederhana ada yang menyebutkan bahwa agama 

itu adalah: “kepercayaan akan mahluk-mahluk halus,” namun yang lainnya mencoba 

memberikan definisi yang lebih komprehensip atau deskripsi mengenai praktek-prakteknya. 

 

Sejak berkembangnya agama pada masyarakat primitip, agama berkembang tanpa manusia 

merasa perlu mendifinisikan artinya, namun sejak perkembangan ilmu pengetahuan, manusia 

berusaha untuk mengerti hakekat agama yang sudah dianut manusia sejak kehadiran manusia 

dimuka bumi itu. Beberapa pendekatan akan studi tentang agama-agama yang dilakukan adalah 

antara lain sebagai berikut: 

 

Ahli Antropologi menggambarkan keyakinan dan praktek agama seperti yang dapat diamati 

dalam komunitas yang hidup. Agama dalam komunitas ini membantu menyatukan orang-orang 

melalui pengalaman yang dilakukan bersama dan pemberian makna pada kehidupan mereka. 

Agama menyediakan pola perilaku manusia, sering sebagai tanggapan atas kesukaran hidup. 

 

Ahli Sosiologi menekankan dimensi sosial dari ide-ide keagamaan. Agama menyediakan jalan 

yang disepakati dalam melihat dunia ini. Ia memberikan kepada setiap individu manusia rasa 

tentang makna dan tujuan hidup sosialnya.  

 

Ahli Jiwa menjelaskan agama sebagai pemenuhan akan kebutuhan kejiwaan dalam mengatasi 

konflik-konflik batin, dan bagaimana agama itu berperan dalam kesejahteraan jiwa manusia itu. 

 

Ahli Sejarah menjelaskan agama dalam hubungan kejadian-kejadian yang dihasilkan 

kepercayaan dari dulu sampai sekarang. 

 

Ahli Teologi berkenaan dengan agama dalam lingkungannya sendiri, mengenai pertanyaan 

apakah hal itu benar atau salah, dan bagaimana manusia menanggapi agama itu. 

 

Ahli-ahli lain berusaha melihat perilaku beragama dan agama itu sendiri dalam hubungan 

dengan disiplin ilmu pengetahuan masing-masing. 
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Dalam penyelidikan agama-agama yang menyeluruh, kita mengenal setidaknya dua macam studi 

agama, yaitu:  

(1) Sejarah Agama, dan  

(2) Perbandingan Agama.  

Sejarah agama (History of Religions) berusaha untuk mengerti agama dari sejarahnya di masa 

lalu sampai sekarang dan hal-hal apa yang berkembang dalam agama itu, jadi sifatnya 

penyelidikan yang mendalam dan vertikal atas agama tertentu, sedangkan perbandingan agama 

(comparative religions) mencoba melakukan pendekatan atas agama melalui perbandingkan 

antara satu agama dengan agama lainnya.  

 

1. PENDEKATAN STUDI AGAMA  

 

Bila masa rasionalisme menghadirkan pemikiran filsafat alami (natural philosophy) seperti yang 

dipopulerkan oleh G.W.F. Hegel, studi ANTROPOLOGI AGAMA mengalami perkembangan 

penting setelah Charles Darwin mengemukakan teori evolusinya mengenai perkembangan 

biologis kehidupan mahluk dari sederhana sampai kompleks, demikian juga kemudian agama 

dianggap sebagai mengalami perkembangan yang sama pula. Ini kemudian dikenal sebagai teori 

evolusi agama yang dikaitkan dengan nama E.B. Taylor, J.G. Frazer, dan W. Robertson Smith 

sekitar tahun 1870-1920.  

 

Tokoh-tokoh itu mencari identitas periode tertentu yang telah dijalani manusia, dengan 

memperhatikan karakter keyakinan yang dianut pada era yang susul-menyusul. Mereka 

menamakan fase-fase kehidupan beragama menurut mereka sendiri, umumnya bersifat 

spekulatif, teori dari sifat-sifat dominan yang hadir di dalam masing-masing. Khususnya Sir J.G. 

Frazier dalam bukunya The Golden Bough menyebut agama akan berkurang artinya begitu ilmu 

pengetahuan menggantikannya sebagai salah satu tahap dalam perkembangan pemikiran 

manusia. 

 

Memasuki abad XX terjadi pendekatan studi agama yang berbeda dari sebelumnya, dan 

pertanyaan mengenai perkembangan agama berubah bentuknya. Sebagai pengganti pertanyaan 

mengenai evolusi tentang bagaimana agama semula berkembang, ahli antropologi memilih untuk 

menanyakan fungsi apa (functionalism) yang ditunjukkan agama dalam kondisi masyarakat 

tertentu dimana agama itu berkembang. E.E. Evans-Pitchard menyebutnya ‘agama adalah apa 
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yang diperbuat oleh agama itu.’ Bronislaw Malinowsky (1884-1942) mengabaikan dimensi 

sejarah dan memilih untuk mempelajari secara intensif peran yang dilakukan oleh agama di 

kepulauan Trobrian yang ditulisnya dalam bukunya berjudul Magic, Science and Religion. 

 

Malinowsky percaya bahwa ada hukum ilmiah kebudayaan yang bisa digunakan untuk agama. 

Kebutuhan biologis individu akan makanan, tempat berteduh, sex dan rasa aman dapat juga 

dilihat sebagai kebutuhan sosial yang disediakan manusia secara bersama melalui institusi-

institusi ekonomi, politik, perkerabatan dan agama. Sihir (magic) bermanfaat karena 

mendudukan seseorang kepada posisi kepemimpinan dalam masa-masa krisis di masyarakat. Itu 

mendatangkan langkah positif yang mungkin untuk menghindari perilaku yang kacau. Agama 

bersama Magic menyediakan kekuatan penyatu dalam masyarakat, karena hal itu merupakan 

jawaban atas hasrat manusia untuk bertahan hidup. Magic yang ditunjukkan ditengah bencana 

alam, menghadirkan dukungan kejiawaan pada manusia yang takut. 

 

Kebanyakan teori ini dihasilkan dari pengamatan Malinowski pada masyarakat primitif, tetapi 

dari buku hariannya yang baru diterbitkan lama setelah ia meninggal, ketakutannya sendiri akan 

kesendirian, kegelapan, dan kematian kemungkinan memdorongnya kearah jalan teori agama 

yang disusunnya. 

 

Sesudah tahun 1950-an, ahli-ahli antropologi mengalihkan perhatian mereka lebih kepada peran 

agama sebagai ekspresi struktur (structuralism) ide-ide, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan 

dari suatu masyarakat. Mereka menarik gambaran hubungan yang ada diantara doktrin-doktrin. 

Mereka menanyakan apa yang dikemukakan orang-orang, bagaimana mereka mengorganisasikan 

kepercayaan mereka, dan apa yang menjadi pola logis sebuah agama.  

 

Sebagai contoh, penganut Buddha di pedesaan melarikan diri dari pengalaman yang 

menyakitkan dengan cara dengan cara pengusiran setan, tapi bagaimana mereka mencocokkan 

ini dengan idealisme Buddhisme yang menolak keabsahan pengusiran setan? Atau bagaimana 

umat Kristen mengkaitkan keyakinan mereka mengenai kehidupan sehari-hari dengan 

kepercayaan akan Trinitas? Pendekatan struktural mengajak kita kepada organisasi pikiran 

manusia, dan jalan manusia membawa pola yang teratur ke dalam dunia yang komplek. Sebagai 

misal, antropolog Perancis, Claude Levi-Strauss mempelajari pertanyaan tentang bagaimana ini 

bisa terjadi dalam kasus mitos-mitos. 
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Bila pada abad XIX para ahli merasa bahagia dengan menggabungkan ide-ide antropologi 

dengan yang berhubungan dengan pikiran manusia, pada abad ke XX, dalam studi PSIKOLOGI 

AGAMA, pikiran diabaikan oleh para ahli jiwa seperti Sigmund Freud yang mendasarkan 

pemikirannya pada antropologi evolusi, terutama dari William Robertson Smith, tapi harapannya 

adalah untuk menunjukkan bagaimana kekuatan yang mendasari pikiran manusia, beralaskan 

semacam energi seksual yang disebut libido, yang ditujukan sebagai sikap mengarah ke figur-

Tuhan yang sebenarnya bersumber pada hubungan semasa kecil dengan ayah manusianya. 

 

Freud mempopulerkan konsep utama studi agama tentang proyeksi (projection), istilah yang 

bukan saja dipopulerkan oleh Freud tetapi bersumber pemikiran filsuf yang mendahuluinya, 

yaitu Feuerbach (1804-72). Feuerback mengklaim bahwa pernyataan tentang Tuhan harus 

dimengerti sebagai pernyataan tentang manusia. Manusia ingin membentuk ide-ide tentang 

Tuhan kemudian melihat ke dalam dirinya mengenai realitasnya sendiri. Untuk memperoleh 

pengetian yang tepat mengenai teologi, seseorang harus membalikkan proses itu dan 

menafsirkan doktrin agama sesuai istilah manusia.  

 

Feuerbach kemudian mempengaruhi Karl Marx dan Friedrich Engels yang menetaskan 

masyarakat komunis dan pandangannya tentang agama (agama adalah candu/ilusi bagi 

masyarakat) sebagai cara untuk mengartikan kehidupan ini. Freud juga menentukan bahwa posisi 

agama tidak lagi bermanfaat bagi manusia yang dengan jelas ditunjukkan dalam bukunya 

berjudul ‘The Future of an Ilusion’ (1927). Disini proyeksi dilihat sebagai ilusi, pikiran manusia 

yang membawa manusia keluar dari kebenaran dan realitas, karena itu harus disesalkan.  

 

Psikolog William James menganut sikap lebih pisitip terhadap peran agama. Dalam bukunya 

The Varieties of Religious Experience (1902), ia menyodorkan diskripsi penuh mengenai 

pengalaman-pengalaman beragama yang dimiliki oleh bermacam orang, membandingkannya dan 

membedakan antara yang disebutnya ‘agama mereka yang berfikiran sehat’ dengan yang 

‘berjiwa sakit.’ 

 

Bagi James, agama adalah berkenaan dengan nilai untuk membantu manusia untuk menghadapi 

kehidupan secara positif dan berani. Itu dilihat sebagai tujuan batas mengenai kenyataan bahwa 

ada sesuatu yang salah dengan diri kita.dan dengan cara-cara untuk menyelamatkan kita dari dari 

yang salah. Dengan kata lain, agama menolong manusia untuk menerima diri dan kondisi 

hidupnya, lebih daripada menjadi mangsa kegagalan hidupnya. Semua ini akan mendatangkan 
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keuntungan yang positif bagi manusia. Disini James tidak melihat agama sebagai ilusi tanpa 

masadepan yang nyata seperti yang digambarkan oleh Freud. 

 

Studi SOSIOLOGI AGAMA berkembang pesat pada awal abad XX, khususnya dengan tulisan 

Emile Durkheim (1858-1917) yang terkenal, yaitu ‘The Elementary Forms of the Religious 

Life.’ Durkheim juga memberi nilai lebih pada teori proyeksi, dan juga sama dengan Freud 

dipengaruhi tulisan W. Robertson Smith. Namun berbeda dengan Freud, sekalipun Durkheim 

menerima pendekatan evolusi atas agama, tetapi tidak menerima pandangan yang menyebutkan 

bahwa ide keagamaan sekedar konsep yang menyesatkan yang dihasilkan pikiran manusia. 

Disini Durkheim menggabungkan sebagian ide psikologi Freud dan spekulasi Frazer. Durkhem 

diyakinkan bahwa ada sesuatu yang nyata benar dalam agama, dan bahwa manusia tidak menipu 

dirinya sendiri. 

 

Dalam melihat realitas yang mendasari perilaku beragama ia juga menerima sebagian penjelasan 

teologis, dan yang berkaitan dengan realitas yang mempengaruhi agama ia percaya itu adalah 

masyarakat (society) itu sendiri. Durkheim sangat terobsesi ide kemasyarakatan sama halnya 

dengan Freud yang terobsesi pikiran bawah sadar. Ia percaya adanya realita yang berbeda 

bekerja dalam kelompok-kelompok sosial yang darinya kehidupan individu dihasilkan. Agama 

adalah aktivitas manusia yang berbicara mengenai realitas selagi menggunakan kata-kata tentang 

tuhan. 

 

Dalam satu segi, Durkheim menerima pandangan yang sama seperti Feuerbach bahwa manusia 

biasanya percaya dan bebicara mengenai Tuhan selagi berbicara mengenai kelompok sosialnya 

sendiri tanpa menyadarinya. Tetapi bagi Durkheim, yang tidak percaya akan adanya Tuhan yang 

hadir dalam diri-Nya sendiri secara independen diluar manusia, masyarakat baginya begitu 

penting sehingga bisa menggantikan kedudukan Tuhan. Masyarakat ada sebelum seseorang lahir 

dan akan tetap ada sesudah seseorang mati. Masyarakat memberikan ide dan bahasa untuk 

berfikir dan berbicara, masyarakat melindungi seseorang dan membuat manusia merasa berguna 

dalam hidupnya. Jadi, sekalipun kenyataannya manusia memproyeksikan semuanya itu kepada 

figur tuhan, ide-ide itu benar, dan lebih dari itu, hal itu perlu bila masyarakat ingin disatukan 

sebagai komunitas moral. 

 

Studi yang membandingkan satu agama dengan lebih mendalam dan membandingkannya dengan 

agama-agama lain yang dikenal sebagai PERBANDINGAN AGAMA[B] (Comparative 
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Religion) mulai dikenal melalui tokohnya bernama [B]Friedrich Max Muller (1823-1900). 

Muller dikenal sebagai ‘bapa perbandingan agama’ (the father of comparative religion). Max 

Mullerlah yang pertama kalinya membawa agama-agama dunia (khususnya India) kepada 

perhatian orang Barat dengan menerjemahkan tulisan agama kuno dan modern agama-agama 

India dengan cara yang hidup. Teorinya mengenai sejarah agama yang berasal dari personifikasi 

gejala-gejala alam (seperti yang dilihatnya dalam agama Hindu) kemudian menggantikan gejala 

alam itu.  

 

Perbandingan agama pada awalnya lebih berkenaan dengan asal muasal dan evolusi agama 

sebagai gejala manusia secara umum, dan teori evolusi agama ini dikenal melalui tokohnya 

Edward Burnett Tylor (1822-1912) yang mempopulerkan istilah ‘animisme’ yang dipercayainya 

sebagai tahap awal dari evolusi agama, keyakinan sderhana yang mempercayai keberadaan 

mahluk roh (spiritual being). 

 

2. AGAMA DARI PRIMITIF SAMPAI MODERN  

 

Tidak ada manusia dari yang primitip sampai yang modern yang tidak mengenal agama atau 

dalam pengertian primitip keyakinan akan hal-hal yang gaib/sihir/magi (magic). Dalam 

masyarakat apapun selalu ada keyakinan mengenai adanya realita yang dianggap kekal, baka 

dan suci (Sacred) dan realita alam nyata yang kita diami yang bersifat tidak kekal, fana, dan 

duniawi (Profane). Menurut Mircea Eliade, tokoh sejarah agama: 

"Manusia menyadari realita yang suci (sacred) karena realita itu menyatakan dirinya 
sebagai sesuatu yang samasekali berbeda kenyataannya dari yang duniawi (profane). 
Pernyataan itu disebut sebagai hierophany." [1] 

 
Dalam hubungan dengan realita baka yang dianggap suci itu umumnya orang-orang 
memandangnya dengan hormat disertai larangan dan pantangan bila berhubungan dengannya. 
Keyakinan demikian diiringi dengan keyakinan adanya kekuatan supranatural khususnya 
kekuatan gaib/sihir/magi, atau ide-ide mengenai adanya mahluk halus, roh-roh, setan, roh nenek 
moyang yang telah mati, atau dewa-dewi (gods) yang berasal atau berada dalam realita yang suci 
tersebut. 
 
Orang yang meletakkan dasar studi antropologi agama adalah Edward B. Taylor yang 
mengatakan: 

"esensi agama primitip adalah animisme, keyakinan akan mahluk halus, dan keyakinan 
ini berasal dari penafsiran yang keliru tetapi konsisten tentang mimpi, penglihatan, 
halusinasi, kesurupan, dan gejala-gejala yang sama." [2] 
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Pandangan ini menuntun kepada sikap yang membedakan jiwa dari badan, dimana jiwa akan 

terus akan mengalami kehidupan sesudah mati karena dalam kenyataannya mereka yang mati 

sering menampakkan diri dalam mimpi, membayang-bayangi mereka yang masih hidup dalam 

ingatan dan penglihatan, dan mempengaruhi tujuan hidup manusia, ini membawa kepada 

keyakinan akan setan dan roh-roh nenek moyang dan akan kehidupan sesudah mati di alam lain. 

"Kepercayaan Animistis melahirkan rasa takut dan rasa hormat terhadap banyak macam 
gejala alami. Orang pun memuja tempat-tempat tertentu, sementara para leluhur pun 
dikeramatkan dan diharapkan berkatnya." [3] 

 

Animisme menurut Taylor, sebagai filsafat dan agama orang-orang primitip, dihasilkan dari 

pengamatan dan penyimpulan (akan mimpi, halusinasi dll) secara spontan. Taylor terkenal 

sebagai pelopor yang mempromosikan teori 'evolusi agama' dalam buku karyanya 'The Primitive 

Culture' yang ditulisnya pada tahun 1872. 

 

Pandangan Taylor terbatas karena menganggap orang-orang primitip itu sebagai terlalu perenung 

dan rasional, padahal faktanya banyak sekali penyelidikan baru menunjukkan bahwa orang-

orang biadab sekalipun, sudah memiliki minat selain pada mengail ikan dan berkebun juga 

upacara dan festival suku yang lebih luas daripada hanya pengalaman perenungan mimpi 

perorangan. Dalam studi sejarah agama dimulai dari Taylor kuat adanya pendapat yang 

menganggap bahwa telah terjadi perkembangan agama dimulai dari keyakinan adanya mana 

(manism) ke keyakinan akan roh-roh dibalik segala sesuatu (animism) menuju keyakinan akan 

patung (totemism), jimat (fetishism), penyembahan alam dan roh-roh, kemudian kepada dewa-

dewi & setan-setan (polytheism), dan terakhir kepada ide akan keberadaan Allah yang tunggal 

(monotheism).  

 

Sekalipun demikian banyak tokoh sejarah agama seperti Mircea Eliade mengatakan bahwa 

faham evolusi gejala agama dari yang sederhana sampai yang kompleks adalah hipotesa yang 

tidak dapat dibuktikan [/COLOR][4], demikian juga Andrew Lang dalam buku 'The Making of 

Religion' (1989) membuktikan bahwa teori evolusi agama tidak cocok dengan apa yang 

sebenarnya telah terjadi dalam sejarah agama. Pandangan menolak dikemukakan oleh Robert 

Brow: 

"Teori evolusi agama sedang dirumuskan kembali dengan anggapan bahwa Monotheisme 
telah terjadi pada bayang-bayang masa pra-sejarah. Dipelopori oleh Pastor William 
Schmidt dari Wina, para anthropolog telah memperlihatkan bahwa ratusan agama suku 
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bangsa yang terpencil sampai pada masa kini tidaklah primitif dalam arti agama asali 
yang belum berkembang. Bangsa-bangsa ini mempunyai ingatan tentang "Sang Hiang 
Tunggal", Sang Pencipta Allah Bapa yang lemah lembut, Allah ini tidak lagi dipuja, 
sebab tidak ditakuti ... Dengan demikian kita melihat bahwa evolusi agama yang mulai 
dari Animatisme primitif, tidak lagi dapat diterima sebagai axioma (kenyataan), dan 
bahwa beberapa antropolog percaya bahwa Monotheisme mungkin saja lebih primitif 
daripada Animisme." [5] 

 

Penelitian lebih lanjut antropologi modern dapat dijumpai dalam karya Sir James Frazer. Ia 

mengemukakan adanya tiga masalah yang dihadapi oleh agama primitip, yaitu  

(i) hal-hal gaib/sihir/magi (magic) dan hubungannya dengan agama dan pengetahuan;  

(ii) totemisme (penghormatan patung) dan aspek sosiologis keyakinan kuno; dan  

(iii) kultus kesuburan dan tanam-tanaman. 

 

Dalam buku 'The Golden Bough,' Frazer menunjukkan dengan jelas bahwa animisme bukan 

satu-satunya keyakinan pada budaya primitip. Orang primitip berusaha untuk menguasai alam 

untuk tujuan praktis, ini dilakukannya secara langsung melalui upacara dan mantra, menguasai 

angin dan iklim, dan binatang dan panen agar mengkuti kemauannya. Baru setelah usahanya 

menguasai alam ini mengalami kesulitan barulah manusia mencari usaha meminta bantuan roh-

roh yang lebih tinggi seperti setan, roh nenek-moyang atau dewa-dewi. Disinilah Frazier 

membedakan antara kepercayaan Ilmu Gaib (Magic, yaitu keyakinan bahwa manusia dapat 

menguasai alam) dan Agama (Religion, yaitu pengakuan akan keterbatasan manusia dan 

pencarian kuasa yang lebih tinggi darinya sejalan perkembangan pengetahuan). 

 

Banyak pujian dan kritik ditujukan pada tulisan Frazier yang dianggap sudah lebih maju dari 

tulisan Taylor, yang umumnya membedakan antara Ilmu Pengetahuan (Science) yang dihasilkan 

dari pengalaman dan Ilmu Gaib/Sihir/Magi (Magic) yang dihasilkan dari tradisi. Ilmu 

Pengetahuan dipimpin akalbudi dan diuji oleh pengamatan, terbuka akan kebaikan untuk seluruh 

komunitas, sedangkan Ilmu Magic berkisar kebatinan (mysticism) dan berbau okultisme yang 

diajarkan melalui awal yang rahasia yang diturunkan secara bakat atau diwariskan secara 

eksklusip. Jadi dari pengertian Frazer kedua realita itu tidak saling bergantung dalam arti kata 

tidak harus bahwa Ilmu Pengetahuan diahasilkan karena perkembangan Ilmu Gaib (Magic). 

 

Bila Ilmu Pengetahuan dilandaskan konsepsi kekuatan-kekuatan alam, Ilmu Gaib dihasilkan oleh 

keyakinan akan adanya kekuatan atau tenaga (power) yang bersifat batin dan tidak berpribadi 

yang secara umum diyakini oleh orang-orang primitip. 
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Bagi Mircea Eliade "Baik bagi orang primitip atau masyarakat modern, yang suci (sacred) itu 

disamakan dengan suatu kekuatan atau tenaga (power)" [/COLOR][6].  

 

Kekuatan atau tenaga (power/force) yang diyakini oleh kebanyakan orang-orang primitip sampai 

sekarang biasa disebut antara lain sebagai mana di Melanesia, arungquiltha di suku Aborijin 

Australia, wakan/orenda/manitu yang diyakini orang-orang Indian Amerika dapat ditemui secara 

universil di semua suku-suku primitip di dunia dimana Ilmu Gaib/Sihir dipraktekkan.  

 

Dari banyak pengamat antropologi agama, ditemukan dalam semua agama primitip adanya 

keyakinan akan kekuatan (power/force) supranatural yang tidak berpribadi yang menggerakkan 

semua hal yang ada disekitar kehidupan orang-orang dan juga dalam realita yang suci. Mana 

inilah dan bukan animisme yang merupakan esensi ilmu gaib agama pra-animisme. Kepercayaan 

akan Mana yang juga sering disebut sebagai dinamisme (dynamism) yang berasal dari istilah 

Melanesia dan secara umum kemudian digunakan oleh para ahli antropologi. 

 

Keberadaan Mana jelas diakui oleh semua ahli yang umumnya sepakat untuk mempercayai 

bahwa Mana adalah kekuatan yang tidak berpribadi (impersonal power) . Emile Durkheim 

dalam penelitiannya akan suku-suku Indian di Amerika mengemukakan bahwa umumnya suku-

suku itu mempercayai adanya 'kekuatan unggul' (pre-eminent power) yang bisa dimanfaatkan, 

karenanya banyak yang kemudian menganggapnya sebagai 'semacam dewa yang berkuasa' 

sehingga banyak yang menyebutnya sebagai 'roh besar' (great spirit), tetapi dari penelitian suku-

suku itu sendiri ternyata bahwa pernyataan terakhir mengenai roh besar itu tidak didukung 

kenyataan. 


