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ABSTRAK 

Nur Syaifudin Surya Sukma, 180103010191, KEMATIAN TUHAN 

MENURUT KAREN ARMSTRONG (KAJIAN ATAS BUKU SEJARAH TUHAN),  Pembimbing: 

(1) Drs. H. Basrian, M. Fil. I dan (2) Hj. Maimanah, M. Ag. Pada program Studi 

Agama-agama Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari Angkatan 

2018. 
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Salah satu konsep yang kerap diperbincangkan hingga sekarang ini seperti konsep 

Kematian Tuhan menjadi obyek kajian penulis, tepatnya adalah Konsep Kematian 

Tuhan dalam buku Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong. Merupakan salah satu 

bagian hangat untuk di angkat menjadi penelitian ilmiah dengan memaparkan 

beberapa yang berkaitan dari hal tersebut perspektif Karen Armstrong, sang 

penulis buku itu sendiri. Dan penulis beri judul pada penelitian ini, yaitu 

“KEMATIAN TUHAN MENURUT KAREN ARMSTRONG (KAJIAN ATAS BUKU SEJARAH 

TUHAN)”. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Mengetahui konseptualitas akan kematian 

Tuhan menurut Karen Armstrong, (2) Mengetahui peran agama-agama abrahamik 

(Yahudi, Krsiten dan Islam) dalam menyelamatkan eksistensi Tuhan persepsi 

Karen Armstrong. 

 

Penelitian ini berjenis penelitian pustaka (library research) ini mempergunakan 

sumber-sumber kepustakaan. Adapun teknik dalam pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi-pustaka dan metode 

dokumentasi. Untuk menguji data yang diperoleh, penulis menggunakan metode 

analisis-deskriptif mengenai hal-hal yang ditulis dalam karya-karya Karen 

Armstrong, berupa buku Sejarah Tuhan yang dijadikan landasan utama penulis 

dalam penelitian ini. Kemudian penulis berikan data-data pendukung lainnya 

dalam literatur klasik dan modern tertentu untuk melengkapi data-data penelitian 

ini. 

 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Karen Armstrong menyusun rapih 

konsep Kematian Tuhan dalam karyanya, buku Sejarah Tuhan dalam dua tahap. 

Yaitu, pertama; asal-mula tercetusnya gagasan yang dapat melemahkan ide 

ketuhanan dan agama di  abad  pertengahan serta tokoh-tokohnya. Kedua; 

masyarakat yang tergerak gagasan perlawanan tersebut mulai meragukan bahkan 

sampai meninggalkan agama-agama yang mereka anut dan menggantinya dengan 

pemahaman ateisme. (2) Karen Armstrong memaparkan usaha-usaha yang 

dilakukan para penganut agama Abrahamik di dunia melawan gagasan 

Pembunuhan Tuhan.  Orang Yahudi yang membuka diri mereka kepada dunia 

luar, orang kristiani menafsirkan ulang ajaran mereka agar berdampingan dengan 

sains dan mengamalkan ajaran kasih mereka, dan orang Islam yang mengatasi 

apapun pendapat buruk tentang Allah dan Nabi Muhammad, berkecimpung dalam 

urusan ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban dunia. 




