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ABSTRAK 

Beberapa dekade terakhir, wacana saintisme yang bergandengan dengan 

ateisme pada masa kontemporer telah memasuki babak baru. Eksistensi new 

atheism, sebagai rival agama seakan memberikan penegasan bahwa agama dan 

teologi, secara khusus Islam, sedang berada di persimpangan jalan. Salah seorang 

yang cukup berpengaruh kemudian, terhadap pergerakan ateisme kontemporer 

ialah Richard Dawkins. Seorang biologist di Universitas Oxford ini, menjadi 

prototype dalam pergerakan ateisme kontemporer. Ia menyuarakan pentingnya 

pengkajian science dalam kehidupan manusia, demi kebenaran dan realitas. Bukan 

hanya berhenti di situ, Richard Dawkin merasa, karena science ialah pihak yang 

paling berjasa pada pengembangan ilmu pengetahuan, kemajuan peradaban dan 

paling efektif dalam mengungkap misteri realitas di balik alam semesta. 

Karenanya, dia menolak Tuhan dan agama sebagai pihak yang berusaha mengatur 

lajunya kehidupan dengan dalih evolusi (evolution) dan seleksi alam (natural 

selection). Dengan narasi, bahwa bukti hanya dapat terungkap dengan benar, 

apabila science yang menanganinya. Bukti merupakatan kata kunci yang menjadi 

pegangan Richard Dawkins, dalam merumuskan gagasan tidak relevannya Tuhan 

dan agama. Atas nama science, Richard Dawkins menuntut adanya berbagai bukti 

ilmiah dan rasional dari setiap isu yang menyangkut realitas dan kebenaran yang 

bersifat transcendental. Rasionalitas dari keberadaan Tuhan, eksistensi agama, 

hingga konsep wahyu dan kehidupan setelah kematian tak luput dari objek 

kritiknya. Hal tersebut ditolak karena tidak memiliki landasan epistemik dalam 

pembuktian rasional-empiris, yang dalam epistemologi disebut sebagai 

evidentialisme (teori bukti), menundukkan berbagai objek pengetahuan tersebut 

dalam kerangka scientific-biologis dan menceraikannya dari aspek metafisis-

transendental. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan worldview, dan ini merujuk pada 

worldview Islam pemikir Muslim, secara khusus al-Attas dalam meninjau 

konstruksi berpikir Richard Dawkins. Secara teknis diuraikan terlebih dahulu, 

pokok-pokok pikiran Richard Dawkins mengenai kostruksi, terutama mengenai 

buah evolusi dan seleksi alam yang dijadikan sebagai dalih dalam menolak 

eksistensi Tuhan dan peran agama. Di samping itu, pendapat pemikir lain, juga 

dilibatkan untuk menguraikan berbagai narasi bukti dan fakta-fakta yang 

ditawarkan dalam epistemologi Islam, yang termuat dalam narasi wahyu sebagai 

perbandingan terhadap narasi bukti yang berusaha diuraikan dalam pemikiran 

Richard Dawkins.  

 Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa evidentialisme ateis 

Richard Dawkins, secara epistemik mengacu pada falsafah naturalisme saintifik 

(scientific naturalism) atau dengan kata lain menggunakan nilai-nilai postivisme 

logis dalam memandang isu realitas dan kebenaran, yang di dalamnya 

menyangkut naras-narasi bukti. Cakupannya antara lain: evidentialisme ateis 

dianggap sah, pertama jika bersifat empiris, bahwa kebenaran dan realitas 

hanyalah dapat didefinisikan dari dan dipahamai dengan berbagai hal yang dapat 
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diverifikasi oleh indera menjadi fakta-fakta saintifik. Ke dua, menjadikan semata-

mata indera sebagai instrument dalam eksperimen. Ke tiga, evolusi sebagai basis 

teori sehingga dengannya, Richard Dawkins membaca dan membedah realitas dan 

kebenaran (the construction of reality and truth), termasuk dalam hal ini berkaitan 

dengan konsepsi Tuhan dan agama. Ke empat, seleksi alam (natural selection) 

sebagai mekanisme dan postulasi dalam menguraikan berbagai fenomena yang 

ada dalam alam semesta. Kemudian tinjauan dari pemikir (kontra) yang 

mengkounter narasi tersebut, mencangkup kritik yang bersifat epistemologis, 

bahwa sumber pengetahuan dan keyakinan yang darinya Richard Dawkins 

membangun berbagai argumen dan postulasi, tidak bisa hanya sekedar 

disandarkan pada naturalism saintifik, terlebih yang menegasikan aspek 

transendensi, yang mana ruang tersebut bersinggungan dengan eksistensi 

ketuhanan. Pada aspek ontologis, sumber dan pijakan dari segala gagasan yang 

dilontarkan Richard Dawkins (original material), dipertanyakan sebab secara 

saintifik dan metafisis tidak dapat dibuktikan kebenaran dan realitasnya. 

Kata Kunci: Islam, Evidentialisme, Ateisme, Narasi Bukti, Richard Dawkins 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada surat keputusan 

bersama antara Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 

22 Januari 1988. 

A.  Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‘ B Be ة

 ta‘ T Te ث

 ṡa‘ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ḥa (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha ر

 Dal D De د

 Żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa‘ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa‘ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‗ koma terbalik ke atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق
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 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em و

ٌ Nun N En 

 Wawu W We و

ِ ha‘ H Ha 

 hamzah ‗ Apostrof ء

 ya‘ Y Ye ي

 

B.  Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

َدة  Ditulis muta’addidah ُيتََعدِّ

 Ditulis ‘iddah ِعدَّة

 

C.  Ta’ Marbutâh di akhir kata 

1.  Bila ta’ marbutâh di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang 

sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti Salat, zakat, dan sebagainya. 

ت ًَ  Ditulis Hikmah ِدْك

ت ًَ  Ditulis Ganīmah َغُِْي

 

2.  Bila ta’ mabutâh diikuti dengan kata sandang ―al‖ serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan h 

ْوَعت األَْونِيبَء ًُ  ’Ditulis majmū’ah al-auliyā َيْج

 

3.   Bila ta’ mabutâh hidup dengan hârakat fathâh, kasrah, dan dâmmah ditulis t 

 Ditulis zakāt al-fiṭri َزَكبةُ اْنفِْطرِ 
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D.  Vokal Pendek 

 ََ  Fathah Ditulis A 

 َِ  Kasrah Ditulis I 

 َُ  Dammah Ditulis U 

 

E.  Vokal Panjang 

fathah + alif 

 فَبتِخ

Ditulis 

Ditulis 

ā 

fātiḥ 

fathah + ya’ mati 

 ُيْستَْشفَي

Ditulis 

Ditulis 

ā 

mustasyfā 

kasrah + ya’ mati 

 َكبِْير

Ditulis 

Ditulis 

ī 

kabīr 

dammah + wawu 

mati 

 َيْكتُْوة

Ditulis 

 

Ditulis 

ū 

 

maktūb 

 

F.  Vokal Rangkap 

fathah + ya’ mati 

 بَْيَُُكىْ 

Ditulis 

Ditulis 

ai 

bainakum 

fathah + wawu mati 

 قَْول

Ditulis 

Ditulis 

au 

qaulun 

 

G.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

tanda apostrof (‗). 

َْتُى  Ditulis a’antum أَأَ
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 Ditulis la’in syakartum نَئٍِ َشَكْرتُى

 

H.  Kata Sandang Alif + Lam 

1.  Bila kata sandang Alif + Lam diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan al. 

 ٌْ  Ditulis al-furqān انفُْرقَب

 Ditulis al-kitāb انِكتَبةْ 

 

2.  Bila kata sandang Alif + Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan 

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el) nya. 

 Ditulis an-Nūr انُُّور

 Ditulis asy-Syams انشًَّس

 

I.  Huruf Besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). 

J.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau 

pengucapannya. 

بَعت ًَ َُّت َوانَج -Ditulis ahl as-sunnah wa al أْهم انسُّ

jamā’ah 

بنذِ  ٍْ انصَّ ْيٍَواْجَعْهُِي ِي  Ditulis waj’alnī min as-shālihīn 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saintisme sebagai sebuah cara pandang terhadap kebenaran dan realitas 

alam semesta, dalam banyak hal, telah menjadi dalih penolakan terhadap 

eksistensi Tuhan dan peran agama. Hal ini dapat dipahami sebagai implikasi 

ketidakpercayaan pada aspek transenden yang merupakan ruang pembahasan 

eksistensi Tuhan, sebagai akibatnya ia melahirkan apa yang kemudian disebut 

sebagai ateisme.
1
 Sebuah gejala yang benihnya bermula pada abad delapan belas 

masehi ini muncul sebagai reaksi protes terhadap pemegang otoritas agama 

(dalam hal ini Gereja) yang cenderung bersikap lalim terhadap para penganutnya.
2
 

Faktor lain, dalam konteks ini, yang juga turut menyumbang pada tumbuhnya 

ateisme, adalah paham deisme yang menjamur di kalangan pemikir Kristen, yang 

oleh Michael J. Buckley disebut sebagai pembela rasional iman Kristiani.
3
 Meski 

demikian hal tersebut perlu diletakkan dalam ruang perdebatan, sebagai 

konsekuensi dari silang pendapat di kalangan kaum Kristen sendiri yang 

memandang bahwa perlawanan (resistence) terhadap otoritas Gereja tidak 

                                                           
1
 Saintisme adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa segala sesuatu, pada 

akhirnya, sebanyak mungkin, bisa dan harus dipahami dalam hal ilmu-ilmu alam. Penjelasan 

mengenai hal ini lihat, Jeroen De Ridder, Rik Peels, Rene Van Woudenberg, Scientism: Prospects 

and Problems, (New York: Oxford University Press, 2018), 28-9, 57-58 
2
 Alister McGrath, The Twilight of Atheism: The Rise and Fall of Disbelief in The 

Modern World (New York: Doubleday, 2004), 79-98, 112-27. Juga dapat dilihat di Asadullah Ali, 

―Islamic Intuitionism :The Case against Atheistic Evidentialism,‖ 2014, 

http://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/2521. 
3
 Michael J. Buckley, At the Origins of Modern Atheism. Revised ed. edition. (New 

Haven: Yale University Press, New Haven & London, 2009), 37-67. 
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otomatis melahirkan ateisme sebagai sebuah gerakan yang menjadi rival ummat 

agama sebagaimana lumrah terjadi pada saat ini. 

Apa yang disebut sebagai saintisme secara substansial pada dasarnya 

tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dikenal khalayak sebagai ateisme.
4
 

Saintisme menabur benih keyakinan bahwa Tuhan berikut dengan peran agama 

dipandang sebagai sebuah hal yang tidak bermakna (meaningless) dan alam 

semesta dan segala yang ada di dalamnya secara empiris, diyakini hanya sebagai 

satu-satunya object pengetahuan dan kebenaran. Tuhan bukanlah sebuah realitas 

utama yang darinya alam semesta beserta segala isinya tercipta dan agama 

dianggap semata-mata sebagai sebuah produk alam yang menyejarah dan 

memberikan rasa aman, penghiburan dan kebahagiaan bagi penganutnya.
5
 

Ateisme sendiri merupakan salah satu pergerakan yang sangat penting 

dalam budaya barat modern. Selama dua abad terakhir eksistensi mereka terjaga, 

bahkan hingga saat ini tumbuh-kembangnya begitu meluas di berbagai negara. Di 

Amerika Utara dan mayoritas negara di Eropa sendiri, ateisme sebagai sebuah 

gerakan menduduki posisi ke dua dengan perkembangan tercepat.6 Sebuah catatan 

bersejarah, menggambarkan sebuah kondisi yang menyumbang kemunduran 

dramatis bagi komunitas Kristen. Di Saudi Arabia sendiri, kawasan tempat lahir 

dan matangnya agama Islam, menurut WIN/Gallup International terdapat 5% 

                                                           
4
 Jeroen De Ridder, Rik Peels, Rene Van Woudenberg, Scientism: Prospects and 

Problems, 4. 
5
 Pendapat mengenai hal ini mengcau pada istilah consolation yang bermakna 

penghiburan. Dan istilah tersebut digunakan Richard Dawkins untuk menunjukkan suatu genjala 

ummum yang menyelimuti ummat beragama. 
6
―Atheism Is Now the Second Largest Religious Affiliation in North America and the 

Majority of Europe,‖ Hack Spirit, July 16, 2017, https://hackspirit.com/new-study-reveals-worlds-

fastest-growing-religion-not-christianity-islam/. 
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yang dengan terang mengaku diri mereka sebagai seorang ateis (a convinced 

atheist), suatu hal yang mencengangkan dan di luar dugaan kaum Muslimin.7 

Tidak hanya berhenti pada menolak eksistensi Tuhan sebagai pencipta 

alam semesta yang memberikan definisi akan realitas dan kebenaran, ateisme 

dalam banyak bentuk juga menolak agama sebagai rumah bagi dunia metafisika. 

Sedangkan agama bagi para penganutnya, sepanjang sejarah, mengandung 

berbagai hal yang secara positif memberikan manusia gambaran bagaimana 

sebenarnya mendudukan dan memahami realitas kehidupan. Dalam hal ini, agama 

bukan saja dipandang sebagai masalah oleh para penganut ateisme, namun juga 

sebagai sumber dari segala masalah yang diasumsikan tidak jarang menyumbang 

pada kekerasan, pertumpahan darah bahkan hingga tindakan terorisme.8 

Di antara figur yang beberapa tahun terakhir gencar mempropagandakan 

serta menabur benih ateisme ialah Richard Dawkins, seorang ahli biologi dari 

Universitas Oxford, di antara beberapa ateis kontemporer yang dikenal lantang 

bersuara dalam menyerukan tiadanya pencipta alam semesta. Sosok yang terlibat 

dalam pergerakan new atheism ini, berpendapat bahwa terciptanya segala sesuatu 

pada dasarnya berangkat dari suatu proses yang disebut sebagai proses evolusi 

(evolutionary process), berdasarkan pada hukum alam (natural selection).9 Dan 

hal tersebut merupakan landasan filosofis yang dijadikan presuposisi untuk 

                                                           
7
―A Surprising Map of Where the World‘s Atheists Live,‖ Washington Post, accessed 

October 18, 2021, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/23/a-

surprising-map-of-where-the-worlds-atheists-live/., topic menyangkut hal senada dapat dibaca juga 

dalam Ali A. Rizvi, The Atheist Muslim: A Journey from Religion to Reason (New York: Martin‘s 

Press, 2016). 
8
Charles Kimball, When Religion Becomes Evil Revised Edition (North Carolina: 

Harperone, 2008), 166–70. 
9
 Richard Dawkins, The God Delusion (London: Bantam Press, 2006), 66–70. 
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menolak eksistensi Tuhan, sebagai konsekuensinya juga menolak peran dan 

keterlibatan Tuhan dalam proses penciptaaan alam semesta berikut dengan segala 

isinya. 

 Yang menjadi dalih kemudian, ialah atas nama "science", Richard 

Dawkins menuntut adanya berbagai bukti ilmiah dan rasional dari setiap isu 

menyangkut realitas dan kebenaran yang bersifat transendental, lebih-lebih apa 

yang sering ditampilkan dalam narasi agama. Mempertanyakan rasionalitas akan 

adanya Tuhan, konsep wahyu dan mukjizat hingga menolak berbagai klaim yang 

diucapkan agama, hal yang menyangkut metafisika, perkara ruh, tujuan hidup 

hingga kehidupan setelah kematian. Hal tersebut ditolak oleh karena tidak 

memiliki landasan dan basis epistemic dalam pembuktian ilmiah dan rasional, 

atau yang secara epistemologis dinamakan sebagai evidentialisme. Oleh karena, 

prinsip yang Richard Dawkins tekankan pada nilai-nilai ―evidentialisme‖ sebagai 

sebuah cara untuk merenggut, dan menghadirkan rasa yakin dan percaya dalam 

diri, bahwa sebuah kebenaran itu hanya dapat disahkan jikalau ia didasarkan pada 

bukti yang nyata (real evidence), maka pada tahap ini Richard Dawkins 

melekatkan diri seolah selaras dengan sikap ilmiah dan rasional. Dan sebaliknya, 

orang-orang yang percaya Tuhan dan agama dianggap sebagai orang yang 

irrasional dan tidak mampu bersikap ilmiah. 

Dengan melihat berbagai phenomena tersebut, maka penelitian ini akan 

berfokus pada konsep evidentialisme ateis yang mengacu pada pemikiran Richard 

Dawkins. Oleh karena, evidentialisme dan ateisme sebagai kajian merupakan dua 

subject yang berdiri sendiri, maka keduanya akan dijabarkan secara terpisah lalu 
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dielaborasi menjadi pembahasan yang relevan. Sedangkan pendekatan yang 

digunakan dalam membaca subject tersebut, akan dipandang dari pendekatan 

worldview oleh pemikir Muslim (al-Attas) dan non-Muslim secara kumulatif yang 

selama ini bergelut dengan dunia filsafat dan science, baik secara teoritis maupun 

praktis. Para pemikir tersebut akan menguraikan falsafah dan science yang 

diproduksi dalam peradaban barat, yang proyeksinya berupa eksistensi, realitas 

dan kebenaran yang secara konseptual dibahas secara epistemologis. Alasan 

mengapa para pemikir tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam membaca 

kedua subject tersebut, ialah karena mereka mampu melihat dan menguraikan 

secara filosofis-konseptual apa yang menjadi persoalan utama dan polemik di 

kalangan ummat beragama dan ateis, yang berusaha memegang secara konsisten 

prinsip mereka masing-masing, secara khsusus menyangkut konstruksi bukti 

(evidentialisme) yang proyeksinya mengarah pada eksistensi, realitas dan 

kebenaran.10 Karenanya evidentiaslisme ateis Richard Dawkins akan dianalisis 

secara kritis dalam tinjauan para pemikir tersebut, sehingga dari penjabaran 

tersebut pertanyaan akan muncul, bagaimanakah konsep evidentialisme ateis 

Richard Dawkins berikut dengan implikasinya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dijawab dalam penelitian ini ialah: 

                                                           
10

Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, 2nd ed. (Kuala Lumpur: Art 

Printing Works Sdn. Bhd., 1993), 1–25. 
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1. Bagaimanakah konsep evidentialisme ateis Richard Dawkins? 

2. Mengapa dan bagaimanakah analisis dalam worldview Islam pemikir 

Muslim kontemporer (al-Attas) terhadap evidentialisme ateis Richard 

Dawkins? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masa di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut:  

1. Memahami konsep dasar evidentialisme ateis Richard Dawkins yang 

dibangung dalam konstruksi sains. 

2. Mengetahui landasan filosofis mengapa evidentialisme ateis Richard 

Dawkins, dalam klaim kebenaran atas bukti dijadikan sebagai 

justifikasi epistemic dan menjadikan sains sebagai sumber satu-

satunya kebenaran dan pengetahuan.  

3. Mengenal konter-narasi terhadap evidentialisme ateis Richard 

Dawkins yang dibangun oleh para pemikir, baik dari kalangan Muslim 

ataupun non-Muslim. 

4. Mengetahui jawaban atau tinjauan yang disuguhkan dalam worldview 

dan epistemologi Islam, pemikir Muslim kontempor terhadap kerangka 

pikir (framework) ateistik yang menggunakan evidentialisme sebagai 

instrumen atau justifikasi epistemik (epistemic justification) dalam 

klaim kebenaran dan realitas. 

Di samping memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki kegunaan yakni: 
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1. Kegunaan akademik dan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi khazanah pemikiran dalam kajian Islam 

dan Filsafat, secara spesifik epistemologi dalam pemikiran Islam 

kontemporer yang sering dihadapkan vis a vis pada isu-isu falsafah 

barat kontemporer. Bahwa perkembangan ateisme sebagai sebuah 

gerakan dan ideologi tampak begitu pesat sehingga butuh perhatian 

lebih mendalam terhadap phenomena yang semakin berkembang ini. 

2. Kegunaan praktis, ialah penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman dan kesadaran yang murni bahwa evidentialisme ateis 

sebagai buah gerakan ideologis, telah memproyeksi apa yang disebut 

sebagai bukti dan menjadi dalil terhadap realitas dan kebenaran. 

3. Kegunaan selanjutnya ialah penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

pedoman dalam menata jalan pikiran bagi kaum Muslimin, terkhusus 

kalangan pemuda, sebagai respon terhadap orang-orang ateis yang 

sering menuntut bukti (evidence) dari setiap narasi dan anasir agama. 

4. Kegunaan lain dari penelitian ini ialah mahasiswa ataupun kaum 

Muslimin dapat mengetahui bagaimana kontruksi ―bukti‖ yang 

menjadi dasar atau dalih bagi hadirnya keyakinan seseorang dalam 

pikirannya. Sebab bukti merupakan instrument pendukung atas apa 

yang diyakini manusia, sehingga ia dapat percaya pada Tuhan, alam 

ghaib (perkara metafisis) dan sekaligus dapat menjadi sosok yang 

rasional secara simultan, ialah sebuah pilihan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan moral. 
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5. Di samping itu, kegunaan yang lain dari thesis ini ialah untuk 

memenuhi syarat kelulusan oleh setiap mahasiswa yang menempuh 

studi magister di UIN Sunan Kalijaga. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam kajian ini, beberapa literatur yang menjadi rujukan dalam kajian 

pustaka memiliki arti penting yang dapat menjadi perbandingan dan acuan atas 

kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya untuk menemukan kebaruan 

(novelty) dari penelitian yang penulis lakukan. Beberapa literatur yang memiliki 

signifikansi dengan penelitian ini ialah sebagai berikur: 

Sebuah tesis master berjudul Islamic Intuitionism: The Case Against 

Atheistic Evidentialism, yang ditulis oleh Asadullah Ali, yang mana berbicara 

mengenai evidentalisme ateistik yang dipandang dalam sudut Intuitionisme Islam. 

Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini ialah analisis kritis terhadap pemikiran 

para saintis secara kolektif bahwa ateis, baik dari kalangan saintis dan filsuf, telah 

menjadikan evidentialisme sebagai basis justifikasi epistemik dalam proposisi 

atau sebuah permbuktian, yang darinya para ateis mendeligitimasi lawan bicara 

yang dalam hal ini mengacu pada proponen agama.11 Yang menjadi letak pembeda 

dengan penelitian ini ialah, bahwa letak kerangka teorinya dibaca melalui 

kacamata worldview Islam pemikir Muslim kontemporer secara kolektif dan 

bukan berangkat dari sudut intuisi Islam sebagai objek formalnya. 

                                                           
11

 Asadullah Ali, ―Islamic Intuitionism : The Case against Atheistic Evidentialism,‖ 2014, 

http://studentrepo.iium.edu.my/handle/123456789/2521. 
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Buku yang berjudul The Divine Reality: God, Islam and The Mirage of 

Atheism Newly Revised Edition yang ditulis Hamza Andreas Tzortzis, diterbitkan 

oleh Sapience Institute tahun 2020. Buku ini membahas argument rasional yang 

berbasis pada ajaran Islam menyangkut berbagai topic yang secara khusus 

menyorot phenomena ateisme. Di dalamnya dijelaskan secara intelektual isu-isu 

actual dan secara halus menganulir berbagai klaim para ateis terhadap eksistensi 

Tuhan atau penciptaan alam, asal muasal manusia, alam spiritual, tujuan dan 

makna hidup, kehidupan setelah kematian hingga berbicara mengenai isu 

moralitas yang pada hakikatnya bersumber dari pada Tuhan, yang termanisfestasi 

dalam paradigma dan ajaran agama.12 

Selanjutnya sebuah buku berjudul, Islamic Thought on The Existence of 

God: With Contributions from Contemporary Western Philosophy of Religion. 

Buku ini ditulis Cafer S. Yaran, diterbitkan oleh The Council for Research in 

Values and Philosophy pada tahun 2003. Buku ini merupakan kajian penting yang 

menjelaskan secara padat berbagai pendekatan klasik terhadap ateisme dari 

perspektif Islam tradisional. Yaran melacak terdapat tiga argument utama dalam 

tradisi teologi dan filsafat, yakni pertama argument kosmologis, kedua argument 

teleologis dan ketiga ialah argument yang berangkat dari pengalaman keagamaan 

(religious experience). Masing-masing argument tersebut memiliki berbagai 

macam bentuk yang diperdebatkan dari berbagai figure yang berbeda-beda dalam 

                                                           
12

Hamza Andreas Tzortzis, The Divine Reality: God, Islam and The Mirage of Atheism 

(Newly Revised Edition), Newly Revised Edition (Sapience Institute, 2020), bks. 1–12, 

http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=59D1865C46C3D831C8E9867BF764D9C9. 
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sejarah panjang ummat Islam dan ini tentu memiliki relevansi dengan objek 

penelitian ini.13 

Buku berikutnya ialah berjudul, The Dawkins Delusion? Atheist 

Fundamentalism and the Denial of the Divine. Buku ini ditulis oleh sepasangan 

suami-isteri, Alister McGrath and Joanna Collicutt Mcgrath, IVP Books, 2007. 

Buku yang berisi respon atas berbagai kritik Richard Dawkins dalam bukunya The 

God Delusion, merupakan sebuah reaksi keras sebagai bentuk pembelaan terhadap 

Tuhan dan secara khusus keimanan kaum Kristen. Bahwa apa yang dinyatakan 

Dawkins, menurut dosen di Oxford ini, merupakan sikap kekanak-kanakan 

(childish) yang tidak mencerminkan sikap akademik dan hal tersebut layaknya 

seorang fundamentalist sebagaimana yang umumnya menjamur dalam tradisi 

berbagai agama selama beberapa dedake terakhir. Baginya mencela dan mencaci-

maki apa yang bersumber dari agama, sebagaimana dilakukan Richard Dawkins 

dan memberikan moral judgment hanya karena kejahatan dilakukan atas agama, 

adalah sebuah sikap yang jauh dari standar ilmiah, dan hal tersebut merupakan 

sebuah sikap yang secara rasional tidak dapat dibenarkan dalam dunia akademik.14 

Selanjutnya buku berjudul Atheists: The Origin of The Species. Buku ini 

ditulis oleh Nick Spencer, terbit di London oleh Bloomsbury pada tahun 2014. 

Nick Spencer dalam buku ini menempatkan pergerakan ateis dalam konteks sosio-

politik, tidak seperti yang lain yang cenderung memandang dari sisi filosofis dan 

                                                           
13

Cafer S. Yaran, Islamic Thought on the Existence of God: Contributions and Contrasts 

With Contemporary Western Philosophy of Religion (Council for Research in Values and 

Philosophy, 2003). 
14

Alister McGrath and Joanna Collicutt McGrath, The Dawkins Delusion?: Atheist 

Fundamentalism and the Denial of the Divine (IVP Books, 2007). 
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saintifik. Hal itu, bagi Nick Spencer, dapat terjadi oleh karena ateisme sebagai 

pergerakan telah berkembang cukup pesat di Eropa, lebih-lebih dikarenakan 

menjadi sebuah reaksi terhadap agama Kristen yang mendominasi kehidupan 

social, politik dan intelektual sejak zaman modern. Karenanya, sejarah ateisme 

dalam konteks ini lebih berupa pergerakan social dan politik, yang lahir dari 

sebuah implikasi terhadap dominasi dan pengaruh agama Kristen. Di samping itu 

juga, disebabkan oleh pergeseran dan pergulatan paradigma yang bersifat filosofis 

dan saintifik yang tengah berlangsung di abad modern.15 

Di samping itu, sebuah jurnal yang berjudul, Dawkins’ Godless Delusion. 

Jurnal yang ditulis oleh J. Angerlo Corlett ini merupakan counter narasi terhadap 

pemikiran Richard Dawkins dalam bukunya God’s Delusion. Bagi J. Angerlo 

Corlett, pernyataan Richard Dawkins sarat dengan sentiment pribadi yang 

membuat luka di masa lalu yang dialami Richard Dawkins, yang menyerang 

agama Kristen sebagai biang keladi dari menjamurnya ateisme sehingga ia 

memilih percaya bahwa Tuhan itu tiada. Di samping itu, penalaran yang dilakukan 

Richard Dawkins atas nama sains, dianggap J. Angerlo Corlett, sarat dengan 

kekacauan bernalar (fallacious reason), ketika dihadapkan dengan narasi teologis 

terlebih pada perkara yang menyangkut Tuhan, terutama saat Richard Dawkins 

menyerang agama, terdapat ketidak-konsistenan cara berpikir yang begitu 

sentimental.16 

                                                           
15

 Nick Spencer, Atheists: The Origin of the Species, (Bloomsbury Academic, 2014). 
16

J. Angelo Corlett, ―Dawkins‘ Godless Delusion,‖ International Journal for Philosophy 

of Religion 65, no. 3 (2009): 125–38. 
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Tulisan yang terakhir sebagai tinjauan pustaka ialah berjudul Atheism and 

Islam: A Contemporary Discourse, ditulis oleh Shoaib Ahmed Malik, penerbit 

Kalam Research & Media di Abu Dhabi. Shoaib berbicara mengenai dinamika 

dan fenomena ateisme yang telah dan sedang berkembang dalam beberapa tahun 

terakhir yang mana gencar mempropagandakan ketiadaan Tuhan dalam berbagai 

bidang disiplin keilmuan, baik itu yang bersifat akademik ataupun yang umumnya 

menjadi sorotan media mainstream. Di samping itu, tulisan ini menyorot ateisme 

yang menunggangi berbagai disiplin keilmuan, baik itu kajian science ataupun 

dalam studi filsafat dan agama yang beranggotakan, Daniel Denneth, Christopher 

Hitchen, Sam Harries dan Richard Dawkins. Tulis ini membedah konstruksi 

ateisme dari pendekatan saintifik, filosofis, teologis serta sosiologis serta diberi 

tanggapan berupa kritik narasi (critical narrative) dari kalangan Muslim sendiri.17 

E. Kerangka Teori 

Kajian mengenai ateisme sebagai sebuah ideologi dan gerakan pada 

dasarnya dapat dikaji dengan dan dalam berbagai perspektif. Sebagai sebuah 

kajian dalam tradisi humaniora, kajian ateisme secara spesifik mengenai 

konstruksi bukti (evidentialism atheis) yang dibangun untuk menjelaskan realitas 

dan kebenaran, memiliki kerangka tersendiri untuk dapat menjawab bagaimana 

sebenarnya hakikat dari pada evidentialisme ateis. 

                                                           
17

 Shoaib A. Malik, ―Atheism and Islam: A Contemporary Discourse,‖ Kalam Research 

and Media, accessed October 10, 2021, 

https://www.academia.edu/38565039/Atheism_and_Islam_A_Contemporary_Discourse. 
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Dalam penelitian ini, evidentialisme ateis sebagai sebuah ide dan gerakan 

akan dikaji oleh peneliti melalui pendekatan kritik epistemologis (sumber 

pengetahuan dan kepercayaan). Di antaranya ialah pendekatan filosofis-saintifik 

al-Attas yang merupakan representasi pemikir Muslim. Pendekatan filosofis-

saintifik al-Attas secara spesifik akan membedah konsep evidentialisme ateistik 

yang dibangung dalam proposisi Richard Dawkins, secara khusus yang dijelaskan 

dalam karya utamanya The God Delusion. Kajian ini menelusuri pemikiran 

Richard Dawkins, terselubung dalam konsep ―evidentialisme‖, yang menjadi dalih 

atas penolakan aspek metafisis dan karenanya menggugurkan argument oposisi, 

dalam hal ini umumnya direpresentasikan oleh proponen agama. Al-Attas dengan 

narasi worldviewnya menyorot konstruksi realitas dan kebenaran yang menjadi 

basis bagi terbentuknya bukti (evidence) dalam berbagai fenomena yang ada. 

Maka dalam konteks ini, worldview al-Attas akan memproyeksi evidentialisme 

ateis Richard Dawkins. 

Worldview merupakan orientasi kognitif mendasar dari seorang individu 

atau masyarakat yang mana mencangkup seluruh pengetahuan dan sudut pandang 

seorang individu dan masyarakat tersebut.
18

 Dalam kamus Merriam-Webster 

worldview diartikan sebagai konsep atau pemahaman yang komprehensif tentang 

dunia, secara khusus dari sudut pandang tertentu.
19

 Al-Attas sendiri 

mendefinisikan worldview bukan saja sebagai pandangan mengenai aspek fisik 

dan keterlibatan manusia dalam sejarah, sosial-politik dan budaya. Oleh karena 

                                                           
18

 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/world-view. Definisi ini 

biasanya melibatkan dua aspek, yakni kepercayaan dan sikap. 
19

 https://www.merriam-webster.com/dictionary/worldview 

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/world-view
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Islam dijadikan subjek dari pada worldview, maka ia diletakkan sebagai produsen 

dari pengetahuan, termasuk mengerucut pada konsep realitas dan kebenaran yang 

secara mendasar merupakan pembahasan utama dalam kajian worldview. Al-Attas 

melihat bahwa realitas dan kebenaran bukanlah sekedar terformulasi dari 

observasi terhadap berbagai data pengalaman inderawi, atau yang nampak di 

hadapan mata atau sebatas pada aspek makhluk (the world of created things) 

sebagaimana yang mafhum digunakan dalam dalam tradisi atau metode science.
20

  

Worldview dalam perspektif Islam secara simultan menggabungkan aspek 

dunia dan akhirat, yang mana satu dengan yang lainnya berkaitan satu sama lain, 

sehingga apa yang menjadi fokus tujuan utamanya ialah aspek akhirat tanpa 

meninggalkan keperhatian pada aspek dunia yang selama ini menjadi fokus utama 

para saintis-ateis. 

Secara definitif al-Attas berpandangan bahwa worldview itu merupakan 

visi akan realitas dan kebenaran yang muncul dalam mata pikiran (mind’s eye) 

yang menyampaikan apa sejatinya eksistensi itu.
21

 Karena al-Attas secara 

konseptual meletakkan Islam sebagai produsen menyangkut kebenaran dan 

realitas maka ia mesti didasarkan pada konstruksi wahyu yang menjadi fondasi 

utama dan acuan terbentuknya bangun (construction) bagaimana sejatinya 

seseorang itu harus memandang realitas dan kebenaran tersebut. Islam sendiri 

                                                           
20

 Muhammad Naquib al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam An Expeosition 

of The Fundamental Elements of the Worldview of Islam. (Kuala Lumpur: Prospecta (M) Sdn. 

Bhd., 1995), 3. 
21

 Ibid, 2. 
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dibangun atas dasar wahyu, dikonfirmasi oleh agama, diafirmasi oleh prinsip-

prinsip intelektual dan intuisi.  

Sejak semula, Islam menganggap bahwa dirinya sebagai kebenaran wujud 

agama wahyu yang sebenarnya (the truth of being a truly revealed religion), yang 

sempurna dari sejak awal kemunculannya, tidak membutuhkan penjelasan historis 

dan evaluasi dalam hal tempat yang diduduki dan peran yang dimainkan dalam 

proses perkembangan.
22

 Menurut al-Attas hal ini dapat dipahami dari konsekuensi 

keyakinan yang terlahir dari sistem metafisika, bahwa Islam memang matang dan 

menjadi entitas (mature and fixed) sejak awal kehadirannya dalam pentas sejarah.  

Mengacu pada parameter saintifik yang dibangun dalam worldview Islam 

al-Attas, terdapat pada dua metode yang ke duanya berjalan secara simultan, yakni 

metode rasional dan empiris sebagai media dalam menggapai makna pengetahuan 

dan kebenaran. Ke dua hal tersebut bersifat deduktif dan induktif. Karenanya, jika 

mengacu pada kerangka tersebut, maka tiada dikotomi antara subjektif dan 

objektif, sebab metode yang digunakan bersifat komprehensif, satu hal berkaitan 

dengan hal lain. Oleh karena, metode ini dianggap sebagai metode yang tepat 

untuk membaca makna realitas dan kebenaran secara komprehensif, maka al-Attas 

menyebutnya sebagai metode pengetahuan tauhid (the tauhid method of 

knowledge).  

 Penelitian ini bersifat kritik epistemologis maka pendekatan yang 

digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah evidentialisme ateis ialah, 

                                                           
22

 Al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam An Expeosition of The 

Fundamental Elements of the Worldview of Islam, 4. 
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pendekatan worldview yang dibangun pemikir Muslim kontemporer al-Attas. 

Proyeksinya merujuk pada isu eksistensi, kebenaran dan realitas (truth and 

reality) sebagai basis factual dari pada bukti (evidence) yang bersumber dari dan 

lahir dalam ilmu pengetahuan.23 Al-Attas dengan teori worldviewnya dapat 

melacak asal-mula saintisme sebagai falsafah yang prinsip dan nilainya dipegang 

oleh mayoritas para saintis, sehingga melahirkan bibit-bibit keyakinan ateistik, 

sebuah kepercayaan terhadap tiadanya eksistensi Tuhan (minimal pada tataran 

perananNya) dan cenderung memarjinalkan peran agama di ruang publik sebagai 

entitas yang hadir secara sosial dan kultural.
24

 Dalam hal ini, kritik yang 

dibangung merujuk pada apa yang disebut sebagai atheist evidentialism, baik 

dalam aspek gagasan (teoritis) maupun perbuatan (praktis).25 

Secara teknis, dengan pendekatan worldview, evidentiaisme ateis Richard 

Dawkins akan dibedah terlebih dahulu, dengan cara mengidentifikasi konstruksi 

berpikir, kepercayaan dan orientasi yang menjadi kecenderungan Richard 

Dawkins dalam mengupayakan sebuah makna dan mengambil kesimpulan dari 

apa yang disebut sebagai realitas dan kebenaran, dengan merujuk pada karya 

utamanya The God Delusion. Kemudian, diberikan tanggapan secara kritis 

mengenai sumber pengetahuan dan kepercayaannya, yang dalam banyak kasus 

sering diasumsikan sebagai bukti ilmiah (scientific evidence). 

  

                                                           
23

 Al-Attas, Prolegomena to the Metaphysics of Islam An Expeosition of The 

Fundamental Elements of the Worldview of Islam, 111-42. 
24

 Untuk membuktikan klaim ini, dapat dibaca dalam  Tina Beattie, The New Atheists: 

The Twilight of Reason & The War on Religion, (Orbis Books, 2008). 
25

 Hal ini mencangkup agnostisist yang tiada peduli ada tidaknya Tuhan dan scepticist 

yang ragu-ragu akan keberadaanNya. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian evidentialisme ateis ini, 

ialah penelitian pustaka (library research) dengan metode kualitatif. Penelitian ini 

merupakan bagian dari kajian epistemologi atau yang secara umum dapat juga 

dikatakan bagian dari ranah filsafat sains (philosophy of science). Pengambilan 

data diperoleh dari buku-buku, jurnal serta berbagai tulisan ilmiah yang berkaitan 

dengan topic yang diteliti, yakni penelitian terhadap pemikiran evidentialisme 

ateis Richard Dawkins dalam tinjauan worldview. Sumber data primer dapat 

mengacu pada berbagai karya Richard Dawkins yang relevan dengan 

evidentislisme, secara khusus The God Delusion, karya utamanya, yang menyorot 

konstruksi bukti. Di samping itu juga, digunakan data pendukung dengan 

mengacu kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang menyangkut pokok 

persoalan tersebut, baik mengenai evidentialisme ateis yang oleh Richard 

Dawkins sering dijadikan landasan epistemologis dalam berbicara eksistensi, 

realitas dan kebenaran, maupun konsep worldview Islam oleh pemikir Muslim 

yang secara kritis-konseptual mengkonter narasi-narasi sekuler-ateistik. 

Seluruh data-data yang dalam hal ini berupa pemikiran, ide serta konsep 

Richard Dawkins dikupas, diuraikan dari perspektif pemikir Muslim kontemporer 

al-Attas, yang dijadikan sebagai pisau analisis. Keseluruhan sumber data 

dikumpulkan, lalu dianalisa dan diberikan tanggapan secara kritis dan elaboratif. 

Menurut Patton, yang dikutip oleh A. Lexy J. Molenong, analisis data ialah 

mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan suatu 
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uraian dasar.26 Penulis menganalisis data dengan cara melakukan pembacaan kritis 

agar dapat menarik benang merah dari pemikiran, konsepsi dan struktur 

evidentialisme ateis Richard Dawkins di atas dari worldview pemikir Muslim 

kontemporer. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh penjabaran yang sistematis dan runut dari penelitian 

ini, maka sistematika pembahasan perlu diuraikan. Adapun sistematika tersebut 

ialah sebagai berikut: 

Bab pertama: Berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasa diuraikan secara 

sistematis. 

Bab ke dua: Membahas kerangka konseptual dari ateisme dan 

evidentialisme, dan ini mencangkup akar dan sejarah ateisme, yang mana melacak 

pergeseran makna ateisme dari masa ke masa. Lalu dilanjutkan dengan mengkaji 

ateisme sebagai pergerakan modern (modern movement), kemudian biografi dan 

karya-karya Richard Dawkins, serta konsep evidentialisme sebagai subject dalam 

kajian epistemologi dan relasinya terhadap evidentialisme ateis Richard Dawkins. 

Bab ke tiga: Membahas mengenai konstruksi worldview dan epistemologi 

Islam, mengacu pada pemikir Muslim kontemporer al-Attas, yang di dalamnya 

                                                           
26

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2018), 103. 
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terdiri dari tinjauan terhadap realitas dan kebenaran, respon al-Qur‘an atas narasi 

bukti dan ateisme, relasi ontologis agama dan sains. 

Bab ke empat: Eksistensi evidentialisme: berupa kritik epistemologis atas 

Richard Dawkins, yang merujuk pada berbagai argumentasinya mengenai Tuhan, 

agama, sains secara teoritis serta bukti-bukti ilmiah yang diasumsikan menjadi 

landasan untuk menolak eksistensi Tuhan dan mengebiri peran agama. Yang 

terakhir pada poin ini ialah, pembahasan mengenai ateisme saintis Richard 

Dawkins berbuah kelimuan atau dogma, yang memuat berbagai asumsi yang 

berujung pada pengristalan (crystallization) berbagai postulasi dalam sains 

menjadi keyakinan yang sepadan posisinya dengan credo dalam agama, yang 

mana lahir dari implikasi ateisme (memutuskan divinitas dengan realitas alam). 

Bab ke lima: Penutup yang berisi temuan dari penelitian ini dan 

kesimpulan yang dilanjutkan dengan saran. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 Setelah diuraikan secara panjang lebar mengenai evidentialisme ateis 

Richard Dawkins, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa kontruksi bukti 

yang dibangung dalam paradigma dan framework berpikir ateis mengacu pada 

beberapa kriteria yang dibangung dalam falsafah naturalisme saintifik yang 

menjadi landasan epistemik (epistemic ground), dengan kata lain pendekatan 

positivisme logis terhadap berbagai klaim kebenaran dan realitas. Karenanya apa 

yang dianggap sebagai benar dan sesuai dengan realitas, serta realitas yang benar 

dalam perspektif Richard Dawkins itu, berkaitan dengan bagaimana cara dia 

mengkonstruksi narasi-narasi bukti itu sendiri (evidentialisme). Dan bukti dalam 

pengertiannya, dapat disebut memadai (adequate) apabila memenuhi criteria dan 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Evidentialisme ateis dianggap sah, pertama jika bersifat empiris, bahwa 

kebenaran dan realitas hanyalah dapat didefinisikan dari dan dengan 

berbagai hal yang dapat diverifikasi oleh indera menjadi fakta-fakta 

saintifik. Ke dua, menjadikan semata-mata indera sebagai instrument 

dalam eksperimen. Ke tiga, evolusi sebagai basis teori sehingga 

dengannya, Richard Dawkins membaca dan membedah realitas dan 

kebenaran (the construction of reality and truth). Ke empat, seleksi alam 

(natural selection) sebagai mekanisme dan postulasi dalam menguraikan 
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berbagai fenomena yang ada dalam alam semesta. Bahkan termasuk di 

dalamnya, ketika membaca fenomena ummat beragama sebagai sebuah 

fakta kehidupan. 

2. Tinjaun dari para pemikir, baik Muslim ataupun non-Muslim meliputi 

aspek epistemologis dan ontologisnya, yang menjadi sorotan utama bahwa 

hakikat realitas dan kebenaran, yang di dalamnya terurai berbagai narasi 

bukti dan fakta-fakta, tidak semata-mata pendekatanya dibatasi pada aspek 

eksperimental inderawi yang bersifat natural dan ini menjadi pendekatan 

serta metode yang jamak digunakan hampir oleh semua ateis, tak 

terkecuali Richard Dawkins. Dari sisi lain, para pemikir yang kontra 

dengan Richard Dawkins, juga memandang bahwa secara simultan, 

pendekatan dan metode yang ideal terhadap realitas dan kebenaran ialah 

melibatkan aspek metafisis dan self-intuitive yang termaktub dalam narasi-

narasi dan anasir-anasir agama (Islam) berupa wahyu, kitab suci (al-

Qur‘an dan Sunnah Nabi Muhammad), di samping juga pendekatan 

saintifik sebagai cara memahami realitas dunia. Sebagai orang yang 

beragama dan percaya pada Tuhan, sebagai konsekuensinya maka 

―beriman, berpikir dan bereksperimen‖ merupakan tiga hal secara simultan 

berjalan beriringan, dan hadir dalam memandang dan meneliti apa yang 

menjadi proyeksi realitas atau object pengetahuan, termasuk saat 

memandang fenomena alam semesta, yang merupakan rujukan dari 

terwujudnya berbagai bukti dan fakta-fakta yang diproyeksi science. Dan 

ke tiga aspek tersebut (beriman, berpikir dan bereksperimen) tak dapat 
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diceraikan dalam mengupayakan pencarian makna terhadap pengetahuan, 

realitas dan kebenaran ataupun berbagai penemuan-penemuan ilmiah yang 

diasumsikan sebagai titik tolak narasi atas klaim fakta dan bukti.  

 Oleh karena criteria yang dibangun Richard Dawkins dalam kaitannya 

dengan proyeksi akan evidentialisme, cakupannya hanya mengacu pada aspek 

eksternal, yakni bersifat empiris (empirical in nature) maka konsep ketuhanan, 

kehidupan setelah kematian, konsep wahyu, kitab suci serta peran para nabi 

sebagai bagian dasar dari keimanan dan agama secara otomatis menjadi tidak 

relevan, tertolak dengan sendirinya sebab dianggap tidak rasional dan empiris. 

Karenanya, sebagai counter-argument, dalam perspektif worldview Islam, ialah 

bahwa rasionalitas dan fakta-fakta empiris secara epistemologis, dianggap 

hanyalah sebagai alat (a means) yang merupakan salah satu bagaian dalam 

dimensi, yang darinya realitas dan kebenaran termasuk juga di dalamnya 

konstruksi bukti dapat terdefinisikan. Dan ke duanya bukanlah tujuan itu sendiri 

(an end itself). Karenanya, aspek terpenting dari realitas dan kebenaran yang 

hakiki hanyalah mengacu pada penjelasan dan konsep Tuhan, sebagai satu-

satunya objek pengetahuan yang melampaui subjektivitas manusia, yang darinya 

alam semesta berikut dengan segala isinya dapat teruraikan dengan baik. 

B. Saran 

 Penelitian tentang evidentialisme ateis Richard Dawkins ini diharapkan 

mampu memberikan pemahaman baru bagi para pembaca dalam menghadapi 

argument ateistik yang sering kali menjadikan bukti ataupun narasinya (evidence) 
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sebagai basis epistemik untuk mempengaruhi atau merubah keyakinan ummat 

beragama yang selama ini mapan, mengenai eksistensi dan konsepsi Tuhan 

berikut juga status agama Islam sebagai media dalam memaknai dan memahami 

pesan-pesan Ilahi. Bahwa science dan agama (Islam) pada dasarnya tidaklah tepat 

diletakkan dalam pusara konflik terutama dalam memandang objek pengetahuan 

yang darinya berbagai bukti terlahir, seakan-akan ketika memilih salah satunya, 

maka yang lainnya harus dikesampingkan bahkan ditolak. Bahwa Islam dan 

science dapat bersatu, bersikap harmonis terlebih dalam proyeksinya terhadap isu 

realitas dan kebenaran. Sehingga dari penelitian ini, berharap ke depannya akan 

terus lahir kajian mengenai Islam dan ateisme, secara spesisik merujuk pada 

konstruksi bukti terlepas dari tokoh-tokoh yang hendak dikaji, terlebih lagi 

apabila mengkaji pemikiran Richard Dawkins merupakan suatu pilihan yang 

menarik dikarenakan pemikirannya mengenai science selalu merembes pada isu 

Tuhan dan agama. 

 Demikian penelitian mengenai Islam dan Evidentialisme Ateis (Tinjauan 

terhadap Pemikiran Richard Dawkins), semoga dapat memberi sumbangsih yang 

sangat berarti di tengah masyarakat terlebih bagi para pemuda, yang haus akan 

kebenaran, dan ingin memahami realitas kehidupan secara utuh, dan yang sering 

kali dibingungkan dan bersinggungan dengan pemikiran ateistik. Semoga ini 

dapat menjawab dahaga intelektual mereka! 
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