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Enjang Sutisna: Beberapa Persamaan dan Perbedaan Doktrin Teologis Antara 

Kristiani dan Islam Menurut Pemikiran Wilfred Cantwell Smith 

 

Wilfred Cantwell Smith seorang ahli Ilmu Perbandingan Agama yang terkenal 

dengan teori personalisasi (personalization) dapat mengkaji agama pada aspek 

pemahaman doktrin dengan metode perbandingan. Ternyata Agama yang sering 

diklaim memiliki kebenaran absolut itu bisa dikaji dengan metode perbandingan, 

sehingga hasil karya Smith mengenai doktrin teologi Kristiani dan Islam menjadi 

penting untuk diteliti. 

Deskripsi analisis perbandingan mengenai doktrin teologi Kristiani dan Islam 

menurut Wilfred Cantwell Smith  dinyatakan dalam tiga rumusan pertanyaan. 

Pertama, bagaimana kronologis riwayat hidup Wilfred Cantwell Smith, termasuk 

pendidikan dan karya-karya yang telah dibuatnya? Kedua, bagaimana analisa 

persamaan dan perbedaan doktrin teologis Islam dan Kristen menurut Wilfred 

Cantwell Smith? Ketiga, bagaimana implikasi pemikiran Wilfred Cantwell Smith 

mengenai persamaan dan perbedaan doktrin Kristiani dan Islam dalam Ilmu 

Agama? Sejalan dengan rumusan masalah, maka tiga tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu untuk memahami kronologis riwayat hidup Wilfred 

Cantwell Smith, Analisa beberapa persamaan dan perbedaan doktrin teologis 

Kristiani dan Islam, dan Implikasi pemikiran Wilfred Cantwell Smith mengenai 

persamaan dan perbedaan doktrin Kristiani dan Islam dalam Ilmu Agama. Kegiatan 

ini diharapkan memenuhi kepentingan-kepentingan dan tujuan tertentu yaitu untuk 

kepentingan akademik dan berupaya mengatasi persoalan sosial keagamaan. 

Penulis menggunakan metode content analisis untuk mengkaji beberapa 

doktrin Kristiani dan Islam yang bersumber dari buku-buku yang ditulis Wilfred 

Cantwell Smith. Hasilnya diperoleh beberapa poin. Pertama, Wilfred Cantwel 

Smith adalah seorang teolog dan sejarawan agama yang lahir di Toronto pada 

tanggal 21 Juli 1916. Di lahir dari keluarga yang berada dalam bidang akademik 

maupun dalam bisnis. Latar belakang agama Kristen, sekte Presbitarian dalam 

keluarga Smith menjadikan Smith sebagai orang yang taat dan saleh dalam 

menerapkan ajaran agamanya. Dia menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas 

Princeton dengan pembimbingnya adalah Prof K. Hitti, dia  diangkat menjadi 

professor untuk studi ilmu perbandingan Agama di Universitas Mc. Gill Institute of 

Islamic Studies. Pada Tahun 1964 dia menjadi direktur Harvard Unversity’s Center 

for the Study of World Relgions. Baik di Harvard maupun di Mc Gill. Smith dikenal 

sebagai ahli Ilmu Perbandingan Agama dan perannya sangat berpengaruh. Para 

kolega menempatkan dia sebagai salah satu pemikir kajian keagamaan secara 

perbandingan pasca perang dunia kedua. Pada tanggal 7 Pebruari 2000 Smith 

meninggal dunia.  

Kedua,  Smith  membandingkan unsur doktrin Islam dan Kristen diantaranya, 

Kehendak Tuhan, Sabda Tuhan/ Kalamullah, Utusan/ Nabi, Cerita tentang 

utusan/Nabi, System keyakinan keselamatan, Gereja, Mesjid, dan komunitas, Roh 


