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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rennaissance yang lahir di Barat dan dibidani oleh Rene Descartes

(1596–1650.M) tidak semata-mata menjadi sebuah titik awal revolusi paradigma

pemikiran di bidang sains dan teknologi saja, tetapi juga merambah sampai

kepada ranah kepercayaan dan agama.

Gereja yang menguasai Barat masa itu dianggap telah mengkungkung

pemikiran dan membunuh sikap kritis, pada gilirannya membawa pada persepsi

bahwa ajaran-ajaran Kristus yang terdapat pada Bibel akan menghancurkan

kehidupan manusia. Dogma-dogma Kristen yang terbukti bertentangan dengan

rasionalitas dan sains menyebabkan banyak para penganut Nashrani yang berada

di Barat, terutama para filosof dan ilmuan,mempertanyakankembali

keabsolutankitabsucisertamempertentangkannyadengananalisarasional yang kritis.

Hasilnya, Bibeldianggaphanya untukurusankesalehandanibadahyangbersifat non-

duniawi.Menurutmereka,

merupakansuatukemustahilanbilaterjadikekeliruandanpertentanganantaraajaran-

ajaranTuhan yang tertulis di dalamAlkitabdenganfakta yang terungkapolehsains.1

Persoalantersebutmerupakankondisiyang begitukrusial,

mengingatbahwasudahmenjadifitrahnyamanusiamembutuhkansuatukekuatan yang

1Saidul Amin, Filsafat Barat Abad 21.Cetakanpertama, (Pekanbaru, Daulat Riau, 2012),
hlm. 101. Lihat jugapadaPhilip Schaff, History of The Christian Church, Volume I: Apostolic
Christianity. A. D. 1-100. Edisi revisi, (Grand Rapids, MI, Christian Classics Ethereal Library,
2002), hlm. 3.
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berada di luardirinya,danituhanyadapatdicapaidenganmerintisjalan agama. Agama

yang seharusnyamenjadisebuahpedomanbagiseseorang,

padaakhirnyahanyamenjadisebuahperbincangan yang

dianggaptidakbermanfaatsamasekali. Kondisi yang

demikiantelahmenjadikansebagian orangdi Barat

tidaklagimerasaantusiasdantertarikdenganpersoalan-persoalanTuhandan

agama.Merekakemudianlebihmenyibukkandiridenganhal-hal yang

berorientasipadakehidupanduniawi semata,

sehinggamenyebabkankegersanganhati yang

berujunghilangnyakepercayaankepada Sang Khalik.2

Pernyataanserupajugapernah

diungkapkanolehsalahseorangtokohfenomenal Barat kenamaan, yakni Karen

Armstrong.Di bagianawalbukunya “A History of God: The 4000-Year Quest of

Judaism, Christianity and

Islam”,iamenceritakanpengalamankeagamaannyaketikamenganutajaran Katolik.

Pernyataannya mengenaikeraguanterhadap dogma yang dimaksud adalah sebagai

berikut;

Sejakkecilsayatelahmemilikikepercayaankeagamaan yang kuat,
tetapidengansedikitkeimanankepadaTuhan.Keyakinanmasakecilsaya
tentangajaranKatolik Roma lebihmerupakansebuahkredo yang
menakutkan. James
JoykemenyuarakanhalinidengantepatdalambukunyaPortrait of the
Artist as a Young Man;
Sayamendengarkankhotbahtentangapineraka. Kenyataannya,
nerakamerupakanrealitas yang lebihmenakutkandaripadaTuhan,
karenanerakaadalahsesuatu yang secaraimajinatifbisabetul-

2Walter A. Kaufmann, Critique of Religion and Philosophy, (Garden City, New York,
Anchor Book, 1961), hlm. 178-179.
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betulsayapahami. Di lainpihak, Tuhanmerupakanfigurkabur yang
lebihdidefenisikanmelaluiabstraksiintelektualdaripadaimajinasi. Hal
initidakdipusingkanolehkebanyakankaummonoteissebelum era
kitasekarangkarenamerekatahubahwagagasanmerekatentangTuhanti
daklahsakral, melainkanpastiakanmengalamiperubahan. Salah
seorangmistikusabadpertengahanmelangkahlebihjauhhinggamengat
akanbahwaRealitasTertinggiitu, yang merekasebutsebagaiTuhan,
samasekalitidakpernahdisebutkan di dalamAlkitab.3

Di dalamdunia Kristen, munculnya

kesadaranakanhalinitidakdapatdilepaskandariperan Philo of Alexandria (20.SM-

50.M), seorangfilosofYahudi yang menggabungkanfilsafat

PlatonismedenganBibel.

Metodehermeneutikaalegorisiniditransmisikankedalampemikiranteologi Kristen

oleh Origen (185-254.M) yang telahberhasilmenulispenjelasankitabperjanjian

lama denganmetodeini.Perkembanganhermeneutikadalamdunia Kristen sebagai

yang terdapatdalamliteratur Barat,membawapadakeraguanakanBibeldanapa yang

merekasebutsebagaiTuhan.4Keadaandemikianmembawapadakesimpulanbahwaapa

yang selamainimerekaimanisebagaiTuhandanwahyu-Nya, tidak lain

merupakansebuahkredo yang memuatberbagaimacamajarankontradiktif, yang

padagilirannyamelahirkansebuahideologibahwa“manusiamampusejahteradanbaha

giadalamkeseluruhanhidupnyatanpabergantungkepadaWahyudanTuhan”.

Penjelasan di atassebagaimana jargon humanisme yang

menganggapbahwamanusiamesti“membebaskandiri”darikungkungan“agama”dan

3Karen Armstrong, SejarahTuhan: KisahPencarianTuhan yang TelahDilakukanoleh
Orang-orang Yahudi, Kristen dan Islam Selama 4.000 Tahun. Cet. 12, terj.
daribahasaInggrisolehZaimul Am, A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism,
Christianity and Islam, (Bandung, Mizan, 2007), hlm. 17-22.

4Saidul Amin, Op. Cit, hlm. 98-99.
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mulaimembangunkebahagiaankemanusiaanuntukumatmanusia.5Hal

inikemudianmenjadiisubesar, terutama di Barat,

bahwahumanismetelahmenjadisebuah“agama baru”.6Pertanyaanmendasaratashal

yang demikianadalah;Apakahsamaantarahumanismedanateisme?.Jikatidak,

lantasdimanaletakperbedaan diantarakeduanya.Mengenai hal ini, Paul Kurtz

(1925-2012.M)—selanjutnya disebut Kurtz—seorang filosof sekuler humanisme

terkemuka berpendapat,

No, atheism and humanism are not the same. Nor are atheism and
skepticism the same. Atheism is a limited outlook restricted to the
claim of whether God exist–that is, theism. The atheist doesn’t think
that belief in God can be justified inductively, deductively, or
pragmatically. Secular humanism is far more than just atheism.
Secular humanists can be agnostics–they need not be atheists. But
they are very skeptical of the claims of traditional theism that God-
the-person created the universe.7

Dari penjelasan di atas tampak bahwa antara ateisme dan humanisme,

bagi Kurtz, adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Menyikapi persoalan ini lah

kemudian Kurtz menawarkan konsep eupraxophy—sebuah konsep yang berbeda

dari agama—tetapi memuat beberapa kesamaan unsur sebagai yang terdapat

dalam agama. Kurtz menambahkan, filsafat etika yang ada, konsep utamanya

tetap berada di atas analisis metafisik yang membahas tentang baik, buruk,

kebijaksanaan, nilai, keadilan, dan lain sebagainya, yang pada akhirnya

membatasi keyakinan objektif. Adapun eupraxophy Kurtz merupakan sebuah

5Paul Kurtz (ed.), Sidney Hook: Philosopher of Democracy and Humanism, (New York,
Prometheus Books, 1983), hlm. 157.

6Robert L. Waggoner, “The Religious Face of Humanism.pdf”. Terdapat
dihttp://www.thebible.net.Internet; diakses pada tanggal 21 Januari 2015, hlm. 1.

7Https://philosophynow.org/issues/38/Paul_Kurtz. Internet; diakses pada tanggal 3
Maret 2015.
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pedoman hidup yang tidak terikat pada aspek metafisik itu. Bagi Kurtz,

eupraxophymerupakan sebuah “tuntunan hidup” yang dapatmenjadikanseseorang

agamis (religious) dengan tidak bergantung pada ajaran-ajaran agama (Religion).8

Sejatinya, persepsi yang dibangun Kurtz, sebagaimana di atas, telah

dijelaskan Allah SWT sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’an berikut,









Artinya: Dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak
menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan.
Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang
yang melampaui batas.9

Telah jelas bahwasannya akan senantiasa muncul dari beragam golongan

manusia yang selalu berusaha “mengaburkan” kebenaran serta mengklaim

kejahilan sebagai sebuah kebenaran. Gagasan mengenai usaha untuk “berlepas

diri” dari Tuhan dan agama—sebagaimana yang dilakukan Kurtz—merupakan

bukti nyata yang telah terjadi dalam dinamika kehidupan manusia.  Apa yang

terjadi ini semakin diperparah dengan adanya statement Kurtz yang “mengklaim”

dapat menjadikan seseorang “agamis walau tanpa agama”. Bagaimana Kurtz

menjelaskan bahwa seseorang mampu “agamis dengan tanpa agama” dan

penjelasannya inilah yang akan menjadi pokok pembahasan pada penelitian ini.

8Paul Kurtz, Living Without Religion: Eupraxophy, (New York, Prometheus Books,
1994), hlm. 14-15.

9Q.s Al-An’am (6): 119.
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B. Permasalahan

Berdasarkanpemaparan yang termuatdalamlatarbelakangmasalah di atas,

makapermasalahan yang akanditemukandandianalisa lebih

lanjutdalampenelitianiniadalah:

1. Apa yang dimaksud  dengan eupraxophy menurut Paul Kurtz?

2. Bagaimanabentuk-bentuk platform yang digunakan Kurtz dalam konsep

epistemologinya?

3. Apaurgensieupraxophybagikehidupanmanusiamenurut Paul Kurtz?

C. TujuanPenelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami definisieupraxophy menurut Paul

Kurtz.

2. Untuk mengetahui penjelasan Kurtz tentangbentuk-bentukplatform dari

konsep epistemologinya.

3. Untukmengetahuikegunaaneupraxophydalamkehidupanmanusiamenurut

Paul Kurtz.

D. KegunaanPenelitian



7

1. Untukmemenuhisalah satu syaratdalam memperoleh gelar Strata Satu (S1)

padaprogram studi Aqidah Filsafat di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA

Riau.

2. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang khazanah filsafat,

terutama dalam upaya menggali lebih jauh tentang konsep eupraxophy

Paul Kurtz.

E. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penelitian ini, yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul

adalah:

1. Humanismemerupakansalahsatu paradigmapemikiran filsafat yang terus-

menerusberkembang secara signifikan di Barat dan mencapai

puncaknyapada dekade abad ke-20. Hal yang menarik dari humanisme

adalah bahwa gagasan yang ditanamkan pada ideologi ini menyerukan

agar manusia mulai memikirkan tentang dirinya dan kebahagiaan. Bagi

para humanis, sudah saatnya manusia merasakan kebebasan dan

kesenangan tanpa perlu lagi berfikir tentang Tuhan. Menurut mereka, “ada

atau tanpa Tuhan”, dinamika kehidupan senantiasa berjalan. Hal ini yang

kemudian mendorong penulis untuk mengkaji lebih dalam persoalan ini

dengan harapan dapat memberikan sanggahan terhadap paradigma

pemikiran semacam ini secara logis dan proporsional.

2. Kurtz yang merupakan salah seorang penyokong humanisme dianggap

lebih jauh melangkah dalam membahas humanisme dibandingkan para
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pendahulunya, seperti Sidney Hook, Auguste Comte, Corliss Lamont, John

Dewey, serta tokoh-tokoh humanisme lainnya. Hal ini terlihat lebih

kentara ketika Kurtz membahas persoalan agama dan hal-hal lain yang

berkaitan dengan persoalan itu. Apa yang disebutkan ini dapat dilihat pada

salah satu karya tulisnya berjudul “Living Without Religion: Eupraxophy”.

Perlu kiranya penulis mengkaji beberapa pemikiran Kurtz yang berkaitan

dengan masalah Tuhan dan agama serta hal-hal lain yang berkaitan agar

dapat diketengahkan pada konteks ke-kini-an tentang masalah humanisme.

3. Ingin kiranya penulis dapat memberikan penjelasan sekaligus bantahan

atasadagium“agamis tanpa agama” sebagaimana yang telah dideklarasikan

oleh Kurtz .

4. Sepengetahuan penulis belum ada kiranya yang membahas masalah ini dan

perlu kiranya untuk diteliti lebih lanjut.

F. StudiKepustakaan

Penulis belum dapat menjumpai secara khusus tulisan yang membahas

tentang eupraxophy selain apa yang telah ditulis sendiri oleh Kurtz. Akan tetapi,

penulis mendapati sejumlah karya-karya filosof humanisme yang menjadikan

Tuhan dan agama sebagai wacana serius dalam diskusi mereka. Ada yang secara

langsung menyinggung persoalan Realitas Tertinggi (Tuhan sebagai yang

dimaksud dalam agama), dan tidak sedikit pula yang hanya mengemukakan

beberapa pandangan umumnya mengenai humanisme. Beberapa diantaranya yang

bisa dikemukakan dalam tinjauan pustaka ini adalahbukuRonald Aronson berjudul
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“Living Without God: New Directions for Atheist, Agnostics,Secularist and The

Undecided” terbit pada tahun 1938.

Dalam kata pengantar bukunya itu, Ronald menyebutkan bahwa sejumlah

orang-orang Amerika yang menemukan makna dan nilai kehidupan tanpa melihat

kepada Tuhan terdiri dari berbagai golongan. Ada

yangmenyatakandirisebagaiatheis, agnostics, percayadengansedikitmengerti,

atauskeptis,humanis, orang-orang yang tidak percaya, bahkan para pemikir.

Ronald menambahkan, ada beberapa pria Amerika terhebat berdiri di depan

audiens dengan bangga mengatakan; “Saya tidak percaya pada Tuhan karena saya

tidak percaya pada Ibu angsa”. Itulah sebabnya pada tahun 1960-an agama

tradisional di Barat mengalami penurunan minat yang begitu signifikan.10

Tokoh selanjutnya adalah John Dewey (1859-1952.M)dengan bukunya

berjudul“A Common Faith”.Dalamkaryanyaini, terlihatbahwa Dewey

membedakanantaraagama (religion)denganagamis (religious), dan menyebut

bahwa depresi hadir dalam agama (religion) dan kualitas beragama (religious),

sedangkan pengalaman datang kepada kesadaran dan menemukan ekspresi yang

sesuai dengan kondisi, intelektual, dan moral. Tampak bahwa Dewey lebih

menekankan kualitas keagamaan (religious) daripada agama (religion).11 Kritikan

terhadap agama sebagaimana dilakukan Dewey juga dilontarkan oleh Walter A.

Kaufman dalam bukunya berjudul “Critique of Religion and Philosophy”yang

diterbitkan tahun 1961.

10Ronald Aronson, Living Without God: New Direction for Atheist, Agnostics,
Secularist, and The Undecided, (USA, Counterpoint, 1938), hlm. 5-6.

11John Dewey, A Common Faith. Cet.12,(Clinton, Mass, The Colonial Press Inc.,
1955),hlm.9dan 28.
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Selanjutnya adalah “The Quest for Being: and Other Studies in

Naturalism and Humanism” yang ditulis oleh Sidney Hook (1902-1989.M). Hook

menceritakan tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai sesuatu, baik itu

yang menyangkut persoalan transendental, alam, dan manusia.12 Sementara buku

yang membicarakan mengenai sejarah agama secara filosofis adalah “The Natural

History of Religion”karya David Hume (1711-1776.M) tahun 1992. “Being and

Nothingness A Phenom”karya Jean Paul Sartre juga mendiskusikan mengenai

berbagai fenomena yang dianggap ada maupun tidak,13 yang kemudian menurut

Corliss Lamont, kesemua hal itu dapat dijelaskan oleh humanisme sebagaimana

yang termaktub dalam bukunya “The Philosophy of Humanism”.14

Tulisan lain yang memuat pembahasan serupa adalah karya Paul Tillich

(1886-1965.M) berjudul “The Courage to Be”. Dalam bagian khusus karyanya

ini—isu tentang keberanian dan transenden—ia menjelaskan bahwa menjadi

orang yang berani merupakan sebuah ungkapan iman, dan apakah iman berarti

harus dipahami melalui sebuah usaha yang menjadikan seseorang menjadi

pemberani. Tillich menambahkan, kita telah mendefinisikan keberanian sebagai

penegasan diri untukmenjadi, sekalipun terhadap yang bukan makhluk. Kekuatan

penegasan diri adalah kekuatan makhluk yang efektif dalam setiap tindakan

keberanian, daniman adalah pengalamandari kekuatan ini. Ini menekankan

12Sidney Hook, The Quest for Being: and Other Studies in Naturalism and Humanism,
(H. Wollf, New York, Macmillan & Co Ltd, 1965), hlm. 4.

13Jean Paul Sartre, Being and Nothingness A Phenom.1995 pdf. Terdapat
dihttp://en.bookfi.org.  Internet; diakses pada tanggal 26 September 2014, hlm. 225.

14Corliss Lamont, The Philosophy of Humanism, Edisi. 8, (New York, Humanist Press,
1997), hlm. xxxiii.
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pentingnya penegasan diri menurut Tillich, dan keimanan yang kuat didapati dari

pengalaman akan hal ini.15

Buku lain yang memuat tema besar mengenai keraguan terhadap agama

dan Tuhan adalah karya Ray Billington (1903-1981.M) berjudul “Religion

Without God”, diterbitkan pada tahun 2002,sementara yang

membahasmengenaiketerkaitan antara agama danfilsafatdapatdijumpaipadatulisan

Anthony Kenny denganjudul“A New History of Western Philosophy: Philosophy

in The Modern World”. Dalamkaryanyatersebut,

terutamapadapembahasan“Bentham to Nietzsche”, iamenyatakan,bagi Hegel

(1770-1831.M)danFeurbach (1804-1872.M), agama

adalahsebuahbentukdarikebohongankesadaran. Hal ini, menurut

Hegel,merupakanperbaikandariterjemahandongengkeagamaankedalam

idealismemetafisik.16

Kenny menambahkan, bagi Feurbach, bagaimanapun, Hegelisme sendiri

sebuah bentuk dari keterasingan. Agama harus menjadi penyelesai, bukan

terjemahan, dan digantikan dengan sebuah pandangan naturalisme, positivisme,

mengerti tentang keseharian kehidupan manusia di dalam masyarakat. Marx

(1818-1883.M) setuju bila agama merupakan bentuk dari kebohongan kesadaran,

tetapi dia berfikir bahwa Hegel dan Feurbach memiliki penyajian yang tidak

15Paul Tillich, The Courage To Be. Edisi. 2, (New Haven and London, Yale University
Press, 2000), hlm. 172.

16Anthony Kenny, A New History of Western Philosophy: Philosophy in The Modern
World. Volume.4,(New York, Oxford University Press, 2007), hlm. 20.
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cukup sebagai upaya untuk menolong dari keterasingan itu.17 Agama, bagi Marx

merupakan candu bagi orang-orang, dan hanya menjadi bagian dari manifestasi

penderitaan dan keluh-kesah makhluk yang tertindas.18

Bagaimanapun, agama secara khusus di Barat telah mengalami degradasi

yangbegitu luar biasa, baik dari segi fungsi maupun daya tarik terhadap

pemeluknya. Bahkan, Simon Blackburn dalam tulisannya yang berbicara

mengenai “Religion and Respect” termuat dalam “Philosophers Without Gods:

Meditations on Atheism and The Secular Life”, menerangkan bahwa agama hanya

sekedar keyakinan yang digunakan untuk mengantisipasi atas segala macam

kritikan.19 Apa yang disebutkan oleh Simon ini jelas memperkuat asumsi atas

degradasi agama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan ini dapat

dipastikan  bahwa tinjauan atas konsep eupraxophy Kurtz sebagaimana yang

dituangkannya dalam“Living WithoutReligion: Eupraxophy”belum jelas

tergambarkan. Suatu alasan yang mendasar untuk menjadikan penelitian ini layak

ditampilkan.

17Ibid.

18Ibid., hlm. 292.

19Louise M. Anthony (ed.), Philosophers Without Gods: Meditations on Atheism and
The Secular Life, (New York, Oxford University Press, 2007), hlm. xi.
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G. MetodePenelitian

1. JenisPenelitiandanSumber Data

Penelitianfilsafat iniberbasispadapenelitiankepustakaan (library

research), dimanasumber-sumber data yang adadibagipada yang bersifat primer

dansekunder.Khususdalampenelitianinidanberdasarkanjudul yang telahdipaparkan

di atas, makasumber primer yang penulisgunakantentusaja“Living Without

Religion:Eupraxophy”, sertasumber-sumberlainnyaberupakarya-karya Kurtz yang

berkaitandenganpembahasandalampenelitianini.

Adapunkaryatulis Kurtz lainnya, penulis hanya dapat menemukan dalam

bentukartikel, seperti“Science and Ethics: Can Science Help Us Make Wish Moral

Judgments?”terbit pada tahun 1982, “Sidney Hook: Philosopher of Democracy

and Humanism”tahun 1983,dan“Humanist Manifesto 2000: Free Inquiry”yang

dipublikasikan pada tahun  1999. Kemudian“Is America a Post-Democratic

Society?”termuatdalammajalah“Free Inquiry”dandipublikasikankembalipadaakhir

2004 atauawaltahun 2005 olehInstitute for Science and Human Values (ISHV).

Artikel lainnyaseperti“A Secular Humanist Declaration”, “The Affirmation of

Humanism: A Statement of Principles”, dan“The New Paranatural Paradigm:

Claims of Communicating with the Dead”dimuatdalamCrime Scene and

Investigation (CSI), serta “Why I am a Skeptic about Religious Claims”.

Selanjutnya untuk sumber-sumber sekunder, skripsi ini akan

memanfaatkan tulisan-tulisan lain tentang Kurtz, seperti yang

telahdilakukanolehMontague Keendenganjudul“Communicating with the Dead:

The Evidence Ignored Why Paul Kurtz is Wrong”dalamJournal of Scientic
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Exploration, vol. 17, no. 2, pp. 291–299tahun 2003, “Religion, Public Reason,

and Humanism: Paul Kurtz on Fallibilism and Ethics”ditulisoleh Eric Thomas

Weber dalamContemporary Pragmatism, edisirodopi. vol. 5, no.

2,dipublikasikanpadaDesember 2008, dan “The Neo Humanism of Paul

Kurtz”olehHarold W.Wood, Jr, disampaikannya dalam sebuah presentasi di

Unitarian Universalist Fellowship di Visalia pada tanggal 29 Agustus tahun 2010.

Sunnie D. Kidd juga membahas tentang pemikiran Kurtz dalamkarya

tulisnyaberjudul”Martin Heidegger and Paul Kurtz on Humanism”. Artikel

lainnya adalahkritikanterhadap Kurtz berjudul “A Summary Critique, Forbidden

Fruit: The Ethics of Humanism Paul Kurtz(Prometheus Books, 1988)”dalam

Statement DH095 yang dipublikasikan oleh Cooperative Resources International

(CRI). Wacanaselanjutnya berjudul“Secular Humanist Takes On New

Atheism”ditulis oleh Huffington, “Paul Kurtz & the Virtue of Skepticism: How a

Thoughtful, Inquiring, Watchman, Provided a Mark to Aim at”olehMichael

Shermer, tulisan Brian Magee tentang “Humanist Mourn Death of Paul Kurtz:

Humanist Philosopher and Advocate”, dan “Remembering Paul

Kurtz”yangditulisHerb Silvermen sebagai upaya mengenang jasa-jasaKurtz,serta

“The Best of Best: Paul Kurtz’s Philosophy of Humanism: Review of Paul Kurtz,

Multisecularism. A New Agenda, Transaction Publishers, New Brunswick, USA,

2010, 263 pages”yang termuat dalam Institute for Science and Human Values (ISHV).

2. TeknikPengumpulan Data
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Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini, penulis berusaha

mengumpulkan berbagai literatur tentang filsafat humanisme, khususnya

mengenai konsepeupraxophyKurtz.Kemudianliteratur-literaturtersebutakandi

telaahdandiklasifikasikansesuaidengankeperluanpembahasan yang

selanjutnyadisistematisasikansehinggamenjadisebuahkumpulan data yang

jelasdandapatdipahami.

3. Analisis Data

Setelah tahapan-tahapan diatas, penulis akan mendeskripsikan secara

teratur tentang konsepeupraxophyKurtz untuk selanjutnya dianalisis lebih

mendalam. Dengan cara ini diharapkan penelitian ini akan menampilkan konsep

eupraxophy menurut Paul Kurtz sebagaimana yang tertuang dalam “Living

Without Religion: Eupraxophy”secarakomprehensif danproporsional.

H. SistematikaPenulisan

Penelitian ini terdiri atas limabab.Selainbabpertama yang

berisipendahuluan, babkeduaakanmendeskripsikanbiografidankarya-karya Paul

Kurtz serta pengaruhnya.Dalam bab ketiga, penulis akan menyuguhkan data-data

yang diperlukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dalam

penelitian ini, yang kemudian di analisis secara mendalam pada bab keempat.

Terakhir, penulisaniniakanditutupdengankesimpulandan saran-saran.


