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ABSTRAK 

 

Oktafina Maroso (00000028088) 

ALKITAB SEBAGAI LANDASAN EPISTEMOLOGI YANG MEMBAWA 

TRANSFORMASI BAGI PENDIDIKAN KRISTEN ERA DIGITAL 

(viii + 24 halaman) 
 

Pengajaran Kristen Alkitabiah secara komprehensif menjelaskan 
kemahakuasaan Allah atas seluruh ciptaan termasuk ilmu pengetahuan, dan 
manusia dalam keterbatasannya menemukan serta mengembangkan yang telah 

Allah ciptakan. Kenyataan yang terjadi yaitu dunia pendidikan berfokus pada 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena itu manusia merupakan 

sumber pengetahuan ultimat, fakta – fakta empiris dijadikan sebagai satu – satunya 
ukuran kebenaran sehingga terjadi konflik antara agama dan sains dalam hal 
otoritas kebenaran. Tujuan dari penulisan term papers ini yaitu memberikan 

penjelasan bahwa Alkitab sebagai landasan epistemologi yang membawa 
transformasi bagi pendidikan Kristen di era digital. Penulisan ini menggunakan 

metode kajian literatur. Berdasarkan kajian teori dan analisis yang dilakukan 
penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Alkitab sebagai landasan 
epistemologi dapat membawa membawa transformasi pendidikan Kristen di era 

digital. Bertolak dari permasalahan yang ada, penulis menyarankan bahwa sangat 
penting bagi dunia pendidikan untuk memahami dengan jelas esensi dari Alkitab 

ssebagai landasan epistemologi pendidikan Kristen sehingga para siswa dapat 
mengenal Allah dan karya-Nya sebagai objek dari seluruh pembelajaran serta peran 
mereka di dalam dunia sebagai gambar dan rupa Allah sehingga iman terintegras i 

dalam keseluruhan praktik pendidikan dan kehidupan sehari – hari.   
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ABSTRAK 

Pengajaran Kristen Alkitabiah secara komprehensif menjelaskan kemahakua saan 
Allah atas seluruh ciptaan termasuk ilmu pengetahuan, dan manusia dalam 
keterbatasannya menemukan serta mengembangkan yang telah Allah ciptakan. 

Kenyataan yang terjadi yaitu dunia pendidikan berfokus pada pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi karena itu manusia merupakan sumber pengetahuan 

ultimat, fakta – fakta empiris dijadikan sebagai satu – satunya ukuran kebenaran 
sehingga terjadi konflik antara agama dan sains dalam hal otoritas kebenaran. 
Tujuan dari penulisan proyek akhir ini yaitu memberikan penjelasan bahwa Alkitab 

sebagai landasan epistemologi yang membawa transformasi bagi pendidikan 
Kristen di era digital. Penulisan ini menggunakan metode kajian literatur. 

Berdasarkan kajian teori dan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Alkitab sebagai landasan epistemologi dapat membawa 
membawa transformasi pendidikan Kristen di era digital. Bertolak dari 

permasalahan yang ada, penulis menyarankan bahwa sangat penting bagi dunia 
pendidikan untuk memahami dengan jelas esensi dari Alkitab ssebagai landasan 

epistemologi pendidikan Kristen sehingga para siswa dapat mengenal Allah dan 
karya-Nya sebagai objek dari seluruh pembelajaran serta peran mereka di dalam 
dunia sebagai gambar dan rupa Allah sehingga iman terintegrasi dalam keseluruhan 

praktik pendidikan dan kehidupan sehari – hari.  
Kata Kunci: Era Digital, Epistemologi, Pendidikan Kristen, Transformasi 
 

ABSTRACT 

 

Biblical Christian Teaching comprehensively explains God's omnipotence on all 
creation including science, and man in their limitations finds and develops that God 
has created. The fact that education just focuses to develop science and technology 

and human knowledge is ultimate, empirical facts are used as a single-only measure 
of truth so that there is a conflict between religion and science in terms of authority 

of righteousness. The purpose of this final project is to give the explanation that the 
Bible is the cornerstone of epistemology that brings transformation for Christian 
education in the digital era. This writing uses the literature study method. Based on 

the theory and analysis conducted by the authors, it can be concluded that the Bible 
as the cornerstone of epistemology can bring a transformation of Christian 

education in the digital era. Starting from the problem, the author suggests that it is 
very important for education institute to clearly understand the essence of the Bible 
as the cornerstone of the Christian education epistemology so that students can 

know God and his work As an object of all learning and their role in the world as 
images of God so that the faith is integrated in all learning subject and also bring 

an impact for students daily life. 
Key Word: Digital Era, Epistemology, Christian Education, Transformation 
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LATAR BELAKANG  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membawa perubahan 

yang sangat pesat dalam kehidupan manusia seperti perubahan kehidupan sosial, 

budaya, ekonomi, dan sebagainya. Dampak yang secara langsung terlihat dari 

kemajuan IPTEK yaitu era digitalisasi yang mendukung keterbukaan akses 

informasi melalui jaringan internet, komunikasi jarak jauh secara visual maupun 

nonvisual, social media, dan lain – lain. Dilansir dari Kompas.com, studi Polling 

Indonesia yang bekerjasama dengan APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet), 

jumlah pengguna internet di Indonesia tumbuh menjadi 10,12%. Total populasi 

penduduk Indonesia sebaganyak 264 juta jiwa, dari total populasi tersebut terdapat 

171,17 juta penduduk atau 64,8% yang terhubung ke internet. Dari tahun 2017 

angka penetrasi internet Indonesia sebanyak 54,86% (Pratomo, 2019). Survey yang 

dilakukan oleh lembaga penelitian Amerika Serikat Pew Research Center yang 

dilansir dalam TEMPO.CO menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi ke 

24 dari total 27 negara yang menggunakan smartphone terbanyak. Penelit ian 

tersebut juga menunjukkan bahwa usia 18 – 34 tahun kepemilikan smartphone 

meningkat dari 39% menjadi 66% dari 2015 – 2018. Sedangkan usia di atas 50 

tahun pemakai smartphone naik dari 2% pada 2015 menjadi 13% pada 2018 

(Alfarizi, 2019).  

Dampak langsung dari perubahan tersebut bagi dunia pendidikan salah 

satunya dapat terlihat dari berkembangnya pembelajaran yang berbasis teknologi 

sesuai dengan kebutuhan siswa, karena mereka hidup di era pesatnya 

perkembangan digital. Pemanfaatan teknologi digital dapat membantu siswa lebih 

memahami pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, sehingga materi dapat 
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tersampaikan dengan baik. Selain itu, siswa dapat mengembangkan skill dan 

kreatifitas mereka dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga mereka mampu 

beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nurkolis berpendapat bahwa pendidikan 

merupakan suatu proses yang memiliki tujuan tertentu yakni untuk mendapatkan 

keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu. Melalui Proses 

tersebut suatu bangsa atau negara dapat mewariskan nilai – nilai budaya, agama, 

pemikiran dan keahlian kepada setiap generasi sehingga melalui pendidikan setiap 

individu siap untuk menyongsong masa depan (2013).  

Menanggapi perubahan zaman di era digital, pendidikan Kristen 

memandang bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang 

sangat pesat merupakan salah satu bukti kebesaran Allah yang telah menciptakan 

manusia dengan seluruh potensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

berguna bagi keberlangsungan hidup. Knight (2006) berpendapat bahwa Alkitab 

memulai dengan pernyataan “pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi” 

(Kejadian 1:1) dan Ibrani mengklaim iman Kristen menerima bahwa Allah 

menciptakan seluruh alam semesta dari ketiadaan menjadi ada (creatio ex nihilo) 

namun Allah tidak pernah berusaha untuk menjelaskan pekerjaan-Nya karena 

keterbatasan manusia sebagai mahkluk ciptaan dan ketidakterbatasan Allah sebagai 

pencipta.  

Manusia merupakan ciptaan Allah yang sangat unik dan berbeda dengan 

ciptaan lainnya, Ia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan-Nya serta 

memberikan manusia tanggung jawab untuk memelihara alam ciptaan-Nya 

(Kejadian 1:27-28). Penjabaran Alkitab mengenai kisah penciptaan Allah atas alam 

semesta dan manusia yang dicipta seturut dan segambar dengan-Nya menunjukkan 
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bahwa seluruh perkembangan IPTEK di era digital tidak terlepas dari karya Allah 

yang memberikan manusia pengetahuan untuk menemukan dan mengembangkan 

yang sebenarnya Ia sudah ciptakan. Teknologi dan Image of God, keduanya 

merupakan sarat dengan kemuliaan Allah.  

Harapan dari penulisan term paper ini yaitu pembaca dapat memahami 

bahwa pendidikan Kristen yang berlandaskan Alkitab dapat membawa transformas i 

dalam diri setiap individu maupun masyarakat dengan memahami kebenaran sejati 

dari era digital. IPTEK di era digital merefleksikan kedaulatan dan kebesaran Allah 

atas seluruh alam ciptaan-Nya dan manusia harus menjalankan tanggung jawab 

yang Allah telah percayakan. 

Kenyataan yang terjadi saat ini yaitu era digital menuntut dunia pendidikan 

untuk berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga 

manusia menempatkan pengetahuannya sebagai yang ultimat, fakta – fakta empiris 

digunakan sebagai ukuran dari kebenaran pengetahuan.  Haught dalam Zuhri 

menjelaskan bahwa terdapat dua hal utama penyebab konflik antara agama dan 

sains yaitu: pertama, agama melandaskan otoritas kebenaran berdasarkan kitab 

suci, sedangkan sains melandaskan kebenaran tersebut berdasarkan penelit ian. 

Kedua, bagi para saintis agama tidak mampu menunjukkan bukti konkret dari 

kebenaran kitab suci, sementara sains pembuktian kebenaran berdasarkan metode 

empiris sehingga hasilnya lebih objektif (2017). Dilema lain yang terlihat dalam 

ligat era media yaitu kehidupan – kehidupan amoral seperti: penyebaran konten 

pornografi secara bebas, kekejaman dan sadistis yang dapat dinikmati melalui 

media audiovisual, dan lain – lain. Hal tersebut dapat memicu pelecehan seksual 

dan memberikan model kriminalitas dalam masyarakat. 
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Tujuan dari penulisan proyek akhir ini yaitu memberikan penjelasan 

mengenai Alkitab sebagai landasan epistemologi yang membawa transformasi bagi 

pendidikan Kristen era digital dan sudut pandang pendidikan iman Kristen dalam 

meresponi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini 

sehingga pendidikan Kristen mampu menghasilkan generasi – generasi yang 

berpegang teguh pada kebenaran firman Allah sehingga dapat memanfaatkan 

bahkan turut berkonstribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi secara bijaksana dan mengerti karya Allah melalui IPTEK. 

EPISTEMOLOGI 

Epistemologi merupakan salah satu studi filsafat yang berusaha 

memberikan jawaban atas permasalahan antara pengetahuan dan kebenaran serta 

pengujian keduanya meskipun tidak dapat memberikan jawaban akhir yang benar 

– benar pasti karena realitas atas keberadaan manusia tidak pernah berakhir.  Secara 

umum, filsafat epistemologi merupakan sebuah usaha untuk mencari dan 

menemukan jawaban dari pertanyaan mengenai kebenaran, dan cara untuk 

mengetahui kebenaran secara komprehensif. Knight menjelaskan bahwa sejatinya 

epistemologi berbicara mengenai ketergantungan akan pengetahuan dan 

penggunaan berbagai metode untuk menemukan kebenaran yang secara umum 

dapat diterima berdasarkan bukti yang ada. Epistemologi memiliki peran yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia terkait dengan masalah mendasar dalam 

eksistensi manusia. Kekeliruan epistemologi akan mengakibatkan kekeliruan 

terhadap pengetahuan atau penyimpangan. Dalam rangka menemukan kebenaran, 

setiap sistem filosofis yang dianut akan memiliki dasar otoritatif yang bertindak 
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sebagai kriteria untuk menilai kebenaran berdasarkan hasil dari kesimpulan fakta 

yang ada (2006).  

Bahrum berpendapat bahwa “kajian epistemologi membahas tentang 

bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus 

diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut 

kebenaran dan apa kriterianya”. (2013, hal. 5). Sejalan dengan itu, Khuza’i dalam 

Tarsan berpendapat bahwa “epistemologi merupakan studi filosofis tentang asal, 

struktur, metode-metode, kesahihan dan tujuan pengetahuan. Ia ingin menjawab 

pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat ilmu, yakni mempertanyakan objek yang 

ditelaah ilmu, wujud hakiki objek tersebut, serta bagaimana hubungan antara objek 

tadi dengan daya tangkap manusia”. (2017, hal. 2). Berdasarkan pemaparan 

tersebut, filsafat epistemologi merupakan studi yang membahas secara mendalam 

validitas dari pengetahuan, di dukung oleh sumber – sumber yang relevan, memilik i 

kriteria uji untuk dapat dinyatakan sebagai kebenaran dan berdasarkan fakta yang 

ada, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterima kebenarannya. 

ALKITAB SEBAGAI LANDASAN EPISTEMOLOGI 

Dasar dari epistemologi dalam iman Kristen yaitu Alkitab. Iman Kristen 

menempatkan Alkitab sebagai satu – satunya sumber kebenaran dari pengetahuan 

yang sejati, dengan demikian manusia dalam keterbatasannya dapat mengerti karya 

Allah berdasarkan kebenaran Alkitab. Ferguson menjelaskan bahwa Alkitab 

mengumpamakan kehidupan iman orang percaya sebagai pengembara atau dalam 

istilah perjanjian baru “musafir” yang memiliki perspektif ke depan, mereka hidup 

berbeda dengan dunia ini karena mengetahui bahwa Allah sudah menetapkan 
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tujuan-Nya bagi kehidupan umat-Nya. Hakikat hidup orang Kristen ialah 

memuliakan Allah melalui praktik – praktik kehidupan yang sesuai dengan firman-

Nya (2003).  

Alkitab memiliki peran otoritatif sebagai landasan epistemologi sehingga 

dapat dijadikan tolak ukur kebenaran atas pengetahuan. Peran tersebut menurut 

Knight yaitu: pertama, bahwa Allah yang tidak terbatas menyatakan diri-Nya secara 

terbatas kepada manusia dalam tingkatan pemahaman manusia yang terbatas 

sebagai mahkluk ciptaan. Kedua, rasionalitas manusia meskipun telah jatuh ke 

dalam dosa merepresentasikan bahwa manusia dicipta seturut dan segambar dengan 

Allah, manusia memiliki akal budi dan dapat berpikir secara rasional dalam setiap 

tindakannya. Ketiga, Allah yang Mahakuasa melindungi esensi dari wahyu yang 

telah diberitakan kepada setiap generasi sepanjang kehidupan manusia. Keempat, 

kemampuan manusia untuk menafsirkan Alkitab merupakan karya Roh Kudus 

sehingga setiap tafsiran sampai pada kebenaran. Sumber kebenaran Alkitab yang 

memiliki otoritas atas segala pengetahuan hanya dapat dipahami melalui wahyu 

Allah atau penyataan Allah kepada manusia (2006). Sejalan dengan itu, Brummelan 

mengatakan bahwa “teori – teori manusia mencerminkan hukum – hukum Allah 

secara tidak sempurna. Namun karena kesetiaan Allah, kita dapat menggunakan 

teori – teori tersebut untuk melaksanakan panggilan-Nya guna menyingkapkan dan 

mengembangkan budaya kita, membantunya untuk berfungsi sebagai masyarakat 

yang mengasihi dan adil”. (2008, hal. 92). Demikianlah manusia seharusnya 

memahami bahwa Allah adalah sumber kebenaran dan pengetahuan sebagaimana 

tertulis dalam Alkitab.  
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Sumber pengetahuan lain yang juga penting dalam kekristenan yaitu alam 

dan rasio. Alam bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia sehari – hari dan 

rasio adalah salah satu kodrat keberadaan manusia sebagai mahkluk rasional yang 

memiliki akal budi. Alam merupakan wahyu Allah (Roma 1:20), Ia menciptakan 

seluruh alam semesta dan seluruh isinya serta menempatkan manusia sebagai 

pengelola ciptaan-Nya sebagaimana dijabarkan dalam Kejadian 1:1-28, 2:1-7. Para 

teolog menyebut alam sebagai “wahyu umum” dan Alkitab sebagai “wahyu 

khusus” yang keduanya merupakan karya Allah. Studi mengenai alam semesta 

dapat membantu manusia dalam keterbatasannya, untuk memahami lebih 

mendalam mengenai karya Allah melalui lingkungan sekitar. Frame (2002) 

berpendapat bahwa: 

Kita harus memahami bahwa meskipun kita tidak mengetahui dunia ini 

secara lengkap, tetapi Allah mengetahuinya. Sejauh kita bisa mengena l 

dunia, ini dikarenakan Dia memberikan kepada kita wahyu dan kemampuan 

untuk mengulang pikiran – pikiran-Nya dalam tingkat analogis dan terbatas. 

Dan sejauh kita tidak bisa mengenal dunia ini, kita bisa percaya bahwa dunia 

merupakan keseluruhan yang bisa dipahami. Hal – hal yang misterius bagi 

kita tidak berasal dari kekacauan yang ultimat dan ketidakbermaknaan; 

sebaliknya mereka berasal kekayaan pikiran Allah yang menakjubkan, yang 

melampaui segala pemahaman kita. Dan di dalam ketidaktahuan kita, kita 

juga bisa yakin bahwa Allah paling tidak telah memberikan kepada kita 

pengetahuan yang cukup untuk melakukan kehendak-Nya. Dan, dalam 

analisis final, satu – satunya alasan mengapa kita harus mencari 

pengetahuan adalah untuk menjalankan kehendak-Nya. (2002, hal 80). 
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Sejalan dengan itu, Frank Gaebelein dalam Knight menyatakan bahwa “orang – 

orang sains belum membuat kebenaran mengenai sains. Mereka hanya 

mengungkapkan dan menemukan apa yang ada disana. Pemikiran – pemikiran dari 

riset ilmiah yang tekun bukanlah keberuntungan semata – mata. Mereka adalah 

bagian pengungkapan kebenaran oleh Tuhan dalam rahmat-Nya” (2006, hal. 219). 

Kekristenan bukanlah orang – orang rasionalis tetapi menggunakan 

pemikiran yang rasional dalam setiap tindakannya karena demikianlah Allah 

menciptakan manusia dengan akal budi. Aspek rasional merupakan salah satu 

elemen penting dalam epistemologi yang dapat membantu manusia untuk 

memahami kebenaran karena “memahami” harus menggunakan pikiran yang 

rasional, dan memperluas pengetahuan manusia tentang realitas dari 

keberadaannya. Bernard Ramm dalam Knight mengatakan bahwa “rasio bukanlah 

sumber otoritas religius, tapi lebih sebagai jalan untuk mengerti kebenaran. Oleh 

karena itu, kebenaran yang dimengerti itulah yang otoritatif bukan rasio”. (2006, 

hal. 220).  Filsafat epistemologi dalam kekristenan menempatkan Alkitab sebagai 

landasan utama membangun kajian filosofis dalam upaya menemukan jawaban dari 

pencarian kebenaran pengetahuan.  

PENDIDIKAN KRISTEN 

Memahami perspektif Alkitab dalam memandang pendidikan bertolak dari 

pemikiran bahwa manusia merupakan mahkluk yang berakal budi sehingga 

memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus belajar sebagaimana 

dikemukakan oleh Wolterstorff bahwa keberadaan manusia untuk mendapatkan 

pendidikan, tidak dapat terelakkan. Mereka diciptakan dalam keadaan dan situasi 
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dunia yang membuat pembelajaran dan pengajaran tidak dapat terhindarkan. 

Pembelajaran dan pengajaran ibarat benang tenunan dari keberadaan manusia, 

orang – orang di apit dan diliputi perubahan, setiap hari selalu membawa sesuatu 

yang baru dibawah matahari yang bersinar atas kepentingan manusia (2002). 

Pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia tercermin dari berdirinya institus i 

– institusi seperti sekolah untuk memberikan jaminan bahwa setiap individu 

mendapatkan pendidikan yang berkualitas untuk mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, pendidikan moral, dan lain – lain yang sesuai dengan visi misi, karena 

itu penting bagi sekolah untuk menentukan fokus dari pendidikan.  

Kekristenan memahami bahwa pendidikan berdasarkan perspektif Alkitab 

dapat membantu setiap individu mengerti fokus dari pendidikan. Alkitab dalam 

Ulangan 6:6-9 dan Amsal 29:17 menuliskan bahwa Allah memerintahkan setiap 

orang tua dari bangsa Israel untuk mengajari dan mendidik anak mereka untuk takut 

akan Tuhan, bangsa Israel harus melakukannya secara berulang – ulang. Wells 

mengemukakan: 

 Orang Israel dipanggil untuk mengingat serangkaian aktivitas ilahi yang 

melaluinya Allah memanggil, membentuk, memiliki, dan melindungi umat-

Nya. Setiap generasi, “anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya 

itu” harus diajar tentang apa yang telah Allah lakukan. Setiap generasi harus 

diajar tentang makna perayaan, peringatan, dan hukum berasal dari 

signifikansi moral karya penebusan Allah. Mereka berulang – ulang 

dinasehati agar mengetahui sejarah ini, karena didalamnya mereka dapat 

belajar tentang Allah yang memanggil mereka. (2004, hal. 318). 
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Injil Matius 7:28 – 29 mencatat ketika setiap orang menjadi takjub dengan 

pengajaran Kristus sebab Ia mengajar setiap orang melalui teladan hidupNya, Ia 

mengajar dengan sepenuh hati. Amanat Agung Yesus dalam Matius 28:19-20 

memerintahkan agar menjadikan semua bangsa sebagai murid-Nya termasuk semua 

orang masa kini. Tety & Wiraatmadja (2017) berpendapat bahwa: 

Pendidikan merupakan pelita menyala membawa dan menuntun manusia 

untuk kembali ke rencana Allah semula. Dalam hal ini, pendidikan dipakai 

untuk menuntun manusia menuju kebenaran yaitu Yesus Kristus. Pelita 

hanyalah sebatas alat. Apabila tidak ada sumber cahaya membuatnya 

menyala, maka ia tidak akan berguna. Ada pun sumber tenaga itu adalah 

Kristus sendiri direfleksikan melalui Alkitab. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa menjadi inti dari pusat Kristen adalah Yesus “kembali 

kerencana Allah” berarti membawa, manusia melalui teladan pribadi Yesus 

Kristus. (hal.56 - 57). 

Alkitab memandang pendidikan sebagai sarana untuk mengajarkan 

kebenaran firman kepada setiap orang. Melalui pendidikan, semakin banyak orang 

mengenal dan mengikuti ajaran serta teladan Kristus dalam kehidupan sehari – hari 

sebagaimana tertulis dalam kitab injil. Ames menuliskan bahwa pengajaran Alkitab 

itu tetap, kokoh, tidak berubah – ubah ditengah perubahan zaman, selalu konsisten 

karena Alkitab berurusan langsung dengan masalah utama dari keberadaan 

manusia, natur dari sifat dan cara wahyu yang Tuhan berikan kepada manusia, 

keadaan manusia yang sepenuhnya dalam kondisi berdosa, kebaikan hidup dan 

iman. Alkitab memberikan terang bagi diri mereka yang dengan tekun mengikuti 

tuntunan kepada makna dari pengajaran-Nya (1997). Melalui pengajaran Alkitab, 
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pendidikan memiliki suatu makna dan visi yang jelas serta dasar dari setiap 

pengajaran.  

Pendidikan yang berlandaskan Alkitab mengajarkan dan memampukan 

manusia untuk mengutamakan Allah dalam kehidupan secara pribadi. Farrington 

mengatakan bahwa dibandingkan segala sesuatu, itulah aturan tentang hidup yaitu 

melihat dan mencintai Allah. Untuk menghidupi aturan dari kehidupan adalah 

memilih Allah, dan menempatkan Allah sebagai pusat dari dunia, melebihi dirimu 

sendiri. Pada saat yang sama, aturan hidup yang telah ditetapkan menolong kita 

untuk melihat Allah dalam setiap detail kehidupan kita, bukan hanya dalam doa, 

tapi dalam setiap kehidupan berelasi, studi, pekerjaan, sebagaimana kita 

mempedulikan diri sendiri dan dunia sekitar. Tidak ada bagian dari kehidupan 

manusia yang melebihi jangkauan Allah (2000).   

Tujuan utama pendidikan Kristen yaitu membawa semua siswa mengena l 

Allah dan mempraktikkan pengajaran-Nya dalam kehidupan sehari – hari. van 

Brummelen menyatakan bahwa melalui pendidikan Kristen, para siswa dapat 

belajar arti dari hidup yang bertanggung jawab dihadapan Allah dalam ketaatan 

seperti teladan yang Kristus berikan. Menjadi murid Kristus berarti harus memilik i 

pengertian dan komitmen yang teguh untuk menjalankan mandat kerajaan Allah 

dalam praktik kehidupan setiap hari, hidup membawa damai dan kerukunan bagi 

komunitas. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa para siswa belajar untuk 

berjalan bersama Tuhan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan 

bermasyarakat (2006). Sejalan dengan itu, Cosgrove berpendapat bahwa percaya 

pada Alkitab sebagai fondasi yang teguh bagi kehidupan dan pengetahuan, dengan 

demikian orang Kristen dapat membangun kehidupan dan pembelajaran. Belajar 
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untuk mengintegrasikan iman dan pembelajaran. Integrasi dari iman dengan 

pembelajaran menunjukkan bagaimana mengatasi permasalahan antara pemikiran 

sekuler dan kekristenan (2006).  

Alkitab memberikan pandangan secara holistik bahwa fokus dari 

pendidikan yaitu Allah yang mencipta seluruh alam semesta, menopangnya dan 

terus menyertai umat-Nya dalam setiap detail kehidupan. Demikianlah manusia 

secara pribadi melalui dunia pendidikan dituntun untuk mengenal pencipta-Nya dan 

mengerjakan tanggung jawab yang Allah berikan bagi setiap individu untuk 

kemuliaan-Nya. Pendidikan Kristen mengintegerasikan iman ke dalam seluruh 

sistem persekolahan sampai pada setiap proses pembelajaran dalam kelas sehingga 

siswa dapat memahami dan menemukan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi 

merupakan salah satu bukti kedaulatan Allah atas seluruh ciptaan-Nya. 

ERA DIGITAL 

Era digital atau kerap disebut era pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, salah satunya ditandai dengan terbukanya akses telekomunikas i 

secara tidak terbatas dan menghadirkan kecanggihan teknologi yang secara ideal 

dapat membantu kehidupan manusia. Munir berpendapat bahwa, era digita l 

merupakan era keterbukaan informasi dan pengetahuan secara global dengan 

adanya dukungan teknologi yang pada hakikatnya dimanfaatkan manusia untuk 

mendapatkan nilai tambah, memiliki kesempatan untuk maju dengan mengikuti 

trend global (2017).  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan secara 

fundamental bagi kehidupan masyarakat dalam suatu negara, seperti: perubahan 
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pola hidup dan manusia mulai melakukan efisiensi terhadap berbagai macam jenis 

pekerjaan. Kebanyakan tenaga kerja manusia mulai tergantikan oleh mesin, baik itu 

mesin produksi maupun komputer. Selain itu, pemerintah terus melakukan 

pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang mempermudah semua daerah 

untuk saling terkoneksi tanpa batasan waktu dan terus mengembangkan digitalisas i. 

Ponsel awalnya hanya digunakan sebagai telepon atau SMS (short message service) 

sekarang berubah menjadi salah satu alat untuk bersosialisasi melalui media sosial 

yang ada (Fb, Twitter, IG, Snapchat, dan lain – lain). Semua transaksi dapat 

dilakukan via online seperti pembayaran barang yang dibeli secara online melalui 

mobile banking, internet banking, dan lain – lain.  

Era digital memberikan manfaat yang sangat baik bagi keberlangsungan 

hidup manusia. Menurut Ronda, beberapa manfaat dari era digital yaitu: pertama, 

kemudahan dalam urusan kehidupan sehari – hari seperti aplikasi yang dapat 

membantu keuangan, komunikasi, kesehatan, dan lain – lain. Kedua, pemanfaatan 

teknologi internet sebagai sumber pengetahuan dengan memanfaatkan google dan 

youtube untuk mendapatkan berbagai informasi. Ketiga, manusia kini memasuk i 

era yang disebut warganet. Era ini memungkinkan semua pengguna media sosial 

untuk berteman meskipun berbeda kewarganegaraan. Keempat, teknologi internet 

dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti web design, ahli pemrograman 

komputer, pedagang online, dan lain – lain. Kelima, dunia digital dapat menjadi 

sarana yang sangat efektif untuk mengabarkan injil baik berupa khotbah, misi, 

pendidikan teologi, dan lain – lain melalui media sosial atau youtube (2019).  

Selain memiliki manfaat, era digital juga membawa kerugian dalam 

kehidupan manusia. Adapun kerugian yang mungkin terjadi dari era digital menurut 
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Sudibyo yaitu: pertama, kerentanan seseorang untuk mengakses situs – situs negatif 

(pornografi, judi online, dan lain – lain) sehingga menimbulkan kecanduan dan 

menghabiskan waktu berjam – jam untuk memenuhinya, virtual relationship 

addiction atau menjalin hubungan yang berlebihan melalui dunia virtual (chat room 

dan virtual affairs. Kedua, sulitnya menyaring kebenaran dari informasi yang 

tersebar di internet karena maraknya berita bohong (hoax) yang disebarluaskan oleh 

pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, maraknya cybercrime yang 

dapat dimanfaatkan untuk mencuri data yang bersifat rahasia. Keempat, dapat 

menimbulkan sikap apatis atau individualis karena era digital dapat membantu 

manusia dalam melakukan pekerjaan secara mandiri dan memenuhi kebutuhan 

lainnya (2011).  

Sebuah riset yang dilakukan oleh secure envoy (perusahaan yang 

mengkhususkan diri dalam password digital) terhadap 1.000 orang di inggris dan 

riset lain yaitu Zogby International di Amerika Serikat dalam Ngafifi, menunjukkan 

bahwa nomophobia atau perasaan cemas dan takut pada saat tidak menggunakn 

telepon seluler dapat ditemukan hampir pada setiap kalangan muda. Hasil survey 

riset menunjukkan 66% tidak dapat hidup tanpa telepon seluler. Masyarakat 

mengaku konektivitas dengan kecepatan tinggi sangat memberikan dampak yang 

signifikan dalam kehidupan. Ketika menanyakan mengenai teknologi masa depan, 

sekitar 40% masyarakat membayangkan penggunaan cip di tubuh seluruh warga 

dunia dan peralihan pekerjaan menggunakan tenaga robot (2014). Perubahan era 

digital membawa dampak yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat dan 

tentu saja hal tersebut juga berdampak bagi dunia pendidikan. 
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Menghadapi pesatnya perkembangan era digital, UNESCO melalui jurnal 

“The International Commission on Education for the Twenty First Century” dalam 

Jamun, mengatakan bahwa “pendidikan yang berkelanjutan dilaksanakan 

berdasarkan empat pilar proses pembelajaran, yaitu: learning to know (belajar 

untuk menguasai pengetahuan), learning to do (belajar untuk mengetahui 

keterampilan), learning to be (belajar untuk mengembangkan diri), dan learning to 

live together (belajar untuk hidup bermasyarakat)”. (2018, hal. 48 - 49). Sejalan 

dengan itu Wijaya, Sudjimat, & Nyoto memberi penekanan bahwa sekolah saat ini 

dipahami sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi dalam diri siswa dan 

mempersiapkan sumber daya manusia untuk mendorong industrialisasi. Pendidikan 

menjadi salah satu faktor yang menjamin seluruh siswa memiliki keterampilan 

dalam belajar, berinovasi, menguasai teknologi dan media informasi serta mampu 

bertahan hidup dengan skills yang dimiliki (2016). Dwiningrum berpendapat bahwa 

ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu seni (state of art) yang memilik i 

hubungan dengan segala proses produksi melalui berbagai macam metode yang 

digunakan sehingga memudahkan seseorang untuk mencapai tujuannya (2012). 

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam dunia pendidikan yaitu untuk meningkatkan kompetensi diri setiap 

siswa yang dapat digunakan kelak untuk mencapai tujuan masa depan mereka. 

Teknologi merupakan salah satu komponen terpenting di era digita l 

sehingga pendidikan mengintegrasikan teknologi dalam setiap praktiknya. Hal 

tersebut sangat membantu siswa untuk relate dengan pembelajaran mengingat 

hampir dapat dipastikan bahwa semua siswa menggunakan teknologi dalam 

kehidupan sehari – hari seperti handphone, laptop, dan lain – lain. Chien 
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berpendapat bahwa penekanan pembelajaran tidak hanya terdapat pada konten, 

kemampuan, dan memperbaiki sikap atau cara berpikir seseorang, tetapi juga 

kemampuan untuk beradaptasi ditengah – tengah masyarakat dengan menggunakan 

teknologi. Tujuan utamanya yaitu melalui penggunaan teknologi dalam pendidikan, 

tidak hanya menyiapkan para siswa untuk karir atau masa depan mereka tetapi juga  

mendidik generasi selanjutnya untuk menjadi pemikir kreatif yang ahli dalam 

menggunakan media digital (2014). Fokus dari pendidikan di era digital mengarah 

kepada proses pembelajaran yang dapat menunjang setiap individu untuk 

mengembangkan kompetensi dan pengetahuan melalui bidangnya masing – masing 

secara kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi dengan baik. 

PEMBAHASAN 

Pendidikan Kristen memahami dengan jelas bahwa Allah berdaulat 

sepenuhnya atas segala sesuatu dan sebagai umat-Nya yang telah dipanggil dan 

dipilih, sudah menjadi suatu keharusan untuk berpartisipasi dalam pengembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan bagi 

kemuliaan-Nya, sebagaimana penuturan dalam pembukaan Mazmur 19:1 bahwa 

“langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan 

tangan-Nya”. Jenkins dalam Rasilim menjelaskan bahwa pemahaman Kristiani 

mengenai transformasi diawali dengan iman kita kepada kuasa yang mengubahkan 

melalui kebangkitan Yesus Kristus, anak Allah seperti penggambaran di akhir pasal 

injil, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, dalam kehidupan secara pribadi. Proses 

dari transformasi harus masuk secara mendalam dari keseluruhan keberadaan 

pribadi, menuntun kepada pembaharuan akal budi dan perubahan pandangan dan 



 
 

18 

 

gaya hidup secara menyeluruh (2019). Pendidikan di era digital yang telah 

ditransformasi menjadikan Alkitab sebagai dasar untuk mengarahkan setiap pribadi 

kepada Allah dan karya-Nya sebagai fokus dari seluruh pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

Pendidikan Kristen menyadari bahwa pengetahuan manusia sepenuhnya 

bergantung kepada Allah. Pratt mengemukakan: 

Seperti yang telah kita mengerti manusia secara mutlak bergantung pada 

Allah. Ini termasuk pengetahuannya. Pengertian Allah akan diri-Nya dan 

ciptaan berdiri sendiri tetapi pengetahuan manusia tidak berdiri sendiri. 

Pemazmur menyatakannya: “sebab pada-Mu ada sumber hayat, di dalam 

terang-Mu kami melihat terang” (Mazmur 36:10) … Allah mengetahui 

segala sesuatu, oleh karena itu kita harus bergantung pada-Nya untuk 

mengetahui segala sesuatu. Setiap pengertian yang benar yang telah 

manusia dapatkan, baik secara sadar atau tidak sadar semua itu didapati dari 

Allah… manusia memang mempunyai kemampuan untuk dapat berpikir 

namun pengetahuan yang benar bergantung pada pengetahuan Allah, dan 

berasal dari pengetahuan Allah yang telah dinyatakan kepada manusia. 

(2014, hal 23-24). 

Allah adalah sumber dari seluruh kebenaran pengetahuan. Alkitab sebagai landasan 

bagi pendidikan Kristen menyatakan keutamaan Allah dalam seluruh aspek 

kehidupan manusia. Kemampuan manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi semata – mata karena Allah menyatakannya kepada manusia. 

Kitab Kejadian secara komprehensif menjelaskan mengenai Allah yang 

mencipta dan asal usul dari keberadaan manusia termasuk perannya dalam dunia.  



 
 

19 

 

Schuurman menjelaskan bahwa implikasi dari seluruh cerita penciptaan Allah 

terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dalam kitab kejadian menetapkan 

bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk manusia. Cerita tersebut juga 

menceritakan sesuatu tentang siapa kita, termasuk tempat kita dan peran kita dalam 

penciptaan. Hal yang perlu digarisbawahi dari konsep penciptaan yaitu: pertama, 

mandat budaya sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1:28. Kedua, gagasan 

penciptaan manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang membuatnya berbeda 

dengan ciptaan lain termasuk teknologi. Menjadi gambar dan rupa Allah 

berimplikasi pada bagaimana kita mengembangkan dan menggunakan teknologi 

komputer, yang cenderung membawa manusia hidup mementingkan diri sendiri, 

melupakan hakekat manusia yang membutuhkan relasi dengan sesame 

sebagaimana teladan Allah Tritunggal. Inilah rupa gambar Allah yang berarti kita 

harus bertanggung jawab atas seluruh ciptaan dan hidup dalam kerukunan dengan 

sesama. Ketiga, hari sabat (Keluaran 5:12, 14) sebagaimana perintah Allah dalam 

sepuluh hukum untuk mengingat dan menguduskan hari sabat, artinya sudah 

saatnya bagi umat Allah untuk mengambil waktu istrahat dan berefleksi meskipun 

hal tersebut sulit dilakukan karena banyaknya distraksi yang dapat mengalihkan 

fokus manusia. Alat elektronik seperti gadget dan lain – lain menarik perhatian 

manusia untuk mengabaikan perintah Allah, tetapi manusia harus terus melatih diri 

untuk menaati pencipta-Nya (2013). 

Pendidikan Kristen mendidik para siswa dengan mengintegrasikan iman ke 

dalam setiap pembelajaran sehingga mereka dapat mengenal Allah dan hidup dalam 

ketaatan kepada-Nya karena pengetahuan yang benar membawa kepada praktik 

kehidupan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Seluruh pengetahuan 
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manusia bergantung kepada Allah yang adalah sumber dari pengetahuan. Dengan 

demikian, pendidikan Kristen mampu mempersiapkan para siswa untuk 

menghadapi berbagai tantangan yang terjadi di era digital terutama terkait isu – isu 

atau permasalahan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

berusaha untuk meniadakan Allah. Selain itu, siswa juga belajar untuk 

menggunakan teknologi secara bijaksana dalam praktik kehidupan sehari – hari.  

Pemahaman mengenai landasan epistemologi menjadi salah satu bagian 

penting dalam dunia pendidikan. Epistemologi dapat mempengaruhi penerapan 

seluruh sistem pendidikan karena berkenaan dengan validitas dari pengetahuan, 

kriteria sesuatu dianggap benar dan proses seleksi atau evaluasi atas pengetahuan 

tersebut. Implikasi dari epistemologi terhadap pendidikan yaitu terkait dengan 

kebenaran ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada setiap siswa sehingga mereka 

dapat mengerti kebenaran dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari – hari. 

Pendidikan yang memiliki landasan epistemologi yang benar dan jelas, memikirkan 

dengan sangat kritis setiap dampak atau kemungkinan yang terjadi dari sistem yang 

diterapkan sampai pada praktik pembelajaran di dalam kelas, melihat dan 

menyeleksi dengan seksama perubahan – perubahan yang terjadi tidak hanya 

“terbawa arus” dari perkembangan zaman.  

Alkitab menjadi tolak ukur kebenaran dari setiap pengetahuan di tengah 

pesatnya perubahan yang terjadi di era digital. Seluruh kebenaran dari pengetahuan 

berpusat pada Allah. Alkitab memberikan pemahaman bagi setiap individu bahwa 

Allah ialah sumber segala pengetahuan dan kebenaran sejati, Ia lah yang 

menciptakan seluruh alam semesta dan memberikan manusia akal budi untuk 
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menjaga dan mengelola bumi sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Allah. 

James Packer dalam Hoekema (2008) menjelaskan: 

Alkitab mengajarkan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia secara 

berdampingan; terkadang bahkan dalam bagian Alkitab yang sama. 

Keduanya benar karena dijamin oleh otoritas yang sama, sehingga keduanya 

harus diterima dan tidak saling dipertentangkan. Manusia adalah mahkluk 

moral yang bertanggung jawab, meski ia juga dikendalikan oleh Allah… 

Baik kedaulatan Allah maupun tanggung jawab manusia merupakan fakta. 

(hal. 6).  

Sejalan dengan itu, William mengemukakan bahwa tiga kata pertama dari kitab 

Kejadian memberikan jawaban yang berkuasa sepanjang waktu: Bereshith bara 

Elohim, “pada mulanya Allah menciptakan”, Allah ada sebelum dunia ini ada. Dia 

menciptakan, dan segala sesuatu terikat pada-Nya. Bereshith bara Elohim adalah 

segala penyebab keberadaan dunia, masa kini dan pada masa lampau (2001). 

Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki tanggung jawab untuk menge lo la 

bumi, Detweiler menjelaskan bahwa Allah memiliki dua tujuan utama 

menempatkan manusia di taman Eden yaitu “merawat dan memelihara”. Ketika kita 

“merawat” taman, hasilnya harus melebihi dari ketika kita memulai.  “Memelihara” 

artinya “untuk terus menjaga (alam) dengan baik”. Adam dan Hawa diberikan 

tanggung jawab untuk melihat keseluruhan sebagai penjaga taman itu. Kita 

dipanggil untuk membuat sesuatu melebihi dari apa yang sudah kita berikan. Itu 

adalah tugas kita untuk memelihara bumi, untuk menanam kembali apa yang sudah 

kita tuai, untuk menjaga persediaan ikan, memastikan hujan membasahi hutan. 

Teknologi dapat menghasilkan tenaga solar, menjaga hasil panen yang baik dan 
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kehidupan yang lebih lama. Teknologi membuat kita berkembang dengan pesat. 

Hal itu adalah berkat pemberian Allah, membuat dunia kita layak untuk ditingga li. 

Teknologi dapat digunakan untuk mengekploitasi dan mendevaluasi bumi tetapi 

juga dapat menjadi anugerah yang memberkati banyak orang. Cara kita 

mengartikulasikan teknologi menentukan apa yang kita lakukan dengan adanya 

teknologi (2013). 

Alkitab sebagai landasan pendidikan Kristen memberikan sebuah perspektif 

yang berbeda mengenai esensi dari pendidikan bagi setiap siswa sebagaimana 

Meade (2012) mengatakan bahwa: 

Ketika kita belajar ilmu pengetahuan, kita mempelajari dekrit – dekrit Allah 

dalam penciptaan. Ketika kita belajar sejarah, kita mempelajari ketetapan 

Allah dalam providensi. Sejak awal mula waktu, Allah telah bekerja untuk 

melaksanakan dekrit – dekrit-Nya dan untuk menggenapi tujuan – 

tujuannya-Nya melalui segala peristiwa yang terjadi. (hal. 32). 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era digital menjadi salah satu alat 

yang dapat membantu keberlangsungan hidup manusia secara fungsional, tetapi 

juga dapat merusak jika tidak digunakan dengan bijaksana, karena itu pendidikan 

Kristen turut berpartisipasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi 

melalui dunia pendidikan dengan mendidik para siswa untuk menjadi pribadi yang 

memiliki pengetahuan, skill dan kreativitas dalam memanfaatkan perkembangan 

era digital secara bertanggung jawab. Artinya digunakan untuk membangun 

masyarakat dan tidak melakukan eksploitasi karena Alkitab manusia mengemban 

tanggung jawab untuk mengelola ciptaan-Nya bukan merusak. 
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Pengetahuan yang berlandaskan kebenaran Alkitab terimplementasi dalam 

seluruh praktik kehidupan. Manusia menjalankan tanggung jawabnya dalam 

mengembangkan IPTEK untuk memuliakan Allah. Katekismus besar Westmins ter 

(1648) dalam Hesselink menyatakan bahwa “apa yang menjadi pencapaian dan 

tujuan tertinggi manusia?” jawabannya ialah pencapaian dan tujuan tertinggi adalah 

memuliakan Allah dan secara penuh menikmati Dia selamanya (1997). Dalam kitab 

1 Yohanes 3:1-2 berbunyi “lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa 

kepada kita, sehingga disebut anak – anak Allah, dan memang kita adalah anak – 

anak Allah…” Ferguson menjelaskan bahwa “apa yang dimaksudkan Rasul 

Yohanes di sini merujuk pada suatu transformasi hidup. Ini menjadi inti dari 

pemahaman kita tentang keseluruhan hidup Kristen dan berbagai pengalaman hidup 

kita sehari – hari”.(2003, hal 2). Pendidikan Kristen yang berlandaskan Alkitab, 

membawa transformasi dalam kehidupan setiap siswa sebagai anak – anak Allah 

yang menyandang gambar dan rupa Allah sehingga mereka melihat kemahakuasaan 

Allah melalui ilmu pengetahuan dan menjalankan tanggung jawab yang Allah 

berikan di era digital.   

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN  

Alkitab sebagai landasan epistemologi pendidikan Kristen, dapat membawa 

transformasi secara menyeluruh bagi dunia pendidikan di era digital. Alkitab 

diintegrasikan dalam setiap pembelajaran sehingga para siswa memahami bahwa 

Allah adalah sumber pengetahuan sejati dan karya-Nyalah yang menjadi objek dari 

pembelajaran dan pengembangan IPTEK. Pendidikan Kristen memahami bahwa 
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yang telah Allah singkapkan dalam ilmu pengetahuan dan Alkitab cukup bagi 

manusia.  

SARAN  

Penulis menilai bahwa melalui dunia pendidikan para siswa dapat mengena l 

Allah dan karya-Nya serta mengerti peran mereka dalam dunia. Seluruh model dan 

strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, namun pendidikan Kristen perlu memiliki landasan yang teguh 

sehingga para siswa tidak hanya belajar mengenai IPTEK tetapi juga memahami 

dengan jelas kebenaran sejati yang membawa pengenalan akan Allah dan 

pengertian mengenai tanggung jawab manusia sebagai gambar dan rupa Allah. 

Dengan demikian mereka menjadi generasi yang selalu menyuarakan kebenaran 

ditengah – tengah penyimpangan yang terjadi di era digital.  
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