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Abstrak
Artikel ini ditulis bertujuan untuk menelaah pemikiran Ibnu Rusyd dalam
mempertemukan antara agama dan filsafat. Ibnu Rusyd memandang adanya relasi damai
antara syariah dan filsafat karena selain menempatkan keduanya sebagai sarana
mencapai kebenaran dan menegaskan keduanya saling mendukung bukan saling
menafikan dalam bentuk prinsip penyatuan. Itu artinya, keduanya berada dalam satu
tujuan, yakni menemukan kebenaran. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah
studi pustaka (library research). Sedangkan hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam
pandangan Ibnu Rusyd untuk mempertemukan filsafat dan agama dibutuhkan alat yaitu
akal pikiran. Ibnu Rusyd memberikan wilayah kerja tersendiri terhadap wahyu dan
intelek (rasio) dan berusaha mengaitkan keduanya lewat teorinya tentang takwil. Takwil
digunakan untuk menjembatani perbedaan antara makna tekstualitas dan pemahaman
rasional.
Kata Kunci: Epistemologi, Ibnu Rusyd, Relasi Wahyu dan Akal

Abstrak
This article was written with the aim of examining Ibn Rushd's thoughts in bringing together
religion and philosophy. Ibn Rushd views that there was a peaceful relationship between sharia and
philosophy because apart from placing the two as a means of achieving the truth and affirming that they
supported each other, not deny each other in the form of the principle of unification. That means, both
were in one goal, namely to find the truth. The research method used by the author was library research.
While the results of the study explained that in Ibn Rushd's view, to bring together philosophy and
religion, a tool was needed, namely the mind. Ibn Rushd gave his own area of work on revelation and
the intellect (ratio) and tried to link the two through his theory of takwil. Takwil was used to bridge
the difference between the meaning of textuality and rational understanding.
Keywords: Epistemology, Ibn Rushd, Relation of Revelation and Intellect
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A. Pendahuluan
Manusia ialah makhluk yang memiliki keistimewaan dan kelebihan dari
makhluk-makhluk yang lain.1 Melalui akal fikiran, manusia dapat memanfaatkannya
untuk mencari petunjuk, kebenaran, dan memilih mana yang baik untuk diikuti serta
menjauhi dan meninggalkan perkara buruk.2 Demikian dengan wahyu, perannya bagi
manusia untuk mengetahui kehidupan akhirat yang bersifat gaib sebagaimana akal
tidak bisa menjangkaunya.3 Namun, pada konteks perkembangan ilmu pengetahuan,
relasi wahyu dan rasio memang selalu menarik dibicarakan karena kerapkali
melahirkan persoalan yang tak pernah selesai dan usang.
Dalam sejarah Islam pada masa klasik sendiri, sudah terjadi perdebatan panjang
antara para filosof dan ulama kalam konservatif. Akar perdebatan yang secara
epistemologis merupakan perbedaan sudut pandang pemikiran. Pada satu sisi, para
filosof mendasari setiap argumen pemikiran berdasarkan akal, sementara pada sisi
yang lain, para ulama kalam konservatif bertolak dari dasar wahyu. Ketika terjadi
perbedaan kesimpulan terhadap masalah yang sama, masing-masing pihak
membenarkan argumen pemikirannya dan berselisih paham dengan kelompok
lainnya.4
Pada situasi seperti ini, ada tidak sedikit kelompok filosof Muslim yang
mencoba untuk mencari jalan tengah atau solusi perdamaian antara wahyu dan rasio.
Ibnu Rusyd atau Averroes merupakan salah satu tokoh filsafat Muslim yang
mempunyai kontribusi dalam pemikiran agama dan filsafat ini. Latar belakang ide
Ibnu Rusyd dalam mengintegrasikan antara wahyu dan rasio tidak muncul begitu
saja, akan tetapi terikat dengan sosio-historical sesuai dengan keadaan pada saat itu.
Bahkan ada satu hal yang menambah ketegangan antara integrasi filsafat dan agama,
yakni pertentangan tentang kausalitas yang terjadi anatara filsafat Islam pada periode
pertengahan yaitu antara Al Ghazali dengan karya “Tahafut Al Falasifah-nya dengan
Ibnu Rusyd lewat karyanya, Tahafut At Tahafut.5

Haidar Putra Daulay, DinamikaPendidikan Islam, (Bandung: Citapustaka Media, 2004), 3.
Surajiyo, et. al, Dasar-dasar Logika, Cet V, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 105.
3 Harun Nasution, Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu’tazilah, (Jakarta: UI-Press, 1987)
4 Muhammad ‘Atif al-‘Iraqi, Al-Nuz‘ah al-‘Aqliyyah fi Falsafah Ibn Rusyd, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1967),
1
2

268.

Dhaoul Ngazizah, Kholid Mawardi, Integrasi Filsafat dan Agama dalam Perspektif Ibnu Rusyd, Jurnal
Ilmiah Mandala Education (JIME), Vol. 8, No. 1, (Januari 2022): 591.
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Pengaruh pemikiran Ibnu Rusyd yang bercorak rasional tidaklah memiliki
dampak yang luas di kalangan umat Islam dibandingan dengan pemikiran Al Ghazali.
Namun, pemikiran Ibnu Rusyd tidak menyebar secara langsung tetapi melalui
perantara murid-muridnya dari Eropa yang belajar di Spanyol yang kemudian dikenal
dengan Averoissme.6 Averoissme memiliki pandangan tertentu tentang hubungan
Bahasa Falsafat dan Bahasa Agama dan pandangan ini berakar pada pemikiran Ibnu
Rusyd yang kemudian menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya masa
pencerahan di Eropa.7
B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan penulis ialah studi pustaka (library research),8 di
mana dalam mengkaji materi penulis mengumpulkan informasi dari berbagai sumber
berdasarkan buku, jurnal yang telah diterbitkan. Penulis terlebih dahulu membaca
sumber informasi tersebut kemudian dituangkan dan dijabarkan sesuai dengan
pemahaman yang diterima. Selanjutnya dalam menyelesaikan masalah, penulis
menganalisis, menginterprestasi,dan menggali dari sumber yang dipercaya terkait
pemikiran Ibnu Rusyd dalam mempertemukan antara agama dan filsafat.
C. Hasil dan Pembahasan
Pengertian Epistemologi
Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas teori ilmu
pengetahuan. Epitemologi berasal sari bahasa Yunani, episteme yang berarti
pengetahuan dan logos yang berarti teori.9 Menurut R.B.S Fudyartanto
mendefinisikan epistemologi adalah ilmu filsafat yang mempelajari tentang
pengetahuan atau filsafat pengetahuan. Antun Suhono juga mengartikan
epistemologi sebagai teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan, ialah bagian filsafat
mengenai refleksi manusia atas kenyataan.10

Aminullah Elhady, Averroisme: Dimensi-Dimensi Pemikiran Ibn Rusyd (Jember: UIN Jember, 2018).
Hossein Nasr, Ensiklopedi Tematis Filsafat Islam,( Bandung: Mizan), 1072.
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015).
9Amin Abdullah, Studi Agama Normativitas atau Historitas?, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 243.
10 Ernia Sapitri, “Epistemologi Al-Ghazali Tentang Ilmu Laduni Dalam Kitab Risalah AlLaduniyyah,” Manthiq 5, no. 2 (April 16, 2021), https://doi.org/10.29300/MTQ.V5I2.4387.
6
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Sedangkan The Liang Gie mendefinisakan epistemologi sebagai cabang ilmu
filsafat yang bersangkutan dengan sifat dasar dan ruang lingkup pengetahuan,
praanggapan-praanggapan dan dasar-dasarnya serta reliabilitas umum dari tuntutan
akan pengetahuan.11 Jadi, dari pendapat tokoh di atas dapat disimpulkan bahwa
epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang teori ilmu
pengetahuan atau theory of knewledge secara menyeluruh dan mendasar.
Biografi Ibnu Rusyd
Ibnu Rusyd adalah seorang hakim dengan nama lengkap Abu Walid
Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd. Dilahirkan dan tumbuh di kota
Cordoba. Ia adalah seorang pribadi yang kharismatik serta masyhur yang ‘rakus’ ilmu
pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu syariat. Ibnu Rusyd sudah banyak menuangkan
ide, gagasan, dan pemikirannya dalam berbagai karyanya.12
Ibnu Rusyd atau Averroes belajar pertama kali bersama ayahnya yang menjadi
guru baginya di dalam ilmu-ilmu agama. Dari ayahnya, ia belajar akan ilmu-ilmu fiqh,
ushul fiqh, Bahasa Arab, kalam, dan adab (sastra). Ibnu Rusyd muda hidup di
tengah-tengah keluarga yang sudah dikenal kedudukannya yang tinggi dalam ilmu
pengetahuan dan di dalam jabatan. Ia belajar pula ilmu-ilmu agama dari para ulama
lainnya, seperti Ibnu Basykual, Abu Marwan bin Masarrah, dan Abu Bakar
Samhun.13
Dalam perkembangannya, pemikiran Ibnu Rusyd terbagi menjadi empat fase:
pertama, fase pembentukan kesadaran filsafat. Pada fase ini, Ibnu Rusyd menulis
dalam bentuk ringkasan (mukhtashar) karena masih dalam tahap membaca dan taqlid,
terutama dalam penerjemahan pemikiran Aristoteles. Kedua, memberi sharah dan
komentar ringkas. Pada fase ini, ada upaya untuk merekronstruksi dan memperbaiki
karya-karya Aristoteles dan pendahulunya. Ketiga, fase kritik dan membaca tradisi
pemikiran Islam. Pada Fase ini, ia menulis karya-karyanya yang asli dalam pemikiran

11Miska

Muhammad Amien, Epistemologi Islam Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam, (Jakarta: UI Press,
2006), 2-3.
12Ibnu Rusyd, Tahafut at-Tahafut Sanggahan terhadap Thafut al-Falasifah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), 1.
13Zainal Abidin Ahmad, Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes), (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 33-34.
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Islam. Keempat, fase kesempurnaan kesadaran filosofis dan penyempurnaan komentar
atas pemikiran Aristoteles.14
Wahyu dan Rasio menurut Ibnu Rusyd
Dualisme antara wahyu dan rasio, agama dan filsafat, telah menjadi
problematika yang kompleks dalam sejarah pemikiran Islam. Seperti munculnya
vonis kufur dilontarkan Al-Ghazali kepada kaum filosof, khususnya Al-Farabi dan
Ibn Sina, juga mendapatkan hukuman pengasingan yang diberikan kaum fuqaha
kepada Ibn Rusyd serta pembakaran atas buku-buku filsafatnya, adalah salah satu
bukti adanya pertentangan sengit antara kedua sekte tersebut. Menurut Yusuf Musa,
tindakan yang dilakukan para ahli dalam permasalahan ini tidaklah lepas dari tiga hal
berikut:
1. Mengambil wahyu dan menyampingkan rasio. Pada umumnya, ini terjadi para
tokoh agama non-filosof. Salah satu contoh kasus ialah dalam pendapatnya AlSyafi’i (767-820 M). Secara tegas, ia menyatakan bahwa wahyu adalah satusatunya sumber kebenaran dan tidak ada yang dapat dijadikan pegangan
selainnya;
2. Mengutamakan rasio dan menafikan wahyu. Ini umumnya terjadi pada kaum
rasionalis dan filosof muslim yang dianggap kurang perhatian terhadap ajaran
agamanya. Seperti pemikirannya Ibn Zakaria al-Razi (865-925 M), ia
beranggapan bahwa rasio adalah anugerah terbaik dari Tuhan. Dengan rasio,
manusia mampu mengetahui antara baik dan buruk, berguna dan tidak berguna.
Dengan rasio juga, manusia bisa mengenal Tuhan dan mengatur kehidupannya
secara baik;15
3. Mendamaikan atau mencari titik temu antara wahyu dan rasio, antara agama dan
filsafat dengan berbagai cara. Tindakan ini dilakukan oleh para filosof muslim
atau kalangan yang peduli dengan doktrin keagamaan. Para tokohnya adalah
seperti al-Kindi (806-875 M), al-Farabi, al-Sijistani (w. 1000 M), Miskawaih (w.

14Aksin Wijaya, Satu Islam Ragam Epistemologi dari Epistemologi Teosentris ke Antroposentris, (Yogyakarta:
Pustaka pelajar, 2014), 98.
15 Agustinus Dewantara, Filsafat Moral (Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia) (Yogyakarta: PT
Kanisius, 2017), https://doi.org/10.31227/osf.io/5cmby.
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1030), Ibn Sina (980-1037), Ibn Tafail (w.1185), dan Ibn Rusyd juga masuk
kategori ini.
Dari tindakan-tindakan para ahli di atas, terkait permasalahan relasi antara
agama dan filsafat adalah disimpulkan bahwa perselesihan ataupun pertentangan
terjadi karena adanya klaim kebenaran antara kaum filosuf dan agama. Para Filosof
beranggapan bahwa intelek (rasio) adalah alat utama untuk mencapai kebenaran dan
mereka cenderung mengesampikan peran wahyu. Begitu juga dengan para fuqahaa
yang mengimani bahwa hanya ada satu sumber kebenaran yakni wahyu, sehingga
mereka cenderung mengkafirkan seseorang yang berpegang selain padanya,
sedangkan kelompok terakhir mencoba untuk mendamaikan antara keduanya dan
menemukan benang merah dan solusinya.
Meski demikian, pendapat para tokoh pada kelompok terakhir ternyata
mempunyai perbedaan dalam menafsirkan wahyu dan rasio atau agama dan filsafat.
Al-Kindi meyakini bahwa agama dan filsafat adalah dua hal yang berbeda dari aspek
sumber maupun metodenya. Namun, ia sendiri berusaha mempertemukan agama
dan filsafat ialah pada bentuk substansinya.
Menurut Ibn Miskawaih ialah sama dengan pemikiran al-Kindi sebelumya yaitu
ia menganggap bahwa agama dan filsafat dipertemukan pada puncak pencapaaian.
Apa yang ingin dicapai para filosof dan seorang nabi adalah sama yaitu kebenaran
tunggal, tetapi yang berbeda hanyalah cara mencapainya. Nabi mencapai kebenaran
puncak melewati wahyu, sedangkan para filosof mencapainya melewati kekuatan
nalar dan renungan-renungan filosofis.
Menurut Ibn Tufail dalam mempertemukan agama dengan filsafat ialah sama
dalam mencari kebenaran tunggal dan tertinggi. Pendapat yang hampir sama juga
dilontarkan oleh al-Sijistani yang menyatakan bahwa hubungan filsafat dan agama
dengan cara yang tetap membedakan dan memisahkan keduanya. Ia beranggapan
bahwa agama dan filsafat adalah dua hal yang berbeda. Agama bersumber dari
wahyu, sedangkan filsafat bersumberkan pada rasio. Tujuannya juga berbeda, agama
untuk kebahagian batin, sedangkan filsafat adalah untuk kepuasan intelektual.
Sedangkan Al-Farabi menghubungakan agama dan filsafat ialah pada aspek
sumber. Ia beranggapan bahwa agama dan filsafat berasal dari sumber yang sama
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dan satu yaitu intelek (rasio) aktif. Intelek Islam dalam termenologi Islam disebut
Jibril yang telah menurunkan pengetahuan kepada seorang Rasul dengan berbentuk
wahyu dan para filosof dalam bentuk pencerahan filosofis, dari keduanya
memunculkan ilmu agama dan ilmu umum.16
Bagi Ibn Rusyd sendiri, ia tidak menolak teori wahyu dan intelek yang telah
dinyatakan oleh al-Farabi. Dikarenakan, menurut Ibn Rusyd selama seseorang
mengimani bahwa kesempurnaan spiritual dan intelektual dapat tercapai kecuali
berhubungan dengan Tuhan, maka penafsiran-penafsiran seperti pewahyuan tidak
dapat dihindari. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd mengkritik pendapat Al-Ghazali
tentang konsep wahyu dengan menyatakan tidak beralasan dan rasional. Dalam kitab
Tahafut Ibn Rusyd menulis:
“Ini (penolakan al-Ghazali) adalah jawaban yang biasa didengar tetapi bukan
sesuatu yang rasional. Filsafat adalah mendiskusikan segala hal yang berada
di di dalam syari’at. Jika sesuai, maka dua pendekatan (agama dan filsafat)
berarti sama, dan itu menjadi pengetahuan paling sempurna”
Ibnu Rusyd menolak tuduhan kufur yang dilontarkan al-Ghozali terhadap
pemikiran-pemikiran filosifis termasuk di dalamnya pemikiran al-Farabi dan Ibn-Sina
dan mengembalikannya pada dasar dan pernyataan al-Ghazali sendiri. Dalam kitab
Fashl al-Maqal, ia menulis:
“Al-Ghazali telah menetapkan kufur terhadap dua filosof (al-Farabi dan
Ibn-Sina), sebagaimana yang tertulis dalam kitabnya yang terkenal “AtTahafut”, berkenaan dengan tiga problematika, yaitu tentang qadimnya alam,
Tuhan tidak mengenal yang partikular, dan kebangkitan ruhani. Ketentuan
kufur terhadap keduanya bukanlah sesuatu yang pasti (qathi). Dikarenakan
al-Ghazali sendiri dalam kitabnya “al-Tafriqah” mengungkapkan bahwa
ketentuan kufur karena melanggar ijma’ masih banyak mengandung
kemungkinan (ihtimal)”.
Pada umumnya, terkait persoalan wahyu Ibn-Rusyd mengartikan wahyu lebih
sebagai hikmah (kebijaksanaan) yang dimaknai sebagai “pengetahuan teringgi tentang
eksistensi-eksistensi spiritual” (al-ma’rifah bi al-asbab al-ghaibah). Oleh karena itu, IbnA. Khudori Sholeh, Epistemologi Ibnu Rusyd Upaya Mempertemukan Agama & Filsafat, (Malang: UINMaliki Press, 2012), 77-78.
16

Epistemologi Ibnu Rusyd (Telaah Relasi Wahyu dan Rasio)

( 86 )

An-Nur: Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1 (2022)

Rusyd menyatakan bahwa seorang nabi yang memperoleh wahyu berarti sudah
menerima hikmah, sehingga nabi juga dikatakan sebagai seorang ahli hikmah yang
sebenarnya, tapi belum tentu sebaliknya.
Selanjutnya, dilahirkan undang-undang (syariah) atau kebijakan-kebijakan praktis
kepada manusia demi tercapai sebuah kebahagiaan yang dituju. Menurut Ibn-Rusyd,
materi ajaran syariat ialah ajaran yang dapat menyampaikan dua hal yaitu tentang
ilmu yang benar (al-ilm al-haq) dan perbuatan yang benar (al-aml al-haq). Namun
menurut Ibn-Rusyd, isi syariah sebenarnya tidak hanya dapat ditentukan dari wahyu
melainkan juga intelek. Meskipun, ia meyakini bahwa maqam syariah masih di bawah
wahyu, sedangkan tingkat yang tertinggi adalah syari’ah yang diperoleh dari wahyu
yang disertai intelek. Dalam kitab tahafut dikatakan:
“Pada prinsipnya, setiap syariah didasari atas wahyu dan intelek yang
menyertainya. Dimungkinkan juga sebuah syariah berasal dari intelek saja
tetapi secara nilai dan tingkatan masih di bawah dengan syariah yang didasati
oleh wahyu”.
Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa syariat yang paling tinggi adalah
berasal dari wahyu dan intelek sekaligus. Ibnu Rusyd seakan-akan berusaha untuk
mengangkat derajat intelek (rasio) bersandingan dengan wahyu, sehingga penalaran
rasional tidak akan bertentangan dengan syariat. Dalam kitab Fashl al-Maqal, Ibnu
Rusyd menyatakan bahwa penalaran rasional tidak akan bertentangan dengan wahyu
dikarenakan sesungguhnya penalaran rasional bukanlah sesuatu di luar syariat,
melainkan justru perintah syariat. Bukankah banyak teks wahyu yang mengajurkan
untuk melakukan penelitian (nadzar) secara rasional terhadap suatu realitas untuk
selanjutnya diambil pelajaran darinya? Dengan demikian, jika syariat diyakini benar
dan memerintahkan kepada penalaran rasional akan menggiringkan pada
pengetahuan yang benar pula. Maka penalaran rasional kenapa tidak mungkin
bertentangan dengan syariat dikarenakan kebenaran yang satu tidak akan
bertentangan dengan kebenaran lain.
Ibn Rusyd menyatakan bahwa “jika syariat-syariat benar (haq) dan mengajak
kepada penalaran yang mengantarkan pengetahuan yang benar (ma’rifah al-haq), maka
dipastikan bahwa penalaran filosofis (burhani) tidak memungkinkan untuk
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bertentangan dengan yang disampaikan oleh syariat. Kebenaran satu tidak akan
bertentangan dengan kebenaran lain, tetapi saling mendukung dan mempersaksikan
(yusyhidulah).”17
Dengan demikian, Ibnu Rusyd menolok secara keras pernyataan al-Ghazali dan
kelompok yang melarang belajar filsafat dan pemikiran rasional dengan alasan akan
bertentangan dengan syariat atau dikhawatirkan akan memunculkan kasus-kasus
penyimpangan. Menurut Ibn Rusyd, penalaran rasional yang dilakukan secara
sungguh-sungguh dan mendalam tidak

akan menghasilkan sesuatu yang

bertentangan. Adapun muncul penyimpangan terjadi pada beberapa orang dan
bersifat kasuistis yang sebenarnya tidak bisa digeneralisir.18 Berkaitan dengan hal
tersebut, Ibnu Rusyd kemampuan manusia menjadi terbagi menjadi tiga metode atau
tingkatan, di antaranya:
1. Kalangan Awam
Kelompok masyarakat yang biasa berfikir secara tekstualis-retoris (khathabi)
dan tanpa menggunakan takwil.
2. Masyarakat Tingkat Menengah
Kalangan masyarakat yang termasuk dalam kelompok pemikir yang
menggunakan penalaran dialektis (jadali)
3. Kelompok Kecil Masyarakat
Kelompok masyarakat yang tergolong dalam kelompok filosof yang
mampu berfikir secara demonstratif (burhani).
Bagian syariat yang diberikan kepada kelompok yang sedikit tersebut, yaitu
kalangan yang berfikir rasionalis-filosofis, mempunyai kemungkinan untuk bisa
dimaknai secara takwil (memberi makna bersifat metaforik / majazi) yang berbeda
dengan makna hakiki tanpa harus melanggar makna tekstualitasnya. Menurut Ibnu
Rusyd, produk dari takwil adalah sah dan tidak bertentangan dengan makna teks,
meskipun terkadang terlihat berbeda.
Keyakinan tanpa adanya pertentangan antara produk penalaran rasional filosafis
dengan wahyu juga berkaitan dengan sains dan ilmu-ilmu kealaman. Meskipun
17 Qowim Musthofa, “Al-Qur’an Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan,” AN NUR: Jurnal Studi Islam 13,
no. 1 (December 20, 2021): 51–66, https://doi.org/10.37252/an-nur.v13i1.103.
18 A. Khudori Soleh, “Upaya Ibn Rusyd Mempertemukan Agama Dan Filsafat,” Jurnal Ushuluddin:
Media Dialog Pemikiran Islam 15, no. 1 (2011).
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demikian, Ibnu Rusyd memperingatkan dengan keras bahwa makna-makna takwil
ialah benar-benar hanya untuk kalangan tertentu dan tidak diperkenankan
disampaikan kepada semua orang, lebih-lebih orang awam dikarenakan dapat
menyebabkan seseorang jatuh kepada kekafiran.
Ibnu Rusyd menyelesaikan problematika dikotomi antara wahyu dan intelek,
agama dan filsafat dengan menggunakan metodenya sendiri yang berbeda dengan alFarabi dan Ibn Sina. Yaitu, dengan cara memberikan wilayah garapan tersendiri
terhadap wahyu dan intelek (rasio). Meskipun demikian, Ibnu Rusyd tidak
memisahkan di antara keduanya sebagaimana telah dilakukan oleh al-Sajistani dan
kaum rasionalis lainnya. Sebaliknya, Ibnu Rusyd berusaha mengaitkan keduanya
lewat teorinya tentang takwil. Takwil digunakan untuk menjembatani perbedaan
antara makna tekstualitas dan pemahaman rasional. Namun, Ibnu Rusyd
menegaskan bahwa takwil hanya bisa untuk beberapa kalangan tertentu yang sudah
dapat memahami dan bukan untuk konsumsi masyarakat umum.
Dengan metode tersebut Ibnu Rusyd mendapatkan dua keuntungan. Pertama,
dapat membedakan pemikiran rasionalis-filosofis tidak hanya dengan argumenargumen rasional melainkan juga dengan bukti tekstual keagamaan sehingga lebih
kuat dan tidak mudah terbantahkan. Kedua, adanya pernyataan bahwa makna-makna
takwil tidak diperkenankan untuk disampaikan kepada masyarakat umum, sehingga
Ibnu Rusyd dapat memelihara filsafat dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
Selain itu, menjaga kemungkinan pengaruh negatif pemikiran filosofis atau benturan
antara filsafat dan agama.19
Metode Ibnu Rusyd
Ibnu Rusyd membantah dengan pernyataan bahwa agama bertentangan dengan
filsafat. Mereka yang menyatakan bahwa agama bertentangan dengan filsafat adalah
bagi mereka yang tidak mempunyai metode untuk mempertemukan antara keduanya.
Menurut Ibnu Rusyd, untuk mempertemukan agama dan filsafat dibutuhkan alat,
yaitu akal pikiran. Terdapat dua metode yang secara umum yang digunakan Ibnu
Rusyd, yaki metode deduksi dan induksi. Namun Ibnu Rusyd menggunakan metode
khusus yang disebut dengan metode demonstrasi, metode inayah (perhatian), dan
19
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metode ikhtira (penciptaan). Metode pertama digunakan untuk memecahkan
problematika filsafat, sedangkan metode inayah dan ikhtira digunakan khusus
memecahkan problematika dalam ilmu kalam.20
Menurut Prof. Dr. Notonagoro metode demonstrasi diperlukan karena manusia
memiliki kemampuan yang terbatas. Dalam memperoleh kemampuan berpikir,
manusia tidak dapat semata-semata percaya kepada kemampuan akal. Bentuk
konkret dari metode demonstrasi Ibnu Rusyd adalah sebagai berikut: Demonstrasi
(al-burhan) adalah ketentuan dari satu argumen yang konsisten, tidak diragukan lagi
kebenarannya yang diperolehkan dari premise-premise yang ada dan pasti, serta
kesimpulan yang didapatkan juga pasti.
Oleh karena itu, bentuk metode demonstrasi adalah satu argumen yang berasal
dari satu kenyataan dan diliputi oleh akal. Dalam pandangan Ibnu Rusyd, bentuk
demonstrasi sebenarnya tak lain adalah bentuk deduktif atau istilah lainnya silogisme.
Sedangkan kebenaran menurut Ibnu Rusyd adalah bersifat individual, benda yang
sempurna, substance par excellent. Individual yang dimaksud adalah sejenis realitas dan
di lain pihak sebagai makhluk.21
D. Kesimpulan
Problematika utama yang dihadapi oleh para filsuf Muslim klasik adalah
mengenai relevansi antara wahyu dan akal atau agama dan filsafat. Dari kedua hal
tersebut bahkan memunculkan pertentangan, pengkafiran, dan pertikaian antara
kaum filosof dan fuqahaa. Berdirinya Ibnu Rusyd adalah sebagai penjembatan
penghubung antara keduanya. Menurut Ibnu Rusyd materi ajaran syariah ialah ajaran
yang dapat menyampaikan dua hal yaitu tentang ilmu yang benar (al-ilm al-haq) dan
perbuatan yang benar (al-aml al-haq). Namun, isi syariah sebenarnya tidak hanya
dapat ditentukan dari wahyu melainkan juga intelek. Meskipun, ia meyakini bahwa
tingkatan syariah masih di bawah wahyu, sedangkan tingkat yang tertinggi adalah
syari’ah yang diperoleh dari wahyu yang disertai intelek. Suatu penalaran rasional
yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam tidak akan menghasilkan
sesuatu yang bertentangan. Adapun muncul penyimpangan terjadi pada beberapa
orang dan bersifat kasuistis yang sebenarnya tidak bisa digeneralisir. Dalam
20
21
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pandangan Ibnu Rusyd, untuk mempertemukan agama dan filsafat dibutuhkan alat
(akal pikiran). Ibnu Rusyd memberikan wilayah kerja tersendiri terhadap wahyu dan
intelek (rasio) dan berusaha mengaitkan keduanya lewat teorinya tentang takwil.
Takwil digunakan untuk menjembatani perbedaan antara makna tekstualitas dan
pemahaman rasional. Maka dari itu, terdapat dua metode yang secara umum yang
digunakan Ibnu Rusyd, yaitu metode demonstrasi, metode inayah (perhatian), dan
metode ikhtira (penciptaan).
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