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A. Pendahuluan 

 Ekonom membagi kebutuhan manusia pada tiga bagian, yaitu primer, skunder, 

dan tersier. Namun tiga kebutuhan manusia tersebut semuanya menitik beratkan pada 

kebutuhan jasmani (fisikli), yang hanya memenuhi kesenangan. Hal ini tentu sangat 

berbeda dengan filosuf. Filosuf membagi kebutuhan manusia pada kebutuhan 

biologis, sosiologis, dan psikologis. Ketika manusia memenuhi kebutuhan biologis 

akan menjadi senang, memenuhi kebutuhan sosiologis akan menjadi puas, dan jika 

terpenuhi kebutuhan psikologis manusia akan menjadi tentram. Dengan kata lain 

ketentraman akan diraih jika kebutuhan jiwa (nafs) terpenuhi, dan termasuk 

kebutuhan jiwa adalah agama. Manusia akan menrasa tentram jika prilakunya tidak 

bertentangan dengan agama. Sementara kesenangan akan di dapat jika kebutuham 

materi terpenuhi, sperti apa yang diungkapkan ekonom di atas. Adapun kepuasan 

akan diaraih jika kebutuhan sosial terpenuhi.  

 Nampak jelas perbedaan perspektif ekonom dan filosuf dalam melihat kebutuhan 

manusia. Hal ini karena dilatar belakangi oleh keilmuan yang berbeda. Ekonom sesuai 

dengan latar belakangnya melihat sesuatu selalu berorientasi pada materi. Sementara 

filosuf tidak puas dengan sesuatu yang nampak (materi), melainkan dia akan berusaha 

terus menggali sesuatu di balik yang nampak. Pandangan filosuf yang mendalam 

dalam hal apapun, termasuk dalam memandang kebutuhan manusia, ternyata tidak 

sedalam pandangan Islam.  

 Islam dalam memahami kebutuhan manusia tidak berhenti pada tataran jiwa, 

melainkan lebih dari itu. Islam memandang di dalam tubuh manusia selain ada jiwa 

juga ada ruh yang masing-masing memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Perbedaan ruh dan jiwa sangat tipis, tetapi secara garis besar dapat dibedakan. Ruh 

berdiri sendiri, sementara jiwa menyatu dengan jasad (tubuh). Pada masa janin 

manusia hanya memiliki jiwa. Dalam dunia kedokteran dapat dilihat, apakah janin 

memiliki jiwa atau tidak?. Jika sistem yang ada pada janin berpungsi sesuai dengan 

sistemnya, maka janin dapat dikatakan hidup dikatakan hidup, artinya janin itu 

memiliki jiwa. Pada usia empat bulam ruh baru ditiupkan oleh Allah swt kepada 

manusia.  

 Untuk mempermudah perbedaan jiwa dan ruh, penulis akan akan gambaran 

sederhana; setiap yang diciptakan (makhluk) memiliki jiwa, tetapi tidak setiap 

makhluk memiliki ruh. Pohon memiliki jiwa terbukti dia hidup, tetapi tidak memiliki 

ruh. Adapun manusia memiliki jiwa dan ruh. Untuk itu kebutuhan manusia mencakup 

fisik, jiwa, sosial juga memiliki kebutuhan ruh yang harus dipenuhi. Ruh tidak ada 

yang tahu, kecuali Allah. Ruh bersifat kekal. Ketika manusia jasadnya (fisik) kembali 



ketanah, karena berasal dari tanah, maka ruhnya kembali kepada Allah. Ruh termasuk 

sifat ke-Tuhanan yang ada dalam diri manusia. Ruh tidak terbatas waktu dan tempat. 

Penglihatan ruh tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Ruh harus dipenuhi dengan 

spiritual (iman) agar hidup menjadi lapang, memiliki kecerdasan spriritual, memiliki 

keyakinan sebagai modal kehidupan (energy positif). Islam terkesan menganjurkan 

manusia untuk hidup sehat, dan cara hidup sehat menurut Islam, harus terpenuhi 

kebutuhan fisik (jasad), jiwa (psikis) sosio (habluminanas) dan spiritual (ruh/hati). 

Hal senada juga diungkapkan oleh WHO, menurutnya bahwa manusia yang sehat 

terpenuhi kebutuhan bio, psio, sosio dan spiritual.   

 Dari uraian di atas menyadarkan kita bahwa manusia membutuhkan kebenaran, 

ilmu dan iman. Tiga hal ini sangat erat hubungannya satu dengan yang lain. Intinya, 

jika iman, harus benar, dan kebenaran akan didapat hanya dengan ilmu. Untuk itu 

ilmu dalam Islam diposisikan hal yang utama, sebagaimana yang sabdakan rosul (al-
Ilmu Imamul Amal Wal Amal Tabiahu) ilmu imamnya amal dan amal mengikutinya. 

Sejarah juga memperkuat, ketika rosul pulang Isra sebelum subuh dan membawa 

oleh-oleh shalat. Perintah shalat subuh wajib, tetapi karena para shahabat belum 

memiliki ilmu shalat, maka rasul mengajarkan terlebih dahulu ilmu shalat, dan shalat 

baru dilaksanakan oleh para shahabat adalah shalat dhuhur setelah memiliki ilmu 

shalat.  

 Keutamaan ilmu banyak diungkapkan dalam teks-teks Islam, baik al-Qur’an 

maupun hadis. Dalam al-Qur’an (surat al-Hujurot:11) misalnya digambarkan ilmu 

dan iman; yarfa’illlahul (Allah mengangkat) ladzi (orang) amanu (iman) waladzina 
(dan orang) utulilma (dikaruniai ilmu) darajat (beberapa derajat). Pada ayat ini 

terkesan Allah menawarkan kepada manusia, bahwa jika ingin diangkat derajat, 

jangan dipisahkan antara ilmu dan iman. Ilmu dan iman sangat penting, keduanya 

tidak bisa dipisahkan. Ilmu menghantarkan manusia untuk beriman, dan iman 

merupakan penggerak ilmu. Seseorang yang memiliki ilmu tidak memiliki ilman akan 

mendorong manusia semakin jauh dari Allah swt. Sebaliknya seseorang yang beriman 

tidak memiliki ilmu tidak akan menemukan kebenaran. Keminan (keyakinan) yang 

lahir dari sebuah pemahaman (ilmu) disebut ma’rifat.  

    Berbagai teori bermunculan dalam mencari kebenaran. Setiap disiplin ilmu 

memiliki sudut pandang yang berbeda tentang kebenaran. Para pemikir dari abad 

keabad berusaha untuk mencari kebenaran. Berbagai argumen dibangun untuk 

menyatakan kebenaran.  

 Di bawah ini penulis akan menggambarkan sudut pandang kebenaran dari 

berbagai sisi. Gambaran ini diharapkan dapat menggiring manusia pada pemahaman 

betapan pentingnya iman yang dipandu oleh ilmu.   

   

B. Kebenaran Perspektif Filosuf 

 Filosuf berusaha keras mencari kebenaran. Berbagai teori dikemukakan untuk 

memperkuat argumen yang dibangunnya. Setiap filosuf memiliki orientasi yang 

berbeda dalam menyusun teori kebenaran. Filosuf Yunani dalam mencari kebenaran 



lebih kepada ontologi (hakikat). Sementara filosuf modern lebih menitik beratkan 

pada cara mendapatkan (epistemologi). Adapun filosuf Muslim lebih pada 

kegunaanya (aksiologi).  

 Dalam mencari kebenaran ada aliran yang menitik beratkan pada indrawi. Hal ini 

bersifat empiris. Kebenaran seperti ini didominasi sain. Tokoh yang pertama 

mengemukaan ini adalah John Lock (1632-1704). Komentaranya, manusia dapat 

mengetahui sesuatu didasarkan indera. Misalnya manusia dapat mengetahui es itu 

dingin atas indera. Dalam hal ini akal berfungsi mengelola gagasan inderawi. Namun 

ternyata aliran ini banyak kelemahannya. Di antara kelemahan indera adalah indera 

terbatas, sesuatu yang jauh kelihatan kecil. Apakah benar dia kecil, boleh jadi benda 

itu besar. Terlihat kecil karena keterbatasan indera. Demikian juga indera menipu, 

pada orang sakit malaria gula terasa pahit, udara akan terasa dingin. Hal ini tentu 

akan menimbulkan pengetahuan empiris yang salah. Di sisi lain objek juga dapat 

menipu, contohnya fatamorgana. Kesalahan bisa juga dating dari indera dan objek. 

Contohnya indera tidak mampu melihat seekor kerbau secara keseluruhan, dan kerbau 

juga tidak mampu memperlihatkan badannhya secara keseluruhan. 

 Keterbatasan kebenaran yang didapat dari indera melahirkan aliran baru, yang 

disebut rasionalisme. Menurut aliran ini pengetahuan yang benar diperoleh dan 

diukur oleh akal. Kebenaran dapat diperoleh dengan kegiatan menagkap objek. Untuk 

menentukan kebenaran akal menggunakan konsep-konsep rasional atau ide-ide 

universal. Konsep tersebut mempunyai wujud dalam alam nyata dan bersifat 

universal. Aliran rasionalisme mengakui bahwa kebenaran berada pada konsep, bukan 

pada diri sesuatu. 

 Rasonalisme sama dengan empirisme (indera) memiliki kelemahan. Alam semesta 

ini terlalu luas tidak semuanya dapat dijangkau oleh akal. Kegalauwan kedua aliran 

tersebut melahirkan aliran baru yaitu posistivisme. Menurut aliran ini kebenaran itu 

harus dapat diukur, misalnya panjang berapa meter, berat berapa kilo, dan seterusnya. 

Tentunya tidak semua pengetahuan dapat diukur, misalnya berapa dalam cintanya. 

Ini tentu menjadi salah satu kelemahan positivisme. Kelemhan ini melahirkan aliran 

baru, yaitu intuisi. Menurut Henry Bergson, intuisi adalah hasil evolusi pemahaman 

yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan isting, tetapi berbeda dengan 

kesadarann dan kebebasannya. Pengembangan penegtahuan ini memerlukan sautu 

usaha. Insting juga dapat dikatakan pengetahuan langsung, yang mutlak, dan bukan 

pengetahuan nisbi. Insting mengatasi sifat lahiriah (yang nampak) pengetahuan 

simbolis, yang pada dasarnya bersifat analisis, menyeluruh, mutlak dan tanpa dibantu 

oleh penggambaran secara simbolis. Untuk itu intuisi sarana untuk mengetahui secara 

langsung dan seketika. Intuisi juga dapat dijadikan hipotesa bagi analisis selanjutnya 

dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Kegiatan intuisi 

dan analisis bisa bekerja saling membantu dalam menentukan kebenaran. Bagi 

Nictzchen intuisi merupakan ‚intelejensi yang paling tinggi‛ dan bagi maslow intuisi 

merupakan ‚pengalaman puncak‛.  



 Perbedaan intuisi dengan ma’rifat terletak pada cara memperolehnya. Intuisi 

diperoleh dengan cara perenungan dan pemikiran yang konsisten. Adapun ma’rifat 

didapat dengan cara perenungan (kontenplasi/riadhoh) dan penyinaran dari Tuhan. 

Ma’rifat hanya bisa didapat oleh orang yang hatinya bersih.   

 Berbicara kebenaran filsafat memiliki tolak ukur yang konkrit dan mudah 

difahami. Tolak ukur kebenaran dalam filsafat mencakup kebenaran ontologism, 

kebenaran epistemologis, dan kebenaran sematis. Kebenaran ontologism adalah 

kebenaran sebagai sifat dasar yang melekat pada hakikat sebagai sesuatu yang ada 

atau diadakan. Sementara kebenaran epistemologis adalah kebenaran yang 

berhubungan dengan pengetahuan manusia. Adapun kebenaran sematis adalah 

kebenaran yang terdapat serta melekat pada tutur kata dan bahasa.     

  

 

C. Kebenaran Perspektif Ilmu 

 Sebelum membahasa ilmu lebih dalam, terlebih dahulu harus dibahasa perbedaan 

ilmu dan pengetahuan, agar mudah memahami perspektif kebenaran berdasarkan 

ilmu. Pengetahuan berasal dari kata tahu ditambag akhiran ‚an‛ jadi pengetahuan. 

Dalam filsafat pengetahuan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian; yaitu 

pengetahuan sain, pengetahuan filsafat dan pengetahuan mistis. 

 
Macam-macam pengetahuan Objek Paradigma Metode Ukuran 

Sains  Empiris  Positivistis  Sains  Logika dan bukti empiris  

Filsafat  Abstrak logis  Logika  Rasio Logis  

Mistis  Supra logis  Mistis   Latihan  Rasa, Yakin, kadang-kadang 

empiris  

  

 Adapun ilmu adalah pengetahuan yang tersusun secara rasional dan sistimatis. 

Jika seseorang mengetahui sains secara utuh, maka berubah dari dari pengatahuan 

menjadi ilmu sains. Demikian juga dengan filsafat, dan mistis. Jika semua 

pengetahuan itu didapat secara utuh, maka dikatakan ilmu.  

 Pada dasarnya ilmu memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. 

Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sasaran penyelidikan, seperti tubuh 

manusia menjadi objek material ilmu kedokteran. Adapun objek formalnya adalah 

metode untuk memahami objek material tersebut, seperti pendekatan induktif dan 

deduktif. Sudut pandang ilmu terhadap kebenaran harus mencakup dua objek 

tersebut, yakni material dan formal.   

 

D. Kebenaran Perspektif Iman 

 Secara sederhana iman harus mencakup tiga hal; pertama hati, kedua lisan, dan 

ketiga tubuh. Tugas hati menyakini, tugas lisan mengatakan (iqrar), dan tugas tubuh 

implementasi. Jika seseorang beriman kepada Allah swt, maka hatinya menyakini 

apapun yang datang dari Allah swt, dan dalam hal ini adalah wahyu, ilham, irhas. 

Setelah itu lisannya meng-iqrarkan (dua kalmia syahadat). Selanjutnya wujudkan 



dalam tindakan. Untuk itu orang yang beriman selalu meng-Esakan Tuhan baik dalam 

dzat Tuhan, maupun dalam tindakan. Meng-Esakan Tuhan dalam dzat disebut tauhid 

ilahiyah, dan meng-Esakan Tuhan dalam tindakan disebut tauhid rububiyah.  

 Kebenaran menurut ilmu harus mncakup vertical dan horizontal. Bahkan banyak 

urusan sosial yang dijadikan kesempurnaan iman, misalnya belum sempurna ilmanya 

bagi orang yang menyakiti keluarganya, dianggap bohong beragama jika ada anak 

yatim dan miskin terlantar. Psikologis juga terkadang dijadikan tolak ukur iman, 

misalnya belum sempurna keimanan seseorang, sebelum mencintai orang lain 

sebagaimana mencintai dirinya. Sigkatnya kebenaran perspektif iman diistilahkan 

jiwa melangit jasad membumi. Hati menyakini segala perintah Allah dan 

alarangannya, buahnya membumi, atau implementasinya membuat lingkungan 

yaman.    

 Iman yang titik tolaknya keyakinan memiliki tingkatan keyakinan. Di antara 

tingkatan keyakinanannya yaitu; ilmu yakin, aninul yakin, dan hakul yakin.  

 

Ilmul-Yaqiin 

 Prasyarat untuk tingkat kepastian ini adalah ‘ilmu/pengetahuan’. Istilah Bahasa 

Arab untuk ‘ilmu’ adalah ‘ilm dan Bahasa Arab untuk ‘kepastian’ adalah ‘ yaqiin’. 

Dengan demikian istilah Arab yang digunakan oleh Al-Qur’an untuk kepastian yang 

berdasarkan pengetahuan adalah ‘ ilmul-yaqiin . 

‚Sekali-kali tidak! Jika kamu mengetahui hakikat itu denganilmu yakin‛.(QS. At-

Takatsur: 5) 

Tingkat ilmul yakin didasarkan pengetahuan, bukan merasakan langsung adanya 

Tuhan. Tingkat seperti ini dianalogikakan seperti api dan asap. Dia belum melihat 

api, tetapi dengan melihat asap logika berkata pasti ada api. Menyakini adanya api 

berdasarkan indikator api. Tingkat keyakinan seperti ini menyakini adanya Tuhan 

atas indikatornya.  

 ‘Ainul-Yaqiin 

Istilah bahasa Arab untuk ‘melihat’ adalah ‘ain, karenanya Bahasa Arab untuk 

‘kepastian berdasarkan pengataman/kesaksian’ adalah ‘ainul-yaqiin. 

‛ ...Kemudian kamu pasti akan melihatnya dengan mata yakin.‛ (QS. At-Takatsur: 8) 

Ayat ini menarik perhatian kita pada fakta bahwa pada tingkat ainul-yaqiin, seorang 

beriman yakin kepada Allah SWT dengan cara apa yang secara kiasan disebut dengan 

‘melihat secara langsung’ (direct perception)‛ penampakan-Nya. Bagi manusia, yang 

indera fisiknya hanya menanggapi stimulus materi, menyaksikan penampakan-Nya 



jelas bukan dalam arti pertemuan fisik dengan wujud Allah SWT. Menyaksikan 

penampakan Allah SWT hanya dapat berarti menjadi saksi akan manifestasi 

Keilahian-Nya yang nampak dengan jelas. Masifestasi tersebut meliputi penerimaan 

ajaib dari doa- doanya dan ‘penyatuan ilahiah’. Doa-doa orang beriman mulai 

menemukan pengabulan yang berlimpah. Ketika ia berdoa untuk sesuatu, ia 

menemukan limpahan karunia Ilahi mengarah pada doanya.\ 

Untuk itu pada tingkat kepastian ini, orang beriman tidak lagi bergantung pada 

kesimpulan logis mengenai keberadaan Allah SWT. Pada tingkat ini, seolah-olah ia 

telah melihat sendiri Allah SWT dengan mata kepalanya sendiri. Meskipun keadaan 

‘iman bil ghaib’ terus berlaku, orang beriman menjadi lebih dekat lagi dengan dunia 

ghaib daripada ketika ia berada pada tingkat ilmul-yakiin. 

 

Haqqul-Yaqiin 

Bahasa Arab untuk ‚kebenaran mutlak‛ (absolute truth) adalah Haqq. sedangkan 

bahwa Arab untuk kepastian seperti yang telah kita bahas adalah Yaqiin. Oleh karena 

itu istilah Haqqul Yaqiin menunjukkan tingkat kepastian yang sempurna tentang 

Tuhan. 

‚Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.‛ 

(QS. Al-Waqiah :95) 

 

Pada tahap ini orang beriman yakin kepada Allah SWT karena ia telah merasakan 

sifat-sifat Allah SWT secara lebih lengkap, seolah-olah semua cara persepsi yang 

tersedia baginya telah sampai pada hubungan langsung dengan Keindahan dan 

Kemuliaan Allah SWT. Pada tahap ini orang beriman telah diberkati dengan 

limpahan yang lebih besar berupa wahyu Ilahi. Pada tahap ini, doa sang pencari 

Tuhan begitu derasnya diterima dan dijawab, dimana setiap doa menjadi sebuah 

keajaiban dalam dirinya sendiri. Nabi Allah SWT dan orang-orang suci berada dalam 

wilayah kepastian agung ini. Ini adalah tingkat tertinggi dari iman dan kepastian. 

 

 

E. Kesimpulan  

 Setiap masalah dijawab oleh ilmu, ketika ilmu tidak bisa menjawab, maka filsafat 

yang berbicara. Namun ketika filsafat buntu maka iman yang menjawab. 

 

 

  


