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PERKEMBANGAN ILMU PADA MASA ABAD PERTENGAHAN  
 

Ilmu pengetahuan bermula dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas manusia. 
Manusia mempunyai rasa  ingin tahu tentang benda-benda disekitarnya, seperti bulan, 
bintang, dan matahari. Bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri. Dalam perkembangannya 
ilmu pengetahuan telah melalui berbagai era yang berbeda, pada kesempatan ini kami akan 
mengulas mengenai perkembangan ilmu pada abad petengahan. Abad Pertengahan 
merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini agama berkembang dan 
memengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. Sebagai 
konsekuensinya, sains yang telah berkembang di masa zaman klasik dipinggirkan dan 
dianggap lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan. Pada 
masa ini ilmu pengetahuan dan kesenian dimanfaatkan untuk kepentingan religi. Adanya 
larangan pengeksposan tubuh manusia dan hewan membuat kesenian menemukan teknik 
abstraksi yang memungkinkan sensasi tercipta tanpa adanya kehadiran bentuk realis. 
 
PENGERTIAN ABAD PERTENGAHAN 

Abad Pertengahan merupakan abad kebangkitan religi di Eropa. Pada masa ini agama 
berkembang dan memengaruhi hampir seluruh kegiatan manusia, termasuk pemerintahan. 
Sebagai konsekuensinya, sains yang telah berkembang di masa zaman klasik dipinggirkan 
dan dianggap lebih sebagai ilmu sihir yang mengalihkan perhatian manusia dari ketuhanan. 
Pada masa ini ilmu pengetahuan dan kesenian dimanfaatkan untuk kepentingan religi. 
Adanya larangan pengeksposan tubuh manusia dan hewan membuat kesenian menemukan 
teknik abstraksi yang memungkinkan sensasi tercipta tanpa adanya kehadiran bentuk realis. 
Pada masa ini pula dibangun sistem Perang Salib untuk mempertahankan pemerintahan 
Eropa dari desakan pengaruh pemerintahan Islam dari timur tengah. Seorang ksatria 
(crusade) harus selalu bersedia membela keyakinannya setiap kali terjadi pertempuran dalam 
perang suci. Karena itulah pemerintahan kemudian menjadi di bawah pengaruh keagamaan. 
 
SEJARAH ABAD PERTENGAHAN 

Zaman pertengahan merupakan suatu kurun waktu yang ada hubungannya dengan 
sejarah bangsa-bangsa di benua Eropa. Pengertian umum tentang zaman pertengahan yang 
berkaitan dengan perkembangan pengetahuan ialah suatu periode panjang yang dimulai dari 
jatuhnya kekaisaran Romawi Barat tahun 476 M hingga timbulnya Renaissance di Italia. 

Zaman Pertengahan (Middle Age) ditandai dengan pengaruh yang cukup besar dari 
agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan pada saat itu. Pada 
umumnya orang Romawi sibuk dengan masalah keagamaan tanpa memperhatikan masalah 
duniawi dan ilmu pengetahuan. Pada masa itu yang tampil dalam lapangan ilmu pengetahuan 
adalah para teolog. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga 
aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan.. Dengan kata lain, kegiatan ilmiah 
diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa 
ini adalah ancilla theologiae, abdi agama. Oleh karena itu sejak jatuhnya kekaisaran Romawi 
Barat hingga kira-kira abad ke-10, di Eropa tidak ada kegiatan dalam bidang ilmu 
pengetahuan yang spektakuler yang dapat dikemukakan. Periode ini dikenal pula dengan 
sebutan abad kegelapan. 

Menjelang berakhirnya abad tengah, ada beberapa kemajuan yang tampak dalam 
masyarakat yang berupa penemuan-penemuan. Penemuan-penemuan tersebut antara lain 
pembaharuan penggunaan bajak yang dapat mengurangi penggunaan energi petani. Kincir air 
mulai digunakan untuk menggiling jagung. Pada abad ke-13 ada pula kemajuan dan 
pembaharuan dalam bidang perkapalan dan navigasi pelayaran. Perlengkapan kapal 
memperoleh kemajuan sehingga kapal dapat digunakan lebih efektif. Alatalat navigasinya 
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pun mendapat kemajuan pula. Kompas mulai digunakan orang di Eropa. Keterampilan dalam 
membuat tekstil dan pengolahan kulit memperoleh kemajuan setelah orang mengenal alat 
pemintal kapas. Kemajuan lain yang penting pada masa akhir abad tengah adalah 
keterampilan dalam pembuatan kertas. Keterampilan ini berasal dari Cina dan dibawa oleh 
orang Islam ke Spanyol. Di samping itu orang juga telah mengenal percetakan dan 
pembuatan bahan peledak. Berbeda dengan keadaan di Eropa yang mengalami abad 
kegelapan, di dunia Islam pada masa yang sama justru mengalami masa keemasan ilmu 
pengetahuan dan teknologi.  

terutama pada zaman Bani Umayah telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi 
pada abad 7 M, delapan abad sebelum Galileo 

Galilei dan Copernicus melakukannya. Pada zaman keemasan kebudayaan Islam juga 
dilakukan penerjemahan berbagai karya Yunani, dan bahkan khalifah Al Makmun telah 
mendirikan Rumah Kebijaksanaan (House of Wisdom) pada abad 9 M. Perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang pesat pada dunia Islam tersebut dimungkinkan oleh adanya 
pengamatan yang terusmenerus dan pencatatam yang teratur serta adanya dorongan dan 
bantuan dari pihak para raja yang memerintah. Dengan demikian untuk pertama kalinya 
dalam sejarah, tiga faktor penting, yaitu politik, agama dan ilmu pengetahuan, berada pada 
satu tangan, raja atau sultan. Keadaan ini sangat menguntungkan perkembangan ilmu 
pengetahuan lebih lanjut. Selama 600 – 700 tahun lamanya kemajuan kebudayaan dan ilmu 
pengetahuan tetap ada pada bangsa-bangsa yang beragama Islam. 

Menurut Slamet Iman Santoso (1997: 64) sumbangan sarjana Islam dapat 
diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu : (1) menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan 
menyebarluaskannya sedemikian rupa, sehingga pengetahuan ini menjadi dasar 
perkembangan dan kemajuan di dunia Barat sampai sekarang, (2) memperluas pengamatan 
dalam lapangan ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, ilmu kimia, ilmu bumi, dan ilmu 
tumbuh-tumbuhan, dan (3) menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. Beberapa 
orang yang memberi sumbangan besar dalam perkembangan pengetahuan dan teknologi di 
dunia Islam antara lain Al Khawarizmi, Omar Khayam, Jabir Ibnu Hayan, Al-Razi, Ali Ibnu 
Sina, Al-Idrisi dan Ibn Khaldun. Muhammad Ahmad Al-Khawarizmi menyusun buku Aljabar 
pada 

tahun 825 M, yang menjadi buku standar beberapa abad lamanya di Eropa. Ia juga 
menulis buku tentang perhitungan biasa (arithmetics). Buku tersebut menjadi pembuka jalan 
di Eropa untuk mempergunakan cara desimal, yang menggantikan penulisan dengan angka 
Romawi. Khawarizmi juga telah memperkenalkan persamaan pangkat dua dalam aljabar. 
Omar Khayam (1043-1132) seorang penyair, sekaligus ahli perbintangan dan ahli matematik 
telah menemukan pemecahan persamaan pangkat tiga. Pemecahannya itu berdasarkan 
planimetri dan potongan-potongan kerucut. Jadi barangkali dengan cara grafik dan belum 
dapat menemukan semua akar dari persamaan pangkat tiga. Khayam juga menemukan suatu 
soal matematik yang belum terpecahkan sampai sekarang, yaitu bilangan A3 ditambah 
bilangan B3 tidak mungkin sama dengan bilangan C3. Penemuan ini pada abad ke-17 
digeneralisasikan oleh Fermet (1601-1665) menjadi “semua pangkat: Xn + Yn = Zn, dengan 
ketentuan n lebih besar dari 2 (Santoso, 1977: 62). Jabir Ibnu Hayan (720 – 800 M) banyak 
mengadakan eksperimen, antara lain tentang kristalisasi, melarutkan, sublimasi, dan reduksi. 
Di samping mengadakan eksperimen, ia juga banyak menulis antara lain tentang proses 
pembuatan baja, pemurnian logam, memberi warna pada kain dan kulit, cara membuat kain 
tahan air, dan pembuatan zat warna untuk rambut. Ia juga menulis tentang pembuatan tinta, 
pembuatan gelas, cara memekatkan asam cuka dengan cara destilasi. Mengenai unsure-unsur 
ia berpendapat bahwa logam atau mineral itu terdiri atas dua unsure penting yakni raksa dan 
belerang dengan berbagai macam susunan. Logam atau mineral berbeda karena susunan 
unsur-unsurnya berbeda. Dalam bidang kedokteran muncul nama-nama terkenal seperti : Abu 
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Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi atau di negara Barat dikenal dengan sebutan Razes 
(850-923 M) dan Ibn Sina atau Avicenna (980-1037 M). Razes sangat banyak menulis buku, 
diantaranya 100 buah buku tentang kedokteran, 33 buah buku tentang ilmu pengetahuan alam 
termasuk alkimia, 11 buah buku tentang matematika dan astronomi, dan lebih dari 45 buah 
buku tentang filsafat dan teologia. Salah satu hasil karyanya tersebut adalah sebuah 
ensiklopedia kedokteran berjudul Continens. Sementara itu Ibn Sina juga menulis buku-buku 
tentang kedokteran yang diberi nama Al-Qanun. Buku ini menjadi buku standar dalam ilmu 
kedokteran di Eropa sampai ± tahun 1650. Buku tersebut ditulis dengan sangat sistematis dan 
teliti. Mungkin itulah sebabnya, buku tersebut dapat bertahan sekian lamanya (Santoso, 1997: 
63). Selain itu Abu’l Qasim atau Abu’l Casis menulis sebuah ensiklopedi kedokteran, yang 
antara lain menelaah ilmu bedah serta menunjukkan peralatan yang dipakai masa itu (± tahun 
1013). Ibn Rushd atau Averoes (1126-1198 M) seorang ahli kedokteran yang menerjemahkan 
dan mengomentari karya-karya Aristoteles. Dari tulisannya terbukti bahwa Ibn Rushd 
mengikuti aliran evolusionisme, yaitu aliran yang berkeyakinan bahwa semua yang ada di 
dunia tidak tercipta tiba-tiba dan dalam keadaan yang selesai, melainkan semuanya terjadi 

melalui perkembangan, untuk akhirnya menjelma dalam keadaan yang selesai. 
Tokoh lain yang juga turut berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan di dunia 

Islam, terutama dalam bidang geografi adalah Al- Idrisi (1100-1166 M). Ia telah membuat 70 
peta dari daerah yang dikenal pada masa itu untuk disampaikan kepada Raja Roger II dari 
kerajaan Sicillia. 

Dalam khasanah pengetahuan sosial, di Dunia Islam terdapat nama Ibn Khaldun (1332 
– 1406 M), yang memiliki nama lengkap Abu Zaid Abdal-Rahman ibn Muhammad ibn 
Khaldun al-Hadrami. Ia merupakan seorang ahli sejarah, politik, sosiologi, dan ekonomi. Ia 
sering dianggap sebagi perintis ilmu sosial dan peletak dasar sosiologi. Hasil karyanya yang 
termasyhur adalah sebuah buku berjudul Al-Muqaddimah. Dalam bukunya tersebut, ia 
membahas tentang perkembangan masyarakat dan perubahan dalam masyarakat. Sebagai 
penemu ilmu masyarakat yang baru, Ibn Khaldun berusaha keras agar objektif dalam 
memaparkan masyarakat ketimbang menemukan obat untuk menyembuhkan “penyakit” 
masyarakat (Baali, 1989 : 191). Dalam pandangan Ibn Khaldun, gejala sosial mengikuti pola 
dan hukum tertentu, dan dengan sendirinya akan menghasilkan akibat-akibat tertentu pula. 
Dikatakan bahwa hukum-hukum sosial tidak hanya 

mengena pada perseorangan, tetapi pada semua orang. Hukum-hukum sosial akan 
berlaku sama bagi masyarakat, meskipun terpisah ruang dan waktu Oleh karena itu hukum-
hukum ini tidak dipengaruhi oleh seseorang. Seorang pemimpin tidak dapat memperbaiki 
keadaan sosial, kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Sebagai peletak dasar 
sosiologi, Ibn Khaldun mempergunakan banyak metode dan teori untuk menjelaskan faktor 
yang ada dalam masyarakat. 
 
PERKEMBANGAN ILMU PADA ABAD PERTENGAHAN 

Akal pada abad Pertengahan ini benar-benar kalah. Hal ini kelihatan dengan jelas pada 
filsafat Plotinus, Agustinus, Anselmus. Pada Aquinas penghargaan terhadap akal muncul 
kembali dan karena itu filsafatnya banyak mendapat kritik. Dan abad Pertengahan ini 
merupakan pembalasan terhadap dominasi akal yang hampir seratus persen pada zaman 
Yunani sebelumnya, terutama pada zaman Sofis. 

Pemasungan akal dengan jelas terlihat pada pemikiran Plotinus. Ia mengatakan bahwa 
Tuhan (ia mewakili metafisika) bukan untuk dipahami, melainkan untuk dirasakan. Oleh 
karena itu, tujuan filsafat (dan tujuan hidup secara umum) adalah beratu dengan Tuhan. Jadi, 
dalam hidup ini, rasa itulah satu-satunya yang dituntut oleh kitab suci, pedoman hidup semua 
manusia. Filsafat rasional dan sains tidak begitu penting; mempelajarinya merupakan usaha 
yang sia-sia, karena Simplicius, salah seorang pengikut Plotinus, telah menutup sama sekali 



4 

 

ruang gerak rasional, iman telah menang mutlak. Karena iman harus mutlak, orang-orang 
yang masih hidup juga menghidupkan filsafat (akal) harus dimusuhi. 

Agustinus mengganti akal dengan iman; potensi manusia yang diakui pada zaman 
Yunani diganti dengan kuasa Allah. Ia mengatakan bahwa kita tidak perlu dipimpin oleh 
pendapat bahwa kebenaran itu relative. Kebenaran itu mutlak yaitu ajaran agama. 

Ciri khas dari pada filsafat Abad Pertengahan terletak pada suatu rumusan yang 
terkenal yang dikemukakan oleh Saint Anselmus, yaitu credo ut intelligam. Rumusan itu 
berarti iman lebih dahulu, setelah itu mengerti. Imanlah lebih dahulu. Misalnya, bahwa dosa 
warisan itu ada, setelah itu susunlah argument untuk memahaminya, mungkin juga untuk 
meneguhkan keimanan itu. 

Sifat ini berlawanan dengan sifat filsafat raional. Dalam filsafat rasional, pengertian 
itulah yang didahulukan; setelah dimengerti, baru mungkin diterima dan kalau mau; diimani. 
Mengikuti jalan pikiran inilah maka saya berkesimpulan bahwa jantung filsafat Abad 
Pertengahan Kristen terletak pada ungkapan itu. Berdasarkan penalaran itu pula maka 
menurut hemat saya, tokoh utama peletak kekuatan filsafat Abad Pertengahan adalah St. 
Anselmus. 

Abad Pertengahan melahirkan juga filosof yang terkemuka yaitu Thomas Aquinas. Dia 
adalah salah satu diantara orang-orang yang berusaha membuat filsafat Aristoteles sesuai 
dengan agama Kristen[1] Kita anggap ia menciptakan perpaduan hebat antara iman dan ilmu 
pengetahuan. Tekanan terhadap pemikiran rasional pada waktu ia hidup telah banyak 
berkurang. Oleh karena itu ia berhasil mengumumkan filsafar rasionalnya. Yang terkenal 
adalah beberapa pembuktian tentang adanya Tuhan yang masih dipelajari sampai sekarang. 

Zaman ini ditandai dengan tampilnya pada teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para 
ilmuannya hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan 
aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa itu adalah ancilla 
theologia atau abdi agama. 

Peradaban dunia Islam, terutama pada zaman Bani Umayyah telah menemukan suatu 
cara pengamatan astronomi pada abad VII Masehi, dan pada abad VIII Masehi telah 
mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi. Pada zaman keemasan kebdayaan Islam telah 
medirikan penerjemahan berbagai karya Yunani, serta menjadi pembuka jalan penggunaan 
pecahan decimal dan berbagai konsep hitung lainnya. Sekitar abad 600-700 M, kemajuan 
ilmu pengetahuan berada di peradaban dunia Islam. Sumbangan sarjana Islam dapat 
diklasifikasikan ke dalam tiga bidang : 
• Menerjemahkan peninggalan bangsa Yunani dan menyebarluaskannya sehingga dapat 

dikenal       dunia  Barat   seperti sekarang ini. 
• Memperluas pengamatan dalam lapangan ilmu kedokteran, obat-obatan, astronomi, 

ilmu kimia, ilmu bumi dan ilmu tumbuh-tumbuhan. 
• Menegaskan sistem desimal dan dasar-dasar aljabar. 

Perhubungan antara Timur dan Barat selama Perang Salib sangat penting untuk 
perkembangan kebudayaan Eropa karena pada waktu ekspansi bangsa Arab telah mengambil 
alih kebudayaan Byzantium, Persia dan Spanyol sehingga tingkat kebudayaan Islam jauh 
lebih tinggi daripada kebudayaan Eropa. 
 
TOKOH-TOKOH IMUWAN PADA ABAD PERTENGAHAN 
 
1.      PLOTINUS ( 204-270 ) 

Plotinus adalah filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Ia 
mengajukan teori emanasi yang terkenal itu. Teori ini diikuti oleh banyak filosof Islam. Teori 
itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan Thales kira-kira delapan bad sebelumnya: apa 
bahan alam semesta ini. Plotinus menjawab: bahannya Tuhan. Filsafat Plotinus kebanyakan 
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bernapas mistik, bahkan tujuan filsafat menurut pendapatnya adalah mencapai pemahaman 
mistik. Permulaan abad pertengahan barangkali dapat dikatakan dimulai sejak Plotinus. 
Karena pengaruh agama Kristen kelihatannya sangat besar; filsafatnya berwatak spiritual. 
Secara umum ajaran plotinus di sebut Plotinisme atau neoplatonisme. Jadi, ajaran plotinus 
tentulah berkaitan erat dengan ajaran PLATO. Pengaruhya jelas sangat besar, pengaruh itu 
ada pada teologi kristen, juga pada renaissance. Kosmologi Plotinus cukup tinggi, terutama 
dalam kedalaman spekulasinya dan daya imajinasinya. 
 
2.      AUGUSTINUS ( 354 – 430 ) 
a.       Riwayat Hidup Augustinus 

Augustinus lahir pada tanggal 13 november 354 di Tagaska, Numidia (sekarang 
Algeria). Ayahnya Patricius adalah seorang pejabat pada kekaisaran Romawi, yang tetap 
kafir sampai kematiannya pada tahun 370. Ibunya Monica (Monnica), adalah penganut 
Kristen yang amat taat. 

Pendidikan yang mula-mula diterimanya ialah dalam bidang Gramatika dan Aritmatika. 
Tatkala berumur sebelas tahun, ia dikirim kesekolah Madaurus, suatu tempat orang kafir 
(lingkungan kafir). Lingkungan itu telah mempengaruhi perkembangan moral dan agamanya 
sementara ibunya selalu mendo’akan agar  anaknya menerima ajaran Kristen. 

Pada tahun 370, karena bantuan kawannya ( Romanius ), ia pergi ke Kartago. Disana ia 
tinggal bersama guru wanita yang melahirkan anak untuknya yang bernama Adeodatus pada 
tahun 371. Disana ia menjadi seorang manichean, yaitu suatu ajaran agama yang 
mengajarkan bahwa Mani adalah Nabi yang terakhir. Benar-banar yang di jadikan juru 
selamat yang di janjikan oleh yesus Kristus. 

Pada tahun 373-374 ia mengajar di Tagaska, dan sembilan tahun berikutnya ia 
mengajar di Kartago. Kemudian ia pindah ke Roma, dan ia mendirikan sekolah retorika, dan 
ia meninggalkan ajaran Mani lalu menjadi skeptis. Lalu setahun kemudian ia mendirikan 
sekolah di Milan. 

Ada beberapa pengaruh yang di terimanya, diantaranya ialah dari Saint Ambrose, 
temannya Simplicianus, dan Neo-Platonisme. Dan semuanya itu mengiringnya untuk 
menerima gereja kristen. Tobatlah ia pada hari Paskah ( 25 april 378 ) beserta anaknya ( 
adeodatus ) dibaptiskan. Segera setelah itu ia dan keluarganya kembali ke Afrika. Dan di 
Ostia, pelabuhan Roma ibunya meninggal dunia setalah terjadi pembicaraan indah 
dengannya. 

Setelah Augustinus mengalami konversi, ia mengabdikan seluruh hidupnya kepada 
Tuhan dan melayani pengikut-pengikutnya. Setelah kembali ke Tagasta pada tahun 388, ia 
menjual seluruh harta warisannya dan hasil penjualan itu di berikan semuanya kepada fakir 
miskin. Yang tertinggal hanyalah sebuah rumah yang di ubahnya menjadi suatu tempat 
masyarakat biarawan. Ia sebenarnya tidak berminat menjadi pendeta, tetapi pada tahun 391 ia 
di tahbiskan menjadi pendeta karena didesak oleh hampir semua orang di tempat tinggalnya 
didekat kota Hippo ( sekarang masuk wilayah Aljazair ). 

Pada tahun 395-396 ia ditahbiskan lagi menjadi uskup di Hippo. Dan di tahun terakhir 
kehidupannya adalah tahun peperangan bagi Imperium Romawi. Di tengah penyerbuan 
Vandal yang mengepung Hippo pada tanggal 28 agustus 430, Augustinus meninggal dalam 
kesucian dan kemiskinan yang sudah lama dijalaninya. Setelah penaklukan itu orang Vandal 
menghancurkan semua yang di jumpai mereka kecuali Gereja dan perpustakaan Augustinus 
yang di biarkan tanpa di ganggu. 
 
3.      BOETHIUS 

Boethius adalah philosof yang semasa dengan Augustinus dan memiliki gaya yang 
hampir serupa. Bukunya yang berjudul The Consolation of Philosophy, merupakan buku 
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filsafat yang klasik. Selain buku itu ia juga menulis karya-karya yang berpengaruh pada abad 
pertengahan. Ia dikatakan sebagai penemu quadrium yang merupakan bidang studi poko pada 
abad pertangahan. Ia dianggap sebagai filosof skolastik yang pertama, karena ia berpandapat 
bahwa filsafat merupakan pendahulu kepada agama. 
 
Abad Kegelapan 

Sesudah boethius, eropa mulai mengalami depresi besar-besaran. Menurunnya 
kebudayaan latin, tumbuhnya materialisme agama, munculnya feodalisme, invasi besar-
besaran, munculnya supranaturalisme baru, semuanya merupakan faktor yang dapat 
menghasilkan kekosongan intelektual. Semua para ilmuwan pada waktu itu lebih tertarik 
pada teologi daripada filsafat, dan mereka mempertahankan dogma-dogma kristen. 

Asal istilah abad kegelapan adalah penggunaan untuk menunjukan periode pemikiran 
pada tahun 1000-an, yaitu antara masa jatuhnya imperium Romawi dan Renaissance abad ke-
15. Seorang tokoh yang terkenal abad ini adalah St. Anselmus dialah yang mengeluarkan 
pernyataan credo ut intelligam yang dapat dianggap sebagai ciri utama abad pertengahan. 
Sekalipun pada umumnya  filosof abad pertengahan berpendapat seperti itu (mengenai 
hubungan akal dan iman), Anselmulah yang diketahui mengeluarkan pernyataan itu. 
 
4.      ANSELMUS ( 1033-1109 ) 

Anselmus, Uskup Agung Canterbury, lahir di Alpen, Italia, sekitar tahun 1033. Ia 
menolak keinginan ayahnya agar ia meniti karier di bidang politik dan mengembara keliling 
Eropa untuk beberapa tahun lamanya. Seperti anak-anak muda lainnya yang cerdas dan 
bergejolak, ia bergabung ke biara. Di biara Bec, Normandia, di bawah asuhan seorang guru 
yang hebat, Lanfranc. 

Anselmus berpegang pada motto yang juga dipegang Agustinus, "Saya percaya agar 
dapat mengerti." Yang ia maksudkan dengan pernyataan itu adalah bahwa tanpa wahyu, 
tidak ada kebenaran karena itu mereka yang mencari kebenaran harus beriman dahulu pada 
wahyu tersebut. Ia mengemukakan argumentasi ontologi (informasi yang dapat mengarah ke 
penemuan sesuatu yang penting) untuk percaya kepada Allah. Singkatnya, ia menyatakan 
bahwa rasio manusia membutuhkan ide mengenai suatu Pribadi yang sempurna (Allah), oleh 
sebab itu Pribadi tersebut harus ada. Ide ini telah menawan hati banyak filsuf dan teolog 
sepanjang masa. 
 
5. THOMAS AQUINAS (1225-1274) 

Hanya ada dua kekuatan yang menggerakkan gemuruhnya dunia: agama dan filsafat. 
Aquinas membicarakan kedua-duanya, hakikat masing-masing, serta hubungan kedua-
duanya. Ketertarikan pemikirannya dengan Agustinus yang hidup hampir seribu tahun 
sebelumnya cukup jelas: Agustinus juga membicarakan agama dan filsafat, hakikat serta 
hubungan kedua-duanya. 

Bagi Aqinas, semua objek yang tidak dapat diindera tidak akan dapat diketahui secara 
pasti oleh akal. Oleh karena itu, kebenaran ajaran Tuhan tidak mungkin dapat diketahui dan 
diukur dengan akal. Kebenaran ajaran Tuhan diterima dengan iman. Sesuatu yang tidak dapat 
diteliti dengan akal adalah objek iman. Pengetahuan yang diterima atas landasan iman 
tidaklah lebih rendah daripada pengetahuan yang diperoleh dengan akal. Paling tidak, 
kebenaran yang diperoleh dengan akal tidak akan bertentangan dengan ajaran wahyu 
(Randal: 236-276). 

Berdasarkan uraian itu dapat diketahui dua jalur pengetahuan dalam filsafat Aquinas. 
Jalur itu ialah jalur akal yang dimulai dari manusia dan berakhir pada Tuhan, dan yang kedua 
ialah jalur iman yang dimulai dari Tuhan (wahyu), didukung oleh akal. 
 



7 

 

 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Tafsir, Ahmad –Filsafat Umum (Akal dan Hati Sejak Thales sampai Capr), Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1990. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Anselmus   

  http://irwan-cahyadi.blogspot.com/2012/06/tokoh-tokoh-filsafat-abad-pertengahan.html 
 
 
 
________ 
 
Oleh: Budi Pranoto 
(Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen Afid Burhanuddin, 
M.Pd.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


