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A.  Latar Belakang Masalah 

Epistemologi selalu menjadi bahan yang menarik untuk dikaji karena 

disinilah dasar-dasar pengetahuan maupun teori pengetahuan yang diperoleh 

manusia menjadi bahan pijakan 1 .Konsep-konsep ilmu pengetahuan yang 

berkembang pesat dewasa ini beserta aspek-aspek praktis yang ditimbulkannya 

dapat dilacak akarnya pada struktur pengetahuan yang membentuknya.Dari 

epistemologi, juga filsafat dalam hal ini filsafat modern – terpecah berbagai 

aliran yang cukup banyak, seperti rasionalisme, pragmatisme, positivisme, 

maupun eksistensialisme dan lain-lain. 

Secara etimologi, epistemologi merupakan kata gabungan yang 

diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan 

logos.“Episteme” artinya pengetahuan, sedangkan “logos” lazim dipakai untuk 

menunjukkan adanya pengetahuan sistematik.2 

Senada dengan pendapat di atas Simon Blackburn dalam Kamu 

filsafat menjelaskan bahwa Epistemologi, (dari bahasa Yunaniepisteme 

(pengetahuan) dan logos (kata/pembicaraan/ilmu) adalah cabang filsafat yang 

berkaitan dengan asal, sifat, karakter dan jenis pengetahuan. Topik ini 

termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam 

bidang filsafat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana 
                                                            

1 http://astaqauliyah.com/2007/05/ epistemologi-pengertian-sejarah-dan-ruang-lingkup   
(5/10/2011) 

2 Ibid. 
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karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan 

keyakinan3. 

Lebih lanjut Blackburn menjelaskan bahwa Epistemologi atau Teori 

Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, 

pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas 

pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. 

Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan 

berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode 

positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis4. 

Tidak jauh beda dengan pemahaman di atas Kamus Istilah Filsafat 

mengartikan epistemologi berasal dari kata epistemic; episteme 

(pengetahuan) + logos (kajian tentang, teori tentang) teori pengetahuan, 

kajian tentang (a) asal-usul, (b) anggapan dasar, (c) tabiat, (d)rentangdan (e) 

kecermatan (kebenaran, keterandalan, keabsahan) pengetahuan. Cabang 

filsafat yang menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan seperti; darimanakah 

datangnya pengetahuan--bagaimana pengetahuan dirumuskan, diekpresikan 

dan dikomunikasikan? Apakah pengetahuan itu? Apakah pengalaman inderawi 

penting bagi semua tipe pengetahuan?. Bagian apa yang dimainkan oleh rasio 

dalam pengetahuan? Apakah keadaan antara konsep-konsep seperti; 

keyakinan, pengetahuan, pendapat, fakta, realitas, kesalahan, 

imajinasi,konseptualisasi, kebenaran, kemungkinan, kepastian5 

                                                            
3Simon Blackburn.,  Kamus Filsafat., (Yogyakarta., Pustaka Pelajar., 2013)., hlm., 286.  
4Ibid. 
5 Tim Penulis Rosda., Kamus Istilah Filsafat., (Bandung, Remaja RosdaKarya, 1995)., 

hlm.,  96-97    
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Titus, Smith, Nollan dalam buku Persoalan-Persoalan Filsafat, 

menyatakan epistemologi adalah6 

Secara umum epistemologi adalah cabang filsafat yang mengkaji 
sumber-sumber, watak dan kebenaran pengetahuan. Apakah yang dapat 
diketahui oleh manusia? Dari manakah manusia rnemperoleh pengetahuan? 
Apakah manusia memiliki pengetahuan yang dapat diandalkan Atau hanya 
harus puas dengan pendapat-pendapat dari sangkaan-sangkaan? Apakah 
kemampuan manusia terbatas dalam mengetahui fakta pengalaman indera, 
atau manusia dapat mengetahui yang lebih jauh dari pada apa yang 
diungkapkan indera? 

Istilah untuk nama teori pengetahuan adalah epistemologi, yang 
berasal dari kata Yunani episteme (pengetahuan). Terdapat tiga persoalan 
pokok dalam bidang ini: 

1. Apakah sumber-sumber pengetahuan?Dari mana pengetahuan 
yang benar itu datang, dan bagaimana manusia dapat mengetahui? Ini semua 
adalah problem “asal “ (origins) 

2. Apakah watak dari pengetahuan? Apakah ada dunia yang riil 
di luar akal, dan kalau ada, dapatkah manusia mengetahui?.Ini semua 
merupakan problem penampilan (apperience) terhadap realitas. 

3.Apakah pengetahuan manusia itu benar (valid). Bagaimana 
membedakan antara kebenaran dan kekeliruan?Ini adalah problema mencoba 
menguji pengetahuan (verification) 

Dalam tradisi filsafat kebanyakan dari mereka yang telah 
mengemukakan jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut dapat 
dikelompokkan dalam salah satu dari dua aliran; rasionalisme dan 
empirisisme. Kelompok rasionalisme berpendapat bahwa, akal manusia 
sendirian tanpa bantuan lain, dapat mengungkapkan prinsip-prinsip pokok 
dari alam. Kelompok empiris berpendirian bahwa semua pengetahuan 
itu terbatas pada hal-hal yang hanya dapat dialami.Memang jelas, terdapat 
hubungan yang lazim antara metafisik dan epistemologi. Konsepsi manusia 
tentang realitas tergantung pada faham  tentang apa yang dapat diketahui. 
Sebaliknya teori pengetahuan manusia tergantung kepada pemahaman 
manusia  terhadap diri dalam hubungannya dengan keseluruhan realitas" 

 

Dengan demikian epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan 

sistematik mengenai pengetahuan.Webster Third New International Dictionary 

mengartikan epistemologi sebagai “The Study of method and ground of 

                                                            
6 Titus, Smith, Nolan., Persoalan-Persoalan Filsafat., (Jakarta., Bulan Bintang.,1983)., 

hlm., 20-21 
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knowledge, especially with reference to its limits and validity”. Paul Edwards, 

dalam The Encyclopedia of Philosophy, menjelaskan bahwa epistemologi 

adalah “the theory of knowledge.” Epistemologi merupakan “the branch of 

philosophy which concerned with the nature and scope of knowledge, its 

presuppositions and basis, and the general reliability of claims to 

knowledge.”7 

Pandangan dunia (weltanschauung) seseorang dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal, di antaranya konsepsi dan pengenalannya terhadap "kebenaran" 

(asy-Syai fil khârij).  Kebenaran yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu 

yang berkorespondensi dengan dunia luar. Semakin besar 

pengenalannya, semakin luas dan dalam pandangan dunianya. Pandangan 

dunia yang valid dan argumentatif dapat melesakkan seseorang mencapai titik-

kulminasi peradaban dan sebaliknya akan membuatnya terpuruk hingga titik-

nadir peradaban. Nilai dan kualitas keberadaan manusia sangat bergantung 

kepada pengenalan manusia terhadap kebenaran8. 

Demikian juga sistem pengetahuan dan kebenaran yang ditawarkan 

Syekh Az-Zarnuji yang dituangkan dalam kitabnya Ta'lim Al-Muta'lim. 

Sebagai peletak dasar konsep Pendidikan Islam, tentunya Az-Zarnunji 

memiliki serta melandaskan pandangannya pada sistem epistemologi yang 

kuat dan mapan. Kitab Ta'lim Al-Muta'lim  di dalamnya mengklasifikasikan 

                                                            
7http://astaqauliyah.com/2007/05/., Ibid. (5/10/2011) 
8http://telagahikmah.org/id/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=1(

5/10/2011) 
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faktor-faktor pendidikan, dari tujuan, niat, metode pendidikan, hingga masalah 

pengertian ilmu, sumber ilmu, bagaimana mendapatkan ilmu. 

Hal-hal yang berkaitan dengan pengertian ilmu, sumber ilmu, 

bagaimana mendapatkan ilmu, inilah yang kami maksudkan sebagai konsepsi 

epistemologi yang ditawarkan Az-Zarnuji, yang akandianalisis dan 

didiskripsikan dalam penelitian ini, dengan melalui pendekatan filsafat 

episteologis lewat perbandingan dengan teori-teori modern. Sehingga 

diharapkan akan didapatkan gambaran dan pemahaman utuh dan menyeluruh, 

mengenai Az-Zarnuji di satu sisi dengan konsep epistemologi yang 

ditawarkannya. Kenyataan ini akan dimengerti kelebihan dan kekurangan 

berikut kemungkinan aplikasinya dewasa ini. 

Pandangan Az-Zarnuji tentang epistemology ini satu misal, Az-

Zarnuji mengemukakan bahwa setiap pelajar atau penuntut ilmu, seharusnya 

mengetahui tujuan dalam menuntut ilmunya untuk mencapai ridla ilahi. Yakni 

kebahagian akherat, melenyapkan kebodohan diri sendiri dan oranglain, 

menghidupkan ajaran agama dan menjaga kelestarian agama. Sebab baginya 

kelestarian agama hanya akan terwujud melalui ilmu pengetahuan. 

Namun Az-Zarnuji juga tidak melarang orang yang menuntut ilmu 

bertujuan mencapai suatu derajat/ kedudukan dalam pemerintahan atau 

lainnya, sejauh hal itu dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, 

yang menyebabkan kebenaran dan menegakkan agama. Bahkan meski demi 

kepentingan pribadi atau hawa nafsunya sendiri9 

                                                            
9 Achmadi., Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan (Yogyakarta, Aditya Media, 

1992).,   hlm., 104-105                                          
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Kerangka tujuan di atas digunakan untuk mendapatkan atau 

memperoleh ilmu tersebut sehingga tidak berlebihan jika  muncul anggapan 

bahwa konsepsi epistemologi adalah sistem epistemologi yang bersifat 

idealistik yang membedakannya dengan pemikir-pemikir lain, baik yang 

sifatnya sezaman maupun pemikir-pemikir lain yang lebih kemudian 

(modern). 

Kata idealis sendiri dalam faham filsafat mempunyai arti yang sangat 

berbeda dari arti dalam bahasa sehari-hari. Secara umum kata ini berarti 1) 

Seorang yang menerima ukuran moral yang tinggi, estetika dan agama serta 

menghayatinya., 2) Orang yang dapat melukiskan atau menganjurkan suatu 

rencana atau program yang belum ada10. 

Pembaharu sosial menurut pandangan ini adalah seorang idealis 

dalam arti kedua ini, karena ia menyokong sesuatu yang belum ada. Mereka 

yang berusaha mencapai perdamaian yang abadi atau memusnahkan 

kemiskinan juga dapat dinamakan idealis.11 Orang demikian dapat dikatakan 

hidupnya bermutu tinggi atau bersifat absolute, karena dapat mengarahkan 

hidup dan kehidupannya untuk bisa berguna bagi orang banyak. 

Tetapi kata “idealis” dapat dipakai sebagai pujian atau olokolok. 

Seorang yang memperjuangkan tujuan-tujuan yang dipandang orang laintidak 

mungkin dicapai, atau seorang yang menganggap sepi fakta-fakta dan kondisi-

kondisi sesuatu situasi, sering dinamakan :mere idealist(idealis semata-mata)12 

                                                            
10Titus, Smith, Nolan, Ibid., hlm., 316 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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Itulah sebabnya apa yang diungkap Az-Zarnuji, khususnya mengenai 

konsep epistemologinya layak digali secara lebih detail dan mendasar sebagai 

kajian penulis dalam tesis ini. Karena dengan mengetahui sistem 

epistemologinya, akan didapatkan gambaran yang utuh dan menyeleruluh akan 

pandangan Az-Zarnuji pada umumnya dan khususnya yang tertuang dalam 

kitabnya Ta’lim Al Muta’alim ini. 

 

B. Rumusan Malasah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi 

fokus dalam pembahasan tesis adalah konsep dasar epistemologi yang 

ditawarkan Az-Zarnuji yang tertuang di dalam kitab Ta’lim Al- Muta’alim, 

maka rumusan masalahnya adalah: 

a. Bagaimana teori pokok epistemologi menurut Az-Zarnuji 

sebagaimana yang tertuang dalam Kitab Ta’lim Al Muta’alim, yang 

menyangkut tentang konsep pengetahuan, sumber pengetahuan dan 

ukuran-ukuran pengetahuan? 

b. Apa kelebihan dan Kekurangan teori epsitemologi Az-Zarnuji? 

Dalam hal ini adalah upaya menelaah secara kritis pandangan Az-

Zarnuji khususnya di bidang teori epistemologi yang ditawarkan 

dalam kitab Ta’lim Al Muta’alim? 

 
C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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a. Untuk mendapatkan gambaran mengenai teori epistemologi menurut Az-

Zarnuji dalam kitab Ta’lim al Muta’alim yang menyangkut tentang 

konsep pengetahuan, sumber pengetahuan dan ukuran-ukuran 

pengetahuan. 

b. Untuk mendapatkan gambaran ideal mengenai kelebihan dan Kekurangan 

teori epsitemologi Az-Zarnuji. Menelaah secara kritis pandangan Az-

Zarnuji khususnya di bidang teori epistemologi yang ditawarkan dalam 

kitab Ta’lim Al Muta’alim 

Manfaat penelitian ini diharapkan akan dapat berguna dalam 

a. Memberikan kontribusi konsepsional  mengenai teori epistemologi  Az-

Zarnuji dalam kitab Ta’lim al Muta’alim yang menyangkut tentang 

konsep pengetahuan, sumber pengetahuan dan ukuran-ukuran 

pengetahuan. 

b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai konsepsi epsitemologi Az-

Zarnuji dalam bidang filsafat dan Pemikiran Islam 

c. Memberikan pandangan yang menyeluruh dan final mengenai pemikiran 

Az-Zarnuji, khususnya dalam bidang filsafat epistemologi dalam kitab 

Ta’lim Al Muta’alim, baik mengenai kelebihan dan kekurangannya, 

sehingga diharapkan untuk bisa memandang Az-Zarnuji secara bijaksana 

dan dewasa. 

 
D. Kajian Pustaka 

Berkaitan dengan penulisan tesis ini, terlebih dahulu penulis berusaha 

menelusuri penelitian-penelitian yang berkaitan dengan obyek masalah yang 
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diajukan, yakni penelitian yang berkaitan dengan pemikiran tentang teori 

Epsitemologi menurut Zarnuji. 

Busyairi Madjidi13 dalam pembahasannya tentang Syeikh Az-Zarnuji 

memfokuskan konsep pendidikan menurut Syeikh Az-Zarnuji, ia mengklasi-

fikasikan pemikiran Az-Zarnuji ke dalam 5 faktor pendidikan, yakni tujuan 

pendidikan, anak didik, pendidik, alat pendidikan dan lingkungan pendidikan. 

Kelima faktor tersebut kemudian dijadikan kerangka analisis dan diskripsi 

terhadap pemikiran pendidikan Az-Zarnuji dalam rangkaian perbandingan 

dengan teori-teori ilmu pendidikan modern, sehingga diambil persamaan dan 

perbedaan kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Az-Zarnuji yang menjadi 

kesimpulan penulisnya. 

Pembahasan yang dilakukan Busyairi ini sedikit banyak memang 

telah memberi gambaran tentang Az-Zarnuji serta pemikirannya. Sayangnya 

pembahasannya hanya mempokuskan tentang pendidikan dan tidak membahas 

secara khusus teori  epistemologinya. Selain itu pembahasannya  terlalu 

singkat untuk dapat mengetahui Az-Zarnuji 

Syahminan Zaini 14 , pembahasannya hanya mempokuskan pada 

prinsip-prinsip dasar Pendidikan Islam semata dan itu pun sifatnya sangat 

normatif. Demikian pula Abdurrahman Sholeh Abdullah 15  dalam bukunya 

Teori-Teori Pendidikan berdasarkan Al Qur'an, cukup jelas dan mencoba 

                                                            
13 Busyairi Majidi., Konsep Pendidikan Para Filosof Muslim (Yogyakarta; Al Amin Press 

1977) hlm 101- 125.  
14Syahminan Zaini.,  Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan Islam ( Jakarta., Kalam Media.,  

1986) 
15Abdurrahman Sholeh Abdullah,, Teori-Teori Fendidikan Perdasarkan Al Qur'an (Jakarta; 

Rineka Cipta, 1990) 
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menggali konsep Al Qur'an secara lebih signifikan, namun lagi-lagi masih 

sangat normatif dan sama sekali tidak membahas konsep epistemologinya 

serta tidak begitu antisipasidan peduli dengan problem-problem kekinian yang 

aktual. 

Mucthar Afandi 16  dalam penelitiannya juga sama sekali tidak 

menyinggung konsep epistemologi. Dimana penelitian Afandi hanya lebih 

menekankan pada aspek metode belajar yang tertuang dalam kitabTa'lim Al 

Muta'alim an-sich. Secara umum ia membahas metode belajar itu dalam dua 

kategori. Pertama berkaitan dengan etik yang terdiri dari "niyah" (niat), "jidd" 

(tekun), "tawakhul" (pasrah kepada Tuhan) dan "hurmah" (hormat). Ia 

menyatakan pada dasarnya konsep agama yangdiaplikasikan dalam segala 

aspek kehidupan seorang muslim menurut Az-Zarnuji, bentuk kebaikan itu 

harus pula dilaksanakan. 

Slamet 17  dalam penelitiannya menfokuskan pembahasan tentang 

metode pembelajaran menurut Az-Zarnuji dan metode pembelajaran 

progresivisme, dengan cara mengkomparasikan kedua teori tersebut, dalam 

rangka mencari alternatif pembalajaran yang dapat diaplikasikan dalam 

pendidikan Islam dewasa ini. Namun sayangnya pembahasannya tarlalu 

sederhana dan normatif. Ia hanya malihat halhal yang ber,sifat ideal semata, 

tanpa mempertimbangkan problem-problem aktual, baik yangdihadapi oleh 

masyarakat Islam dewasa ini maupun problem pendidikan Islam itu sendiri.  
                                                            

16Mucthar Afandi., The Method of Muslim Learning, as illustrated in Al Zarnuji 's  
Ta'l im Al Muta’alim, thesis (Canada; Institute of Islamic Studies McGill University 
Montreal, 1993) 

17Slamet., Metode Pembelajaran Menurut Az-Zarnuji dan Metode Pembelajaran Menurut  
Positivisme thesis (Yogyakarta, MSI, Universitas Islam  Indonsia,  2000) 
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Selain itu juga sama sekali tidak menyinggung konsep epistemologi Az-

Zarnuji. 

Abdurrahman An Nahlawi18 Pendidikan Islam di Rumah Sekolah dan 

Masyarakat. Pembahasannya cukup manarik. Namun seperti yang lain-lainnya, 

sama sekali tidak membahas konsep epistemologi, selain itu masih terlalu 

normatif dan kurang antisipatif terhadap problem-problem pendidikan. 

KH. M. Kholil Bisri 19 , dalam “Konsep Pendidikan dalam Kitab 

Ta’lim Muta’alim dan Relevansinya dengan Pendidikan Pesantren., 

menyatakan bahwa Ta'limul Muta'alim" adalah kitab kecil –biasanya saya 

khatamkan dalam enam atau tujuh hari saja di bulan Romadlon, dengan tempo 

baca sekitar satu jam setiap hari– hasil rangkuman Syaikh Az-Zarnuji, yang 

belum mengenal tradisi pesantren, tentu melontar kritik tajam terhadapnya. 

Selain itu juga membicarakan masalah sistematika kitab tersebut, serta konsep 

kebenaran ilmu, metode mencari ilmu dan lain-lain.Namun karena hanya 

makalah sifatnya sangat simpel dan sederhana, kurang tuntas dan mendasar. 

Pertimbangan panelitian terdahulu tentunya melihat masalah-masalah 

yang dibahas, maka dalam penelitian ini, penulis akan mencoba meneliti 

tentang konsep Epistemologi menurut Az-Zarnuji dengan menelaahnya dari 

sudut pandang filsafat. Benarkah Az-Zarnuji bermaksud membangun tipe 

epistemologi idealistik. 

                                                            
18 Abdurrahman An Nahlawi., Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat 

(Yogyakarta; Gema Insani Press, 1995). 
19 K.H M. Kholil Bisri.,Konsep Pendidikan Dalam Kitab Ta’lim Muta’alim Dan 

Relevansinya Dengan Pendidikan Pesantren ( Makalah yang beliau sampaikan di  Pondok 
Pesantren Al-Hamidiyyah Jakarta. 1414 H) 
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Hal ini menjadi penting diwujudkan, agar tidak menjadi duplikasi 

penelitian-penelitian yang telah ada, dan karena penulis lebih menekankan 

pada pandangan Az-Zarnuji berikut pemikirannya yang dituangkan dalam 

Ta'lim Al Muta’alim lebih pada persoalan epistemologi dan tidak bermaksud 

untuk membicarakan sistem pendidikan yang ditawarkan. 

Setelah mengerti konsep dan teori epistemologi yang ditawarkan Az-

Zarnuji, diharapkan akan dapat memahami pandangan Az-Zarnuji secara lebih 

mendasar dan radikal, terutama dalam gagasannya membangun sistem 

Pendidikan Islam.  

Dimana kajian penelitian  ini diharapkan akan lebih kritis, arif dan 

bijaksana dalam memandang dan mensikapi Az-Zarnuji dan pemikiran-

pemikiranya. Sisi lain yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan mengkaji konsep dasar teori 

epsitemologi (filsafat ilmu) Az-Zarnuji, idealitas, kelebihan dan 

kekuarangannya. 

 

E. Kerangka Teori 

Epistemologi, (dari bahasa Yunani episteme (pengetahuan) dan logos 

(kata/pembicaraan/ilmu) adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan asal, 

sifat, karakter dan jenis pengetahuan. Topik ini termasuk salah satu yang 

paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, misalnya 

tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta 

hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. 
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Epistemologi atau Teori Pengetahuan yang berhubungan dengan 

hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya 

serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang 

dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui 

akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, 

metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode 

dialektis.20 

Epistemologi juga disebut logika, yaitu ilmu tentang pikiran.Akan 

tetapi, logika dibedakan menjadi dua, yaitu logika minor dan logika 

mayor.Logika minor mempelajari struktur berpikir dan dalil-dalilnya, seperti 

silogisme. Logika mayor mempelajari hal pengetahuan, kebenaran, dan 

kepastian yang sama dengan lingkup epistemologi21. 

Gerakan epistemologi di Yunani dahulu dipimpin antara lain oleh 

kelompok yang disebut Sophis, yaitu orang yang secara sadar 

mempermasalahkan segala sesuatu. Kelompok Shopis adalah kelompok yang 

paling bertanggung jawab atas keraguan itu. 

Oleh karena itu, epistemologi juga dikaitkan bahkan disamakan 

dengan suatu disiplin yang disebut Critica.Yaitu pengetahuan sistematik 

mengenai kriteria dan patokan untuk menentukan pengetahuan yang benar dan 

yang tidak benar. Critica berasal dari kata Yunani, krimoni, yang artinya 

mengadili, memutuskan, dan menetapkan.Mengadili pengetahuan yang benar 

dan yang tidak benar memang agak dekat dengan episteme sebagai suatu 

                                                            
20 Blackburn., op.cit 
21http://astaqauliyah.com/2007/05., ibid. (5/10/2011) 
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tindakan kognitif intelektual untuk mendudukkan sesuatu pada tempatnya. 

Jika diperhatikan, batasan-batasan di atas nampak jelas bahwa hal-hal yang 

hendak diselesaikan epistemologi ialah tentang terjadinya pengetahuan, 

sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, validitas pengetahuan, dan 

kebenaran pengetahuan22. 

Vauger menyatakan bahwa titik tolak penyelidikan epistemologi 

adalah situasi manusia, yaitu kejadian. Manusia sadar bahwa ia mempunyai 

pengetahuan, lalu manusia berusaha untuk memahami, menghayati dan pada 

saatnya kita harus memberikan pengetahuan dengan menerangkan dan 

mempertanggung jawabkan apakah pengetahuan manusia benar dalam arti 

mempunyai isi dan arti23. 

Bertumpu pada situasi manusia sendiri itulah sedikitnya manusia 

dapat memperhatikan perbuatan-perbuatan mengetahui yang menyebabkan 

pengetahuan itu. Berdasar pada penghayatan dan pemahaman manusia dan 

situasi manusia itulah, manusia berusaha untuk mengungkapkan perbuatan-

perbuatan mengenal sehingga terjadi pengetahuan. 

Akal sehat dan cara mencoba-coba mempunyai peranan penting 

dalam usaha manusia untuk menemukan penjelasan mengenai berbagi gejala 

alam. Ilmu dan filsafat dimulai dengan akal sehat sebab tidak mempunyai 

landasan lain untuk berpijak. Tiap peradaban betapapun primitifnya 

mempunyai kumpulan pengetahuan yang berupa akal sehat. Randall dan 

Buchlar mendefinisikan akal sehat sebagai pengetahuan yang diperoleh lewat 

                                                            
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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pengalaman secara tidak sengaja yang bersifat sporadis dan kebetulan. 

Sedangkan karakteristik akal sehat, menurut Titus, adalah (1). Karena 

landasannya yang berakar pada adat dan tradisi maka akal sehat cenderung 

untuk bersifat kebiasaan dan pengulangan, (2). Karena landasannya yang 

berakar kurang kuat maka akal sehat cenderung untuk bersifat kabur dan 

samar, dan (3). Karena kesimpulan yang ditariknya sering berdasarkan asumsi 

yang tidak dikaji lebih lanjut maka akal sehat lebih merupakan pengetahuan 

yang tidak teruji.24 

Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya rasionalisme yang 

secara kritis mempermasalahkan dasar-dasar pikiran yang bersifat mitos. 

Menurut Popper, tahapan ini adalah penting dalam sejarah berpikir manusia 

yang menyebabkan ditinggalkannya tradisi yang bersifat dogmatik yang hanya 

memperkenankan hidupnya satu doktrin dan digantikan dengan doktrin yang 

bersifat majemuk yang masing-masing mencoba menemukan kebenaran secara 

analisis yang bersifat kritis. 

Perkembangan metode eksperimen yang merupakan jembatan antara 

penjelasan teoritis yang hidup di alam rasional dengan pembuktian yang 

dilakukan secara empiris.Metode ini dikembangkan lebih lanjut oleh sarjana-

sarjana Muslim pada abad keemasan Islam.Semangat untuk mencari 

kebenaran yang dimulai oleh para pemikir Yunani dihidupkan kembali dalam 

kebudayaan Islam.Dalam perjalanan sejarah, lewat orang-orang Muslimlah, 

dunia modern sekarang ini mendapatkan cahaya dan kekuatannya. 

                                                            
24 Ibid. 
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Pengembangan metode eksperimen yang berasal dari Timur ini mempunyai 

pengaruh penting terhadap cara berpikir manusia, sebab dengan demikian 

berbagai penjelasan teoritis dapat diuji, apakah sesuai dengan kenyataan 

empiris atau tidak. Dengan demikian berkembanglah metode ilmiah yang 

menggabungkan cara berpikir deduktif dan induktif.25 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (Library 

Research).Maka dalam langkah-langkah kerjanya akan digunakan dua 

sumber data sebagai acuan, yakni sumber primer dan sumber sekunder. 

Adapun yang menjadi sumber primer adalah kitab Ta'lim Al Muta’alim karya 

Az-Zarnuji, yang telah ditransliterasikan ke dalam Bahasa Indonsia oleh 

saudara Aliy As'ad menjadi Bimbingan Bagi Penuntat ilmu Pengetahuan 

(Terjemah Ta’limul Muta’alim) yang selanjutnyatelah diterbitkan oleh 

Penerbit Menara Kudus.Sebagai sumber data primer, artinya seluruh rujukan 

mengenai konsep dan pemikiran Az-Zarnuji, didapat dari sumber itu. 

Sedangkan mengenai sumber data sekunder adalah karya-karya atau 

buku-buku Az-Zarnuji yang lain--kalau ada-- baik yang masih asli maupun 

yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Namun nyatanya 

hingga detik ini, meskipun diduga pasti Az-Zarnuji memiliki karya-karya lain, 

ternyata tidak ditemukan karya-karya Az-Zarnuji yang lain, baik oleh para 

peneliti yang sudah-sudah.Sehingga banyak peneliti terdahulu yang 

                                                            
25 Ibid. 
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menyimpulkan bahwa kitab Ta'lim Al Muta'lim adalah satu-satunya karya Az-

Zarnuji. 

Selain itu, sebagai sumber sekunder akan ditambah pula dari sumber-

sumber lain, saperti dari buku-buku, karya ilmiah, laporan hasil penelitian, 

majalah, bulletin, jurnal dan sebagainya yang membahas persoalan yang sama, 

dengan yang dihadapi penulis. 

Sementara itu, karena penelitian ini memakai sudut pandang filsafat, 

maka metode yang akan digunakan yang paling pokok adalah metode filsafat 

pula, yakni metode strukturalis. 

Strukturalisme sebagai sebuah metode, secara umum memiliki dua 

tahap.Tahap pertama adalah “pemerincian”, yakni pemaparan (discription), 

struktur-struktur dasar atau unit-unit terkecil dari mana suatu sistem dibangun. 

Sebaliknya ia harus dijelaskan (explanation) berdasarkan distingsi atau 

perbedaan dalam berbagai hubungan dengan unit-unit lain dari keseluruhan 

sistem (yang membangun konsep) itu. Maka dari sini akan dapat ditemukan 

pola hubungan struktural dan transformasinya sehingga dapat diketahui diter-

minisme antar elemen-elemen serta batas aplikasinya dalam masyarakat, yang 

menyebabkan unit-unit tersebut menjadi satu sistem26 

Itu semua disebabkan karena apa yang disebut ilmu pengetahuan 

adalah tidak lain; "kumpulan dari pengalaman-pengalaman dan pengetahuan-

                                                            
26. FX. Rudy Gunawan., Filsafat Sex (Yogyakarta; Bentano Ofset, 1997) hlm. 69 
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pengetahuan dari sejumlah orang yang dipadukan. secara harmonis dalam satu 

bangunan yang teratur"27 

Selanjutnya untuk memperkaya dan memperkuat penelitian ini, 

metode strukturalis di atas, akan ditambah metode-metode lain yang 

mendukung seperti; 

1. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data dimulai dengan pengumpulan kepustakaan. 

Pertama dicari naskah-naskah asli, manuskrip-manuskrip lain, varaian-

varian dan mencari terjemahan penting28 

2. Induksi dan Deduksi 

Bukuyang bersangkutan dipelajari sebagai satukeutuhan istilah dan 

konsep pokok satu persatu menurut hubungan mereka (induksi), agar dapat 

dipastikan kalau ada keragu-raguan, atau dapat diterjemahkan menurut arti 

persis di tempat itu. Juga jalan terbalik dipakai (deduksi), yaitu visi dan gaya 

umum dalam keseluruhan teks, difahami dengan lebih baik masing-masing 

pemakaian istilah tertentu atau sinonimnya. Usaha ini peneliti selalu terlibat 

dalam pikiran-pikiran itu (identifikasi) namun tanpa kehilangan ketelitiannya29 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penyusunan laporan (penulisan) penelitian ini, penulis akan 

membaginya ke dalam bab per bab. Setiap bab itu akan dibagi lagi ke dalam 

                                                            
27. Sutnisno Hadi., Metodologi Research (Yogyakarta; Faakultas Psikologi UGM.,1987) 

hlm.,1 
28 Anton Bekker dan Muhammad Charis Zubair„ Metodologi Penelitian Filsafat 

(Yogyakarta; Kanisius, 1990). hlm 67 
29 Ibid., hlm., 74 
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sub bab-sub bab tertentu, yang diharapakan memperlancar dan mempermudah 

pembahasannya, dengan sistematika sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang; latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II Konsep Umum Epistemologi, yang berisi;  nalar pengetahuan, 

teori pokok epistemologi, sumber terjadinya pengetahuan,metode 

epistemologi, ukuran kebenaran pengetahuan, tipe dan tingkatan kebenaran 

epistmologi. 

Bab III Syekh Az-Zarnuji, Riwayat Hidup Dan Karya - Karyanya, 

yang berisi; riwayat hidup Syekh Az-Zarnuji, karya-karya Syekh Az-Zarnuji, 

gambaran umum kitabTa’lim Al Muta’alim,  

Bab IV Epistemologi Idealistik Syekh Az-Zarnuji, yang berisi; teori 

epistmologi Az-zarnuji dalam kitab Ta’lim Al Muta’alim, tipe epistemologi 

idealistik Az-Zarnuji. 

Bab V Kritik Terhadap PemikiranEpistemologi Az-Zarnuji 

Bab VI Penutup, yang berisi, kesimpulan, saran dan penutup. 

Adapun untuk mengetahui bahan-bahan yang dijadikan rujukan 

dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan mencantumkan pula daftar 

pustaka. Dan sebagai bahan kelengkapan dari tesis ini, akan penulis 

cantumkan abstrak, biodata penulis serta lampiran-lampiran lain, kalau ada 

dan dianggap perlu. 


