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ABSTRAK
STUDI KOMPARATIF ANTARA DILATASI WAKTU DALAM
RELATIVITAS KHUSUS ALBERT EINSTEN DENGAN KONSEPSI WAKTU
MENURUTFAKHR AL-DIN AL-RAZI DALAM MAFATIH AL-GHAYB
Oleh
Delia Sati
Dilatasi waktu dalam relativitas khusus Albert Einsten merupakan salah satu
kajian fisika yang berpotensi mengandung virus ilmu pengetahuan dalam
perkembangannya. Hal ini sebabkan oleh fakta naturalisasi pada kajian tentang waktu
berupa waktu sebagai realitas alam semesta adalah sejarah tunggal tanpa campur
tangan pencipta. Disamping itu, waktu sebagai entitas dalam kehidupan manusia
berkembang secara ekperimental berupa upaya menciptakan mesin waktu yang
bertentangan dengan prinsip entropi. Berdasarkan hal tersebut peneliti bermaksud
menyajikan suatu pandangan ilmuwan Islam, Fakhr al-Din al-Razi, mengenai konsep
waktunya sebagai pembanding dilatasi waktu. Peneliti meninjau konsep waktu alRazi dalam QS. Al-Hadiid: 1 dan QS. Al-Ira’: 1 pada kitab tafsirnya, Mafatih alGhayb, suatu kitab tafsir yang ditulis al-Razi secara saintis. Adapun rumusan masalah
penelitian ini adalah bagaimana perbandingan konsep paradigmatis dilatasi waktu
dalam relativitas khusus Albert Einsten dengan konsepsi waktu menurut Fakhr al-Din
al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb?
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian library
research. Penelitian library research tersebut bertujuan mengumpulkan data
kepustakaan berupa primer atau sekunder yang berkaitan dengan dilatasi waktu dan
konsep waktu al-Razi. Analisis pengolahan data menggunakan metode hermeneutis
dan disimpulkan secara induktif.
Adapun hasil analisis menjelaskan dilatasi waktu dalam relativitas khusus
Albert Einsten bersifat relatif pada konsep waktu sebagai entitas yang berinteraksi
dengan manusia, namun bersifat absolut dalam konsep waktu sebagai realitas alam
semesta. Sementara konsepsi waktu menurut Fakhr al-Din al-Razi dalam Mafatih alGhayb bersifat relatif pada konsep waktu sebagai entitas yang berinterasi dengan
manusia dan tidak absolut dalam konsep waktu sebagai realitas alam semesta. Hal ini
disebabkan oleh konsep waktu al-Razi didasari pada persepsi Islam bahwa waktu
diciptakan oleh Allah SWT dan berada dalam kehendaknya.
Kesimpulan penelitian ini adalah dilatasi waktu dalam relativitas khusus
Albert Einsten mengalami inkonsistensi sementara konsepsi waktu menurut Fakhr alDin al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb terbukti konsisten.
Keyword: Studi Komparatif, Dilatasi Waktu, Konsepsi Waktu, Albert Einsten,
Fakhr al-Din al-Razi
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/Tahun 1987, sebagai berikut:
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3. Ta marbuthah
Ta marbutha yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah,
transliterasinya adalah /t/. Sedangkan ta marbuthah yang mati atau mendapat
harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, Raudhah,
Jannatu al-Na’im.
4. Syaddah dan Kata Sandang
Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: nazzala,
rabbana. Sedangkan kata sandang “al”tetap ditulis “al”, baik pada kata yang
dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah. Contohnya: almarkaz, al-Syamsu.1

1

M. Sidi Ritauddin, Muhammadi Iqbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Mahasiswa, (Bandar Lampung : IAIN Raden Intan, 2014),h. 20-21.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Al-Qur’an sebagai sumber ilmu pengetahuan yang utama sekaligus tuntunan
hidup manusia, menjelaskan bahwa alam metafisik (alam ghaib) adalah suatu hal
yang harus diimani eksistensinya. Hal ini menyebabkan kebenaran dalam Islam tidak
hanya bersandar pada akal yang menalari segala sesuatu terbatas pada lingkup fisik.

                

              

Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada
padaku, dan tidak (pula) Aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) Aku
mengatakan kepadamu bahwa Aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali
apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan
yang melihat?" Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?" (QS. Al-An’am: 50)
Alam metafisik adalah alam yang tidak terjangkau oleh kuasa nalar.
Komposisi nalar diciptakan agar manusia mampu menunaikan tugasnya sebagai
khalifah fil ardl, mengelola bumi dan mengadakan perbaikan di atasnya demi
kesejahteraan ummat manusia. Banyak fenomena alam semesta dalam kehidupan ini
yang tidak mampu diterima oleh akal manusia, karena merupakan bagian dari
fenomena metafisik yang hanya dalam kekuasaan Allah SWT.

2

Untuk itu manusia diberkahi dengan fakultas perseptif internal (inner
perceptive faculty) yang dapat menerima pengalaman tentang alam metafisik (’alam
al-ghayb) yangdalam al-Qur’an disebut dengan hati, atau qalb. Mengetahui alam
absolut ini tidak dapat dilakukan secara langsung (direct and immediate) namun
harus melalui perantaraan wahyu.1 Manusia harus melibatkan qalb untuk interaksinya
dengan ‘alam ghayb. Hal ini terjadi ketika manusia dihadapkan dalam beberapa
konteks, seperti keyakinan tentang adanya malaikat, jin, dll yang merupak
representasi alam metafisik.
Sedangkan representasi alam fisik (‘alam al sahadah) dapat dirasakan secara
langsung (direct and immediate) oleh fakultas eksternal (sense-experience faculty)
dan melalui akal.2Manusia melibatkan fakultas eksternal atau akal, untuk hal yang
berkaitan dengan pengalaman atau hal yang berinteraksi langsung dengan inderanya.
Baik akal maupun qalb harus digunakan dalam kehidupan manusia secara
substansial.
Konsepsi fakultas eksternal dan internal tersebut tidak terdapat dalam konsep
ilmu pengetahuan di Barat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sumbersumber ilmu pengetahuan di Barat menafikan keberadaan wahyu. Barat sangat
mengagungkan kebenaran yang bersandar pada akal dan indrawi semata. Hal tersebut
menyebabkan ukuran keilmiahan bagi ilmu pengetahuan Barat adalah standar
kebendaan (obyek), yang dikenal dengan istilah obyektif. Ilmu pengetahuan Barat
1

Adian Husaini, et.al., Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, (Jakarta: Gema Insani,
2013), h. 90-91.
2
Ibid.

3

telah menggeser makna-makna transenden (metafisik) dari kehidupan, menyeru
manusia untuk meninggalkan nilai terutama agama, dimana nilai dan agama identik
dengan alam metafisik. Hasrat peradaban Barat untuk membebaskan segala aspek
kehidupan, terutama ilmu pengetahuan dari pengaruh nilai dikenal dengan istilah
sekuler.
Sekulerisasi bertujuan membebaskan manusia dari agama dan pengaruh
metafisik yang mengontrol logika dan bahasa manusia. Akibatnya, pengukuran baikburuk, benar-salah semata-mata dilakukan melalui akal pikiran dan pengalaman
indera manusia.3 Ilmu pengetahuan yang sekuler adalah ilmu pengetahuan yang bebas
dari pengaruh nilai (value free).
Namun fenomena value free terjebak ke dalam diskursus yang terkesan
paradoks. Sebagai subjek yang mengembangkan ilmu, manusia hidup dan
berkembang bersama faktor nilai dan agama. Afiliasi ini sulit ditolak kebenarannya.
Sekalipun manusia meninggalkan tuntunan hidup dari Tuhan, memilih tidak
beragama (atheis), demi membebaskan diri dari pengaruh nilai, tidaklah berarti
membebaskannya dari nilai sama sekali.Atheisme hanya membebaskannya dari nilai
ketuhanan namun bersandar kepada positivisme. Positivisme tetaplah suatu nilai
meski membebaskan diri dari nilai agama, karena positivisme mengikat diri pada
nilai yang dikendalikan akal manusia yang sejatinya terbatas.

3

Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Secularism, (Kuala Lumpur: International
Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 1993), h. 16 dikutip oleh Dinar Dewi Kania,
“Konsep Nilai dalam Peradaban Barat”, Jurnal Tsaqofah, Vol. 9 No. 2, (November 2013), h. 247.
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Keterbatasan akal manusia dalam banyak hal memungkinkan lahirnya ukuranukuran kebenaran yang relativistik. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan fakultas
perseptif eksternal dalam berinteraksi dengan objek-objek kehidupan yang metafisis
bahkan pada kondisi tertentu juga terbatas dalam interaksinya dengan alam fisis.
Kebenaran relativistik ini membuka peluang yang besar untuk ditunggangi oleh
kepentingan ideologi atau golongan tertentu. Realitas ilmu pengetahuan yang
demikian tidak hanya akan menyebabkan relativisme kebenaran. Lebih dari itu, ilmu
pengetahuan menjadi tempat berkembangnya virus yang mengancam keteraturan
hidup manusia.
Dalam pandangan Syed Muhammad Naquib al-Attas, peradaban Barat
modern telah membuat ilmu menjadi problematis. Sekalipun peradaban Barat modern
menghasilkan juga ilmu yang bermanfaat, namun peradaban tersebut juga telah
menyebabkan kerusakan dalam kehidupan manusia.4
Fenomena dari virus yang terkandung dalam ilmu pengetahuan diantaranya
adalah kajian ilmu fisika tentang relativitas khusus. Salah satu implikasi dari
relativitas khusus dikenal dengan energi relativistik yang diidentikkan dengan bom
atom yang pernah meluluhlantakkan Kota Hiroshima dan Nagasaki. 5Disamping
energi relativistik, terdapat dilatasi waktu sebagai implikasi lain dari relativitas
khusus.

4

Syed Muhammad Naquib al-Attas, Islam and Suculerism (Kuala Lumpur: ISTAC, edisi
kedua, 1993), hal 133-135 dikutip oleh Dr. Adian Husaini, et.al, Ibid. h. 1.
5
Agus Purwanto, Nalar Ayat-ayat Semesta (Bandung: Mizan, 2015), h. 54.

5

Sejatinya waktu dikaji menurut dua perspektif, yaitu perspektif waktu sebagai
realitas dalam penciptaan alam semesta dan perspektif waktu sebagai entitas dalam
kehidupan manusia sehari-hari.6 Namun kedua perspektif tersebut pada dasarnya
saling berkaitan. Perkembangan kajian waktu dalam perspektif realitas manusia, telah
sampai pada konsep baru berupa dilatasi waktu.
Dilatasi waktu merupakan salah satu efek dari teori relativitas khusus Albert
Einsten, berupa dilatasi waktu, konstraksi panjang, massa relativistik, energi total
(relativistik), dan momentum relativistik.7 Melalui transformasi Lorentz, pengukuran
waktu pada benda yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya, oleh dua
orang pengamat dimana yang satu diam dan yang satu bergerak terhadap objek atau
benda yang diukur.Waktu yang dibutuhkan oleh objek menurut pengamat yang diam
menjadi lebih lama dibandingkan waktu menurut pengamat yang bergerak terhadap
objek. Sehingga menurut pengamat yang diam, waktu mengalami pemuluran
(pelambatan) atau yang lebih dikenal dengan istilah time dilation (dilatasi waktu).
Peneliti tertarik untuk meneliti dilatasi waktu disebabkan oleh perkembangan
konsep waktu dalam ilmu fisika mendapatkan perhatian yang serius dari para
fisikawan atau astronom. Bermula pada konsep ruang dan waktu yang bersifat mutlak
menurut Galileo dan Newton kemudian bertransformasi pada postulat Einsten,
dimana Einsten memahami realitas ruang dan waktu justru bersifat relatif. Waktu
mengalami perkembangan lanjutan dimana konsep ruang dan waktu mengalami
6

Musthafa Mahmud, Einsten dan Teori Relativitas (Jakarta: Al-Hidayah, edisi kedua, 1981),

h. 51.

7

Rahmat Abdullah, Benarkah Matahari Mengelilingi Bumi? Studi Kritis Teori Astronomi
dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadits, (Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2015), h. 114.
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perubahan yang revolusioner bagi manusia pada umumnya, tidak hanya dalam
perspektif realitas namun merambah pada perspektif entitas. Hal ini diperlihatkan
oleh teori Relativitas Umum Einsten yang dipublikasikan Einsten setelah relativitas
khusus.
Relativitas umum Einsten mengasumsikan bahwa ruang dan waktu dapat
dilengkungkan oleh massa dan energi masifpada alam semesta dimana kelengkungan
tersebut mengakibatkan gravitasi. Selain menghantarkan pada analisa gravitasi yang
sulit dipahami oleh realitas manusia sehari-hari, relativitas umum juga melahirkan
ruang bahasan waktu yang lebih luas, diantaranya worm holes (lubang cacing) dan
black holes (lubang hitam).
Ruang bahasan fisika seperti lubang cacing dan lubang hitam telah
menghantarkan para fisikawan, terutama Einsten untuk meneliti tentang kejadian
semesta dan segala sesuatu yang terkait dengannya sebagai satu kesatuan dalam
konsep penciptaan alam semesta.
Mengenai konsep penciptaan alam semesta, dunia ilmu pengetahuan Barat
memiki history yang cukup menarik. Pada mulanya Barat meyakini bahwa alam
semesta tidak diciptakan, tidak memiliki awal dan akhir, teori ini dikenal dengan
Steady State Theory (Teori Keadaan Tetap). Namun teori tersebut mulai ditinggalkan
setelah ditemukannya fakta bahwa galaksi-galaksi di alam semesta bergerak saling
menjauhi antara satu dengan yang lainnya, hal ini dikenal dengan teori pergeseran
merah (red shifting). Fisikawan Barat meyakini Big Bang Theory (Teori Dentuman
Besar) adalah teori yang paling dekat dengan fakta baru, red shifting. Pergeseran
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merah yang dialami oleh galaksi-galaksi ini diamati oleh Edwin Hubble dengan
menggunakan Teleskop ruang angkasa. Dengan ditemukannya teori Relativitas
Umum Einsten, penelitian tentang penciptaan alam semesta sangat massif dilakukan.
Fakta naturalisasi terlihat pada dinamika pencarian konsep penciptaan alam
semesta tersebut. Stephen Hawking, seorang astronom kenamaan menolak akan
campur tangan Tuhan dalam penciptaan alam semesta. Hawking menolak metafisika
yang mendasari fisika klasik yang memahami realitas sebagai sebuah “sejarah
tunggal tertentu”.8
Menurut Hawking, jika kita menemukan teori yang lengkap, teori itu haruslah
pada saat itu dapat dipahami dalam prinsip dasar bagi setiap orang, tidak hanya bagai
sebagian kecil ilmuwan. Kemudian, kita harus mampu mengambil bagian dalam
diskusi yang membahas tentang mengapa alam semesta ada. Jika kita menemukan
jawabannya, maka akan menjadi kemenangan besar terakhir dunia pemahaman
manusia. Karena itu, kemudian kita mengetahui pikiran Tuhan.9
Pengembangan konsep teoritis banyak dilakukan oleh Hawking demi upaya
membaca jalan pikiran Tuhan mengenai penciptaan semesta, termasuk menyandarkan
singularitas

(kondisi

permulaan

semesta)

pada

mekanika

kuantum

yang

membutuhkan matematika sangat lanjut. Membaca jalan pikiran Tuhan sama halnya
dengan menuhankan diri sendiri, hal tersebut sangat bertentangan dengan konsep

8

Sindung Tjahyadi, “Kajian Kritis terhadap Pra-Anggapan Metafisis-Epistemologis
Kosmologi Stephen Hawking”, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, (online 10 Agustus 2016)
h. 21.
9
Stephen W. Hawking, Teori Segala Sesuatu, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 140-141
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Islam. Islam menjelaskan melalui al Qur’an bahwa Allah SWT yang menciptakan
alam semesta dari tiada menjadi ada, pun demikian halnya dengan waktu.

           

             

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya
manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).Allah tidak menciptakan yang
demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya)
kepada orang-orang yang mengetahui. (QS. Yunus: 5)
Disamping konsep penciptaan alam semesta, ruang bahasan waktu tentang
lubang cacing dan lubang hitam telah mengilhami penelitian tentang mesin waktu.
Seorang ilmuwan fisika dari Connenitut University, Ronald Mallet, berupaya keras
demi menemukan mesin waktu.10 Lebih dari itu, teori ini menginspirasi beberapa film
fiksi ilmiah yang menampilkan cerita tentang mesin waktu, diantaranya The Time
Machine dan de Javu. Termasuk serial fiksi ilmiah Star Trek, yang melanglang
buwana tiga puluh lima tahun di Amerika, memberi ruang dalam salah satu serinya
membahas mesin waktu.
Sampai saat ini, fiksi ilmiah atau ilmuwan yang menyeriusi penemuan mesin
waktu belum mempublikasikan keberhasilan. Jika melihat pada dasar keteraturan
semesta, mesin waktu tidak menepati hukum kedua thermodinamika, bahwa proses

10

Rahmat Abdullah, Op. Cit, hal. 155.
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alamiah cenderung menuju keadaan yang lebih tidak teratur.11 Setiap keadaan selinear
dengan waktu yang dilaluinya, semakin lama waktu keadaan tersebut, semakin
mengalami penurunan keteraturan. Apabila seseorang bisa kembali ke masa lalu,
maka prinsip entropi menjadi tidak berlaku, dimana setiap keadaan di masa lalu akan
bisa diperbaiki bahkan memungkinkan mengalami peningkatan keteraturan.
Selain itu, mesin waktu juga bertentangan dalam worldview ke-Islam-an.
Manusia akan memiliki wewenang dalam mengatur takdir, yang akan membawa
kehendaknya masing-masing, sehingga tergambarlah kehancuran yang sebenarnya.
Dua garis besar dari fenomena naturalisasi waktu dalam fisika mendorong
peneliti untuk memahami alur perkembangan konsep waktu ruang dan waktu dalam
fisika. Namun demi penelitian yang lebih spesifik dan karena keterbatasan
kemampuan peneliti, fokus penelitian dibatasi pada dilatasi waktu. Sebagaimana
ditinjau dari sisi historis, dilatasi waktu adalah konsep permulaan yang mengubah
cara pandang para fisikawan dalam mempersepsikan absolutivitas waktu.
Naturalisasi pada salah satu pondasi besar fisika modern tentu bukan dalam
kapasitas peneliti yang memiliki keterbatasan untuk memenuhi tuntutan dalam
memahami lingkup fisika modern yang cukup luas beserta perhitungan matematika
tingkat lanjut. Peneliti bermaksud menyajikan suatu pandangan ilmuwan Islam
terhadap persoalan yang serupa. Hal ini dilakukan demi terbangunnya khazanah yang
berisi peninjauan ulang pada tahap analisis hubungan waktu dari dua world view yang

11

Douglas C. Giancoli, Fisika Jilid 1, terjemahan Dra. Yuhliza Hanum, M. Eng, (Jakarta:
Erlangga, 2001), h. 538.
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berbeda. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya peneliti dalam
mengambil peran sederhana pada lingkup wacana islamisasi ilmu yang besar.
Ilmuwan muslim yang akan menjadi objek pembanding Albert Einsten adalah
Fakhr al-Dîn al-Râzi. Fakhr al-Dîn al-Râzi, seorang pemikir klasik yang terpercaya.
Pengetahuannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tafsir, hukum,
bahasa, sastra, tasawuf, filsafat, kedokteran, fisika, astronomi, astrologi, matematika,
dan lain-lain.12
Dalam upayanya mengungkap eksistensi alam, manusia akan menemukan dua
teori besar tentang bagaimana Tuhan menciptakan alam ini. Teori Emanasi dan Teori
Penciptaan. Menurut Teori Emanasi, alam dipancarkan dari wujud yang transenden
melalui sebuah tingkatan hierarkis, sementara Teori Penciptaan mengajarkan tentang
awal mulaalam semesta ini sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Menarik bahwa
masing-masing pandangan ini memiliki argumentasinya yang didukung oleh
sejumlah filsuf ternama, seperti Ibnu Sina yang mendukung teori emanasi, sedangkan
Fakhr al-Dîn al-Râziyang menolak ide tersebut, dan menyatakan bahwa teori
penciptaanlah yang lebih absah.13
Pertentangan antara Ibnu Sina dan Fakhr al-Dîn al-Râzidimulai dari
perselisihan mereka tentang sifat Tuhan. Ibnu Sina menganggap bahwa Tuhan tidak
memiliki sifat. Sebab, sifat merupakan sifat bagi makhluk. Karenanya, mengatakan

12

Irwan Malik Marpaung, “Melihat Sekilas Imam Fakhr al-Din al-Razi (544-606 H/11491209 M)”, Jurnal Kalimah, Vol. 12 No. 1, (Maret 2014), h. 155.
13
Imron Mustofa, “Kritik Fakhruddin al-Razi terhadap Emanasi Ibnu Sina,” Jurnal Kalimah,
Vol 13 No. 2, (September 2015), h. 311-312.
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Tuhan memiliki sifat sama artinya dengan menyamakan Tuhan dengan ciptaanNya.
Pandangan inilah yang ia maksud dengan tanzîh. Pandangan tanzîh dan prosesnya
ternyata tidak mulus tanpa rintangan. Terutama semenjak ia dimaknai sebagai
peniadaan sifat bagi Allah. Salah satu rintangan tersebut adalah timbulnya hal yang
mempertanyakan ataupun mempertentangkan konsepsi ini, seperti; “Bagaimanakah
alam ini ada?”, “Bagaimana pula hubungan dan peran Tuhan dengan alam?”, dan
sebagainya. Dalam merespons pertanyaan pertama, Ibnu Sina menawarkan konsepsi
keterciptaan alam dari pancaran Tuhan. Konsep ini ia namai dengan nazariyyah alfayd (emanasi).14
Pada dasarnya prinsip tanzîh ini bertentangan dengan beberapa ayat dalam al
Qur’an yang menunjukkan sifat-sifat Tuhan. Bahwa Tuhan mengurusi makhluknya,
yang mempergilirkan siang dan malam, dll. Maksud yang hendak dicapai oleh Ibnu
Sina sejatinya adalah ketidaksamaan Tuhan dengan makhluknya, dan pada titik ini alRâzi menyepakati. Hanya saja al-Râzi menyatakan tanzih dengan pemaknaan bahwa
Tuhan memiliki sifat hanya saja sifat-sifat tersebut tidak sama dengan sifat-sifat
makhluk.
Konsep emanasi Ibnu Sina akan melahirkan implikasi bahwa alam semesta
tercipta bersamaan dengan Tuhan, seolah Tuhan dalam kehendak waktu. Hal ini
disebabkan bahwa Tuhan Maha Berkehendak dan kalau Tuhan menciptakan alam
berarti Tuhan memiliki space dalam berkehendak, kapankah kehendak Tuhan itu?
Kenapa Tuhan berkehendak diciptakannya alam pada waktu itu? Kenapa tidak
14

Ibid, h. 316.
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sebelumnya? Apakah karena Tuhan belum mampu? Pertanyaan seperti ini yang
menyebabkan teori emanasi ini dipertahankan Ibnu Sina. Yang tentu saja akan
berdampak jika alam semesta adalah hasil dari emanasi Tuhan maka alam semesta
akan bersifat kekal. Tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir.
Ada satu hal yang penulis amati terlewatkan oleh Ibnu Sina namun menjadi
penguat teori penciptaan al-Râzi, bahwa waktu ada karena diciptakan. Sehingga pada
masa sebelum diciptanya alam semesta tidak ada kata sesudah atau sebelum. Karena
pada masa itu waktu belum diciptakan.
Konsep waktu Fakhr al-Dîn al-Râzi dapat dipahami melalui teori penciptaan
dimana al-Râzi bersinergi dengan konsep atom As’ariyyah, bahwa atom (jauwhar)
adalah unsur terbentuknya alam semesta. Konsep waktu al-Razi bisa ditemui dalam
tafsirnya yang terkenal, yaitu Mafatih al-Ghayb (Kunci-kunci Alam Ghaib), juga
dikenal sebagai tafsir al-Kabîr. Tafsir ini banyak dirujuk para peneliti muslim yang
ingin memahami sudut pandang al-Qur’an secara saintis. Mafatih al-Ghayb banyak
memuat penjelasan kauniyah (ayat-ayat alam semesta) untuk menjelaskan sign yang
dimaksud oleh al Qur’an. Tidak terkecuali dengan waktu.
Bahasan waktu dalam tafsir Mafatih al-Ghaybcukup banyak dijelaskan dalam
al-Qur’an, namun untuk studi analisis hubungan dilatasi waktu Einsten lebih relevan
pada ayat-ayat yang menjelaskan peristiwa Isra’ Mi’raj. Menurut Agus Purwanto,
secara nalar peristiwa Isra’ Mi’raj bukanlah fenomena yang mengada-ada. Biasanya
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para ilmuwan menggunakan pendekatanteori relativitas khusus Einsten. Ini berarti
mengaitkan peristiwa tersebut dengan konsep dilatasi atau pemuluran waktu.15
Ada kesamaan antara teori penciptaan al-Râzi dengan teori big bang. Meski
dalam teori penciptaan, al-Râzi mengukuhkan eksistensi Tuhan, sementara teori big
bang banyak mengembangkan konsep yang meniadakan Tuhan. Persamaan bahwa
semesta diciptakan dari tiada menjadi ada yang mengharuskan topik waktu juga
masuk kedalamnya. Namun, sejauh apakah dilatasi waktu Einsten yang menjadi
konsep pembaharu pada fisika modern dan berimplikasi pada teori big bang, relevan
untuk dikomparasikan dengan konsep waktu al-Râzi pada teori penciptaan? Hal inilah
yang akan menjadi spesifik penelitian.
B. Indentifikasi Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang diperoleh identifikasi beberapa
permasalahan sebagai berikut:
1. Islam

memandang bahwa ilmu dan nilai bukan dua hal yang terpisah.

Keduanya merujuk kepada al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia.
Berdasarkan hal tersebut, ilmu dalam Islam sebagai penguat sisi transendental
(iman) dalam berketuhanan.
2. Perkembangan (Ilmu Pengetahuan) Barat memiliki konsep berbeda, dengan
spirit value free memberikan dampak negatif yang signifikan dengan lahirnya
virus-virus ilmu pengetahuan.

15

Agus Purwanto, Isra’ Mi’raj Teori Kecepatan Cahaya dan Terapi Kejiwaan, (Surabaya:
Lensa Utama, 2010) MPA 286/Juli 2010, h. 8 dikutip oleh Leyla Hilda, “Hubungan Peristiwa Israk
Mikraj dengan Teori Relativitas Einsten,” Logaritma, Vol. II No. 01 (Januari 2014), h. 3.
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3. Fenomenavirus ilmu pengetahuan juga terdapat dalam perkembangan kajian
tentang waktu dalam ilmu fisika dengan sipirit anti Tuhan.
4. Dilatasi waktu adalah efek relativitas khusus Albert Einsten, yang merupakan
tonggak pertama pergeseran fundamental dalam konsepsi waktu fisika.
5. Sebagai penguasa peradaban sebelum Barat, Islam memiliki sejumlah
ilmuwan dengan beragam pandangan terkait konsep waktu dan konsep
penciptaan alam semesta dengan spirit tanzîh terhadap Tuhan.
6. Salah satu ilmuwan Islam, Fakhr al-Dîn al-Râzi, saintis dan filsuf Islam,
memiliki sudut pandang yang fenomenal soal konsep waktu dan penciptaan
alam semesta.
7. Penciptaan alam semesta menurut al-Râzi memiliki kesamaan substansi
dengan konsep Big Bang.
8. Perlunya ditinjau konsep waktu menurut al-Râzi secara relativistik pada
peristiwa Isra’ Mi’raj dalam tafsirnya yang dikenal ilmiah, Mafatih al-Ghayb.
9. Peninjauan tersebut sebagai upaya mengkomparasikan dilatasi waktu Albert
Einsten dengan konsepsi waktu menurut Fakhr al-Dîn al-Râzi dalam konteks
paradigmatis.
C. Batasan Masalah
Mengingat keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki peneliti, maka
penelitian ini difokuskan pada studi komparatif antara dilatasi waktu Albert Einsten
yang terdapat dalam relativitas khusus dengan konsepsi waktu Fakhr al-Dîn al-Râzi
dalam Mafatih al-Ghayb.
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana komparasi antara dilatasi waktu dalam relativitas khusus Albert
Einsten dengan konsepsi waktu menurut Fakhr al-Dîn al-Râzi dalam Mafatih
al-Ghayb?”
E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui bagaimana komparasi antara dilatasi waktu Albert Einsten
dalam relativitas khusus dengan konsepsi waktu menurut Fakhr al-Dîn al-Râzi
dalam Mafatih al-Ghayb.
F. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan bisa memotivasi mahasiswa untuk mulai
mengupayakan membangun world view ke-islaman dalam dunia sains (ilmu
pengetahuan) dalam berbagai ranah penelitian.
2. Bagi Pustaka
Penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur keilmuan yang bisa
dikaji untuk diteliti lebih lanjut atau menghasilkan anti-tesa barudemi
menambah khazanah keilmuan dalam Islam.
3. Bagi Umum
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Penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat umum tentang
Islam yang terhubung dengan segala aspek kehidupan, termasuk dalam bidang
ilmu fisika.
4. Bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan untuk peneliti kembangkan lebih lanjut untuk
diperoleh nilai kebermanfaatn yang lebih baik.

17

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Biografi Singkat Albert Einsten
Albert Einstein lahir di Ulm, Kerajaan Wuttemberg, Jerman pada tanggal 14
Maret 1879. Ayah Albert Einstein bernama Hermann Einstein dan Ibunya bernama
Pauline, menikah di Stuttgart-Bad Cannstatt. Keluarga Einstein termasuk keluarga
keturunan Yahudi. Ayahnya hanya bekerja sebagai penjaja ranjang bulu yang
kemudian beralih pekerjaan menjadi ahli elektrokimia. Keluarga yang dimiliki oleh
Einstein sangatlah konsen terhadap pendidikan anaknya terutama dibidang sains dan
musik.16
Albert Einsten dianggap sebagai ilmuwan teoritis terbesar pada abad ke-20.
Selain mengemukakan teori relativitas, beliau juga banyak menyumbang pada
mekanika kuantum, kosmologi dan mekanika statistik. Beliau juga pernah diberi
anugerah Penghargaan Nobel dalam fisika di tahun 1921. Penghargaantersebutuntuk
penjelasan mengenai efek fotoelektrik. Dengan teori relativitasnya, beliau mulai
dikenal oleh banyak orang dan dihargai dengan temuannya.17
Saat kecil, Albert Einstein merupakan anak yang pemalu dan sulit dalam
berbicara. Beliau nampak seperti orang terbelakang dengan keadaan tersebut, beliau
lebih suka menyendiri. Kemudian pada usia 5 tahun, beliau nampak berminat kepada
16

“Biografi
Albert
Einsten
Ilmuwan
Fisika”.
(On-line),
tersedia
di:
http://www.biografipedia.com/2015/07/biografi-albert-einstein-ilmuwan-fisika.html (Juli 2015).
17
Rizka Damayanti, “Profil dan Biografi Albert Einsten: Ilmuwan Terkenal Dunia”. (On-line),
tersedia di: http://www.profilpedia.com/2014/05/profil-dan-biografi-albert-einstein.html (Mei 2014).
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fisika. Saat sedang sakit, Einsten diberi hadiah kompas oleh ayahnya. Kompas itulah
yang membuat dirinya semakin tertarik untuk membuka misteri didalamnya.18
Setelah Einstein lulus dari Eidgenössische Technische Hochschule (Institut
Teknologi Swiss Federal, di Zurich), beliau memutuskan untuk mencari pekerjaan
yang berkenaan dengan pengajaran atau penelitian di almamaternya namun selalu
ditolak dikarenakan sifat Einstein yang terburu-buru dalam bekerja. Saat masih kuliah
Eistein sering membuat professor pembimbingnya marah karena sifatnya tersebut
sehingga ini mempunyai penilaian yang buruk bagi dirinya.19
Namun kemudian pada 1904, Einstein bekerja di Kantor Paten Swiss dengan
posisi tetap. Beliau mendapatkan gelar doktor setelah menyerahkan thesis "Eine neue
Bestimmung der Molekül dimensionen" (On a new determination of molecular
dimensions) pada tahun 1905 dari Universitas Zurich. Pada tahun yang sama Einsten
menulis empat artikel yang memberikan dasar fisika modern, tanpa banyak sastra
sains yang dapat ia tunjuk atau banyak kolega dalam sains yang dapat ia diskusikan
tentang teorinya. Banyak fisikawan setuju bahwaketiga thesis itu (tentang gerak
Brownian), efek fotolistrik, dan relativitas khusus) pantas mendapat Penghargaan
Nobel.20
Tahun 1909, Einsten diangkat sebagai profesor di Universitas Zurich. Tahun
1915, Einsten menyelesaikan kedua teori relativitasnya. Penghargaan tertinggi atas
kerja kerasnya sejak kecil terbayar dengan diraihnya Hadiah Nobel pada tahun 1921
18

Ibid.
Biografipedia, Op. Cit.
20
Ibid.
19
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di bidang ilmu fisika. Einsten juga mengembangkan teori kuantum dan teori medan
menyatu. Tahun 1933, Einsten beserta keluarganya pindah ke Amerika Serikat karena
khawatir kegiatan ilmiahnya baik sebagai pengajar maupun sebagai peneliti –
terganggu. Pada tahun 1941, ia mengucapkan sumpah sebagai warga negara Amerika
Serikat. Karena ketenaran dan ketulusannya dalam membantu orang lain yang
kesulitan, Einsten ditawari menjadi presiden Israel yang kedua. Namun jabatan ini
ditolaknya karena ia merasa tidak mempunyai kompetensi di bidang itu. Akhirnya
pada tanggal 18 Apri 1955, Einsten meninggal dunia dengan meninggalkan karya
besar yang telah mengubah sejarah dunia. Kendati begitu, Einsten sempat menangis
pilu dalam hati karena karya besarnya teori relativitas umum dan khusus digunakan
sebagai inspirasi untuk membuat bom atom. Bom inilah yang dijatuhkan di atas kota
Hiroshima dan Nagasaki saat Perang Dunia II berlangsung.21
B. Relativitas Klasik
Istilah klasik dan modern dalam fisika dengan mudah ditemui pada bahasan
fisika modern. Sekilas, istilah ini menggambarkan perbedaan zaman, fisika modern
bisa dianggap sebagai pengganti fisika klasik dalam mengkaji fenomena fisis
semesta. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar, pembelajaran fisika di tingkat
pendidikan dasar dan menengah tetap mempelajari fisika klasik.
Kapanpun zaman berjalan, fisika klasik akan tetap fisika klasik dan fisika
modern tetap fisika modern. Fisika klasik dan fisika modern terkait dengan objek
21

Paul Strathen, Ide Besar: Einstain dan Relativitas, alih bahasa Fransisca Petrazani (Jakarta:
Erlangga, 2003), h. 84, dikutip oleh Leyla Hilda, “Hubungan Peristiwa Israk Mikraj dengan Teori
Relativitas Einsten”. Logaritma, Vol. II No. 01 (Januari 2014), h. 5.
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yang kita pelajari. Objek yang dipelajari dalam fisika klasik adalah objek yang
ukurannya sedang-sedang saja dan kecepatannya juga sedang-sedang saja. Sedangkan
objek yang dipelajari dalam fisika modern, ukurannya sangat-sangat kecil dan
kecepatannya sangat-sangat cepat (mungkin mendekati kecepatan cahaya 3 × 10 m
per detik).22

Fisika modern mengkaji objek kajian bagi materi yang berkecepatan
mendekati kecepatan cahaya dan berukuran mikroskopis. Perhitungan matematis
fisika modern jika beroperasi pada benda makroskopis dan berkelajuan rendah
menaati fisika klasik. Sebagaimana diketahui bahwa kajian fisika klasik membahas
materi yang berukuran makroskopis dan berkelajuan rendah. Meski fisika modern
memiliki sifat yang lebih umum dibanding fisika klasik, pengajaran fisika klasik lebih
mudah dipahami. Fisika klasik beroperasi dengan bantuan matematika dasar,
sehingga sangat ideal bagi keberlangsungan pembelajaran di tingkat pendidikan dasar
dan menengah.
Pada akhir abad ke-sembilan belas, sebagian besar hal yang hendak diketahui
tentang fisika tampaknya telah tuntas dipelajari. Dinamika Newton telah berulang kali
mengalami pengujian ketat, dan keberhasilannya membuat ia diterima sebagai
kerangka nalar dasar bagi pemahaman yang mendalam dan taat asas tentang perilaku
alam. Keelektrikan dan kemagnetan telah berhasil dipadukan lewat karya teoritik
22

Agus Mulyono dan Ahmad Abtokhi, Fisika dan al-Qur’an, (Malang: UIN Malang Perss), h.
14 dikutip oleh Nidaa UlKhusna, “Konsep Penciptaan Alam Semesta (Studi Komparatif antara TeoriM Stephen Hawking dengan Tafsir Ilmi penciptaan Jagad Raya, Kementerian Agama RI).” (Skripsi
Program Studi Tafsir Hadis, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakart,
2013), h. 6.
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Maxwell, dan begitu pula gelombang elektromagnet, yang diramalkan kehadirannya
oleh persamaan Maxwell, telah berhasil diamati dan diselidiki sifat-sifatnya lewat
berbagai percobaan yang dilakukan Hertz.23
Pada masa itu fisika klasik dianggap telah mencapai puncaknya. Kinematika
dan dinamika Newton telah teruji dengan baik dalam kehidupan. Tidak hanya objek
makroskopis, gelombang elektromagnet berhasil dipadu-padankan oleh Maxwell
setelah hubungan listrik dan magnet mampu dipecahkan oleh Hertz.
Perkembangan fisika klasik cukup memuaskan para fisikawan dengan hanya
menyisakan beberapa pertanyaan. Namun pertanyaan-pertanyaan tersebut di
kemudian hari justru membawa perubahan besar bagi fisika, yaitu bertransformasinya
fisika klasik menjadi fisika modern.
Teori-teori fisika klasik tersebut tidak dapat memberi penjelasan yang
memuaskan bagi sejumlah fenomena interaksi radiasi-materi. Beberapa contoh
fenomena yang tak terungkapkan dengan fisika klasik antara lain adalah:24
1.

Spektrum radiasi benda hitam

2. Efek foto-listrik
3. Spektrum atom hydrogen
4. Panas jenis zat padat

23

Kenneth S. Krane, Fisika Modern, terjemahan Hans J. Wospakrik, (Penerbit UI: UI Press,
2008), h. 2.
24
Rustam E. Siregar, Fisika Kuantum Teori dan Aplikasi, (Bandung: Widya Padjadjaran,
2010), h. 1.
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Sebagaimana diketahui bahwa fisika adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari tentang fisik alam semesta, para ilmuwan fisika mempelajari semesta
dengan dasar kinematika Newton. Kinematika adalah bidang fisika yang mempelajari
tentang gerak. Sementara dinamika adalah bidang yang mempelajari sebab-sebab
benda bergerak. Gerak identik dengan bahasan kecepatan, percepatan, jarak dan
waktu. Bagi Newton, ruang dan waktu bersifat mutlak. Pandangan ini berasal dari
Galileo Galilei, seorang ilmuwan Yunani yang menggagas heliosentris.
Galileo mengatakan bahwa sebuah benda yang diam cenderung diam kecuali
jika dikenakan gaya luar. Pernyataan ini dikenal sebagai asas kelembamam (inersia),
dimana gerak suatu benda yang memiliki kerangka acuan inersia berarti tidak
mengalami perubahan kecepatan. Hal inilah yang diperkenalkan oleh Newton dengan
persamaan matematis:25
=0
Namun konsep ruang dan waktu yang mutlak mengalami tantangan oleh
realitas alam semesta. Fenomena alam menjelaskan bahwa suatu kecepatan yang
dialami sebuah benda akan mengalami perbedaan hasil pengamatan berdasarkan
kerangka acuan. Perbedaan hasil pengamatan yang dilakukan dalam kerangka
lembam memerlukan transformasi Galileo, yang mengatakan bahwa kecepatan
(relatif terhadap tiap kerangka lembam) mematuhi aturan jumlah yang paling
sederhana. 26
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Op. Cit, h. 25.
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Perbedaan hasil pengamatan yang dimaksud bukanlah bahasan angka
ketidakpastian suatu pengukuran, melainkan hakikat alamiah kinematika bahwa
sebenarnya tidak ada kerangka acuan absolut. Sehingga transformasi Galileo menjadi
suatu jalan tengah untuk mempertahankan asumsi ruang dan waktu bersifat mutlak.
Konsep aturan penjumlahan sederhana untuk mengatasi hasil pembandingan beberapa
pengamatan yang berbeda dikenal sebagai relativitas klasik.
Dimulai dengan meninjau konsep sebuah kejadian pada kinematika. Kejadian
tersebut dapat berupa mengukur kecepatan kereta api, lintasan cahaya, atau kecepatan
lainnya. Pengamatan pada mulanya ditentukan oleh pengamat melalui penggunaan
empat buah koordinat untuk menyatakan kejadian yang dimaksud, yaitu: tiga buah
koordinat posisi x, y, z yang mengukur jarak darititik pusat sistem koordinat dimana
pengamat berada, dan koordinat waktu t yang merupakan catatan pengamat atas
penunjukan waktunya.27
Diandaikan dua orang pengamat yaitu O dan O’, dimana O sedang mengamati
laju sebuah kereta, sementara O’ adalah pengamat yang bergerak terhadap O
sepanjang sumbu x. Masing-masing pengamat dapat mengamati kecepatan kereta
dengan koordinat posisi dan waktu, yaitu x, y, z, dan t. Menurut pengamat O,
kecepatan yang dialami oleh objek terjadi dalam x, y, z, dan t. Sementara menururt
O’kejadian yang dialami objek dalam kerangka x’, y’, z’, dan t’.
Relativitas klasik berlaku sebagai berikut:
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Ronald Gutreau dan William Savin, Fisika Modern Schaum’s Outlines, terjemahan Soni
Astranto (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 3.
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x’ = x – vt;

y’ = y;

z’ = z; t’=t;

dimana v dalam vt adalah kecepatan yang ditempuh oleh pengamat O’ terhadap O.28
Koordinat transformasi Galilean hanya berlaku di sepanjang sumbu x, dimana
kejadian P terjadi dalam kerangka inersia pada suatu daerah horizontal. Sehingga
jarak yang ditempuh oleh kejadian P dalam sudut pandang pengamat O’ adalah
senilai dengan selisih jarak tempuh kejadian P menurut pengamat O dengan jarak dari
kecepatan yang dialami oleh O’ terhadap O.
Perhitungan serupa juga terjadi dalam kecepatan. Andaikanlah seorang
pengamat O, dalam salah satu kerangka lembam mengukur kecepatan sebuah benda
v; maka pengamat O’ dalam kerangka lembam lain, yang bergerak dengan kecepatan
tetap vrelatif terhadap O akan mengukur bahwa benda yang sama ini bergerak dengan
kecepatan v’ = v –v.29Pengukuran tersebut memiliki hubungan dengan jarak dimana
x’ = x –vt,
′

v’=
=
=
=

′

(

−
−

− )

′

(1)

Operasi relativistik demikian yang dimaksud oleh Galileo bahwa kecepatan
relatif mematuhi aturan jumlah yang sederhana.

Sedangkan diferensiasinya memberikan:
28

Ibid, h. 4.
Kenneth S. Krane, Op. Cit, h. 25.

29

25

′

=

a’ = a
Berbeda dengan jarak dan kecepatan, percepatan tidak mengalami hasil
pengukuran yang relativistik, ini disebabkan kerangka acuan dalam mekanika
relativitas klasik adalah kerangka acuan inersia (lembam). Hal tersebut dapat
dipahami bahwa percepatan adalah besaran turunan dari perubahan kecepatan yang
dialami sebuah benda, sementara kerangka acuan inersia berarti kerangka acuan yang
tidak mengalami perubahan kecepatan.
Konsep mekanika Newton menjadi sebab bagi kehadiran relativitas khusus.
Teori Newton adalah alat uji keabsahan aspek-aspek baru dalam mekanika pada
periode fisika klasik. Tak terkecuali dengan teori elektromagnetik masuk dalam
laboratorium teori mekanika Newton. Namun hal tersebut justru menghasilkan
paradoks. Fenomena ini memposisikan relativitas khusus sebagai solusi dari paradoks
teori elektromagnetika klasik.
Para fisikawan melakukan berbagai upaya untuk mempelajari sifat zat
perantara yang berperan bagi perambatan gelombang elektromagnetik. Zat perantara
ini disebut ether; namun, karena zat ini belum pernah teramati dalam percobaan,
maka dipostulatkan bahwa ia tidak bermassa dan tidak tampak, tetapi mengisi seluruh
ruang,

dan

fungsi

satu-satunya

hanyalah

untuk

merambatkan

gelombang
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elektromagnet. Sebagaimana sebuah postulat pada umumnya, perkembangan fisika
menuntut agar postulat tentang ether bisa dibuktikan.30
Gerak gelombang merupakan gejala yang ditimbulkan oleh suatu gangguan
lokal pada besaran fisis tertentu serta perambatan gangguan itu dalam medium
sekitarnya.31
Sebelum ditemukannya hubungan antara listrik dan magnet yang berimplikasi
pada gelombang elektromagnetik, gelombang sangat identik dengan perambatan
gangguan lokal pada medium sekitarnya. Setelah Maxwell mengumumkan teori
gelombang elekrtomagnetik, para fisikawan melakukan berbagai upaya untuk
mengetahui medium bagi gelombang elektromagnetik. Bahwa gelombang identik
dengan medium, hal ini memaksa para fisikawan untuk mengandaikan medium
gelombang elektromagnetik yang tidak kunjung berhasil diamati tersebut sebagai
ether.
Percobaan awal yang paling saksama untuk mendapatkan bukti kehadiran
ether dilakukan pada tahun 1887 oleh fisikawan Amerika, Albert A. Michelson dan
rekannya E. W. Morley. Percobaan mereka pada dasarnya mempergunakan
interferometer Michelson yang dirancang khusus bagi maksud ini. 32
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Ibid.
M. O. Tjia, Gelombang, (Solo: Dabara Publishers, 1994), h. 1.
32
Op. Cit. h. 28.
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Interferometer yang digunakan dalam eksperimen Michelson diilustrasikan
oleh gambar berikut:33

Gambar II. 1 Ilustrasi percobaan Michelson-Morley
Pada prinsipya interferometer adalah sebuah alat yang bekerja dengan
memanfaatkan gejala interferensi, dimana prinsip interferensi adalah kenyataan
bahwa beda lintasan optik akan menghasilkan suatu frinji.
Dengan menembakkan sinar laser pada kaca yang dirancang mampu
memisahkan cahaya menuju C1 dan C2, cahaya tersebut kembali menyatu dengan
pantulan terhadap masing-masing cermin (C1 dan C2), sedang panjang lintasan yang
ditempuh menjadi berbeda, akan menghasilkan suatu frinji yang berpola gelap dan
terang.
Sinar laser yang melintas melawan arah kemudian berbalik (menuju C1) akan
menghasilkan panjang lintasan yang lebih panjang dibandingkan dengan sinar laser
yang mengalami lintasan searah (menuju C2), perbedaan panjang lintasan tersebut
mengakibatkan interferensi. Peristiwa ini berlangsung dengan asumsi sinar laser

33

Rustam Hafid, “Laporan Fisika Modern-Interferometer Michelson” (On - line) tersedia di:
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sedang mengarungi lautan ether.Panjang lintasan menuju C1 dengan panjang lintasan
menuju C2 seharusnya bisa menggambarkan pembuktian relativitas kecepatan sinar
laser terhadap ether dengan perbedaan waktu tempuh. Tapi kedua peristiwa ini terjadi
dalam rangkaian yang sama dan sulit dipisahkan.
Walaupun demikian, Michelson dan Morley menggunakan suatu metode
cerdik untuk dapat menarik kesimpulan tentang komponen saham kedua ini- yakni,
dengan memutarkan peralatan interferometer sebanyak 90°. Adanya perubahan tanda
pada saham kedua ini diperkirakan bakal teramati sebagai perubahan pola frinji.34

Untuk mengetahui keberadaan ether dengan melakukan sebuah eksperimen
dalam rangkaian peristiwa yang sulit dipisahkan adalah tidak mungkin, sehingganya
perlu perubahan arah (tanda), sebuah perlakuan yang sesuai agar mampu memberikan
keterangan dari relativitas yang diakibatkan oleh ether. Perubahan arah sebanyak 90°

semestinya menghasilkan perubahan pola frinji, yang gelap menjadi terang dan yang
terang menjadi gelap.

Ketika Michelson dan Morley melakukan percobaan tersebut tidak mengamati
adanya perubahan mencolok dalam pola frinji interferensi,yang mereka simpulkan
hanyalah suatu pergeseran yang lebih kecil daripada 0,01 frinji, berhubungan dengan
laju Bumi mengarungi ether, paling tinggi 5km/detik. Sebagai upaya terakhir,
Michelson dan Morley bernalar bahwa mungkin gerak orbital Bumi menghapus gerak
translasi Bumi mengarungi ether. Jika hal ini benar, maka enam bulan kemudian
Bumi akan bergerak dalam orbitnya pada arah yang berlawanan, sehingga dengan
34

Op. Cit. h. 30.
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demikian penghapusan ini tidak akan terjadi. Ketika percobaan diulangi enam bulan
kemudian, kembali diperoleh hasil nihil.
Sehingga postulat relativitas klasik tentang perbedaan hasil pengamatan
memenuhi aturan penjumlahan yang sederhana mengalami ketidakberhasilan dalam
upaya pembuktian ether, pada cahaya (sinar laser).
C. Relativitas Khusus
Penemuan Michelson dan Morley tidak kunjung mendapatkan reaksi dari para
fisikawan, yang berarti bahwa relativitas klasik masih menjadi satu-satunya postulat
dalam merujuk soal kinematika. Mengingat kinematika yang berlaku pada bendabenda makroskopik dan berkelajuan rendah tetap relevan jika berpacu pada relativitas
klasik.
Baru pada tahun 1905 hasil temuan Michelson dan Morley mendapatkan
tanggapan dari Albert Einsten. Satu-satunya cara supaya teori elektromagnetik
Maxwell konsisten adalah menjadikan kecepatan cahaya yang diamati tidak
bergantung pada kecepatan relatif pengamat terhadap cahaya.35
Artinya, kecepatan cahaya memiliki kecepatan tetap yaitu 3 10

/ dalam

pengamatan pengamat manapun, mengabaikan kecepatan relatif pengamat terhadap
cahaya. Sehingga cahaya tidak mematuhi aturan penjumlahan sederhana dalam
transformasi Galileo.
Secara lengkap, postulat Einsten dinyatakan sebagai berikut:36
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Ibid, h. 22.
Ronald Gutreau dan William Savin, Op. Cit, h. 10.

36

30

Postulat 1: Hukum-hukum fisika sama (invarian) untuk semua pengamat inersia
(yang tidak mengalami percepatan).
Hukum Newton tentang gerak mengacu pada prinsip relativitas, namun
persamaan Maxwell dan transformasi Galilean bertentangan dengannya. Einsten
melihat tidak adanya perbedaan mendasar antara hukum-hukum mekanika dan
elektromagnetik.
Postulat 2: Di dalam ruang hampa, kecepatan cahaya yang diukur oleh semua
pengamat inersia adalah
=1

=3

10

/

yang tidak bergantung pada gerakan sumbernya.
Paradoks yang diakibatkan oleh ketidak beradaan ether dalam menaati
transformasi Galileo menyebabkan adanya perbedaan perlakuan dalam benda-benda
makroskopis dan berkelajuan rendah dengan gelombang elektromagnetik atau
kecepatan cahaya. Einsten memandang tidak demikian, seharusnya hukum-hukum
fisika kovarian, dalam kerangka inersia, dimana setiap kerangka inersia memiliki
makna bahwa kecepatan yang dialaminya tidak memiliki mengalami percepatan.
Selain dipostulatkan bahwa cahaya memiliki kecepatan yang tetap senilai
3

10

/ , sampai saat ini belum ditemukan kecepatan yang melampaui kecepatan

cahaya. Sehingga kecepatan cahaya adalah kecepatan yang paling tinggi di alam
semesta.
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Namun fakta ilmiah ini akan mengalami kerancuan matematis apabila
relativitas bertahan dalam transformasi Galileo. Dimisalkan bahwa, sebuah benda
mikroskopis bernama partikel x memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya (v)
misal 0,8 c (c adalah kecepatan cahaya) sedang melintas didepan seorang pengamat O
yang diam di bumi, peristiwa ini juga diamati seorang pengamat O’ yang sedang
berada di pesawat dengan kecepatan 0,7 c terhadap pengamat O (-u, karena gerak O’
berlawanan arah dengan lintasan x). Maka hasil pengukuran kecepatan menurut
pengamat O’ dengan menggunakan transformasi Galileo adalah sebagai berikut:
v’ = v – u
= 0,8c – (- 0,7c)
= 1,5c
Dengan diperolehnya sebuah kecepatan senilai 1,5c maka peristiwa fisika ini
tidak taat terhadap implementasi relativitas khusus, yang menyatakan bahwa tidak
ada kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya. Berkaitan dengan kerangka acuan,
relativitas Einsten dinamakan sebagai relativitas khusus karena berada dalam
geometri Euclid.
Sehingga diperlukanlah sebuah transformasi yang bisa memenuhi pengukuran
dari aspek-aspek dalam fisika secara kovarian pada kerangka acuan inersia.
Transformasi yang bisa digunakan dalam fenomena fisis yang lebih umum adalah
transformasi Lorentz.
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Secara matematis, transformasi Lorentz memenuhi persamaan sebagai
berikut37:
=

=

=

=

Persamaan tersebut menjelaskan bahwa yang menghubungkan relativitas
menurut pengamat relatif dengan pengamat yang diam ada pada
Lorentz),

= 1−

Transformasi Lorentz akan

(Perhitungan

beroperasi sebagaimana transformasi Galileo

apabilac diubah kedalam v. Jika hal ini dilakukan maka transformasi Lorentz bisa
direduksi menjadi transformasi Galileo. Inilah transformasi yang mampu menjawab
objek bahasan fisika yang lebih umum sekaligus solusi bagi beberapa efek dari
postulat Einsten, diantaranya dilatasi waktu, konstraksi panjang dan efek Doppler,
juga beberapa persoalan dinamika diantaranya momentum relativistik, massa
relativistik, dan energi relativistik.
D. Akibat Relativitas Khusus
Relativitas khusus Einsten sangat memerlukan bantuan transformasi Lorentz
dalammenjelaskan beberapa akibat berupa fenomena fisika yang sangat baru pada
masanya. Fenomena-fenomena tersebut sebagai berikut:
1. Dilatasi waktu
Dilatasi waktu merupakan suatu gejala dimana selang waktu antara dua
detak dari suatu alat pengukur waktu akan mengalami kelambatan apabila alat
37

Murtono, “Mengenal Konsep Relativitas”. Kaunia, Vol. I No. 2 (Oktober 2005), h. 141..
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tersebut bergerak relatif terhadap pengamat38. Secara matematis dijelaskan dalam
persamaan berikut:
′

=

atau

∆ ′=

∆

Sederhananya fenomena tersebut bisa digambarkan oleh contoh berikut,
dimana sebuah partikel x melesat terhadap pengamat O dengan kecepatan v,
sementara partikel tersebut juga diamati oleh pengamat O’ yang bergerak relatif
terhadap pengamat O dengan kecepatan u. Maka dilatasi waktu menjelaskan
bahwa waktu yang diamati oleh pengamat O’ mengalami pemuluran atau
perlambatan dibandingkan waktu yang diamati oleh pengamat O.
Perlu ditekankan bahwa efek ini nyata, tidak hanya berlaku bagi jam-jam
yang didasarkan pada berkas-berkas cahaya tetapi juga bagi waktu itu sendiri;
semua jam akan berjalan lebih lambat menurut seorang pengamat yang berada
dalam keadaan gerak relatif, termasuk jam biologis. Begitupun pertumbuhan usia
dan peluruhan sistem hayati mengalami perlambatan karena efek pemuluran
waktu. Agar penjelasan pada sub-materi dilatasi waktu memiliki keluasan
pembahasan, maka dilatasi waktu akan diberikan judul khusus setelah bahasan
akibat relativitas khusus.
2. Konstraksi Panjang
Konstraksi panjang merupakan gejala berkurangnya panjang suatu benda
saat benda tersebut bergerak relatif terhadap pengamat.39 Sebaliknya dari dilatasi
38

Hery Kustanto, Raden Oktova,“Paradoks Kembar dalam Teori Relativitas Khusus sebagai
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waktu, pengamat yang bergerak relatif terhadap pengamat diam pada sebuah
pengamatan panjang benda, akan mengamati panjang benda yang lebih pendek
dibandingkan dengan pengamat yang diam.
Sederhananya fenomena tersebut digambarkan dengan contoh berikut.
Seorang pengamat O yang diam menembakkan sinar laser kepada sebuah cermin
dengan panjang L, peristiwa tersebut juga diamati oleh pengamat O’ yang
bergerak terhadap cermin, maka panjang sinar yang diamati O’ lebih pendek
dibandingkan dengan hasil amatan pengamat O.
Penjelasan matematisnya sebagai berikut:40
Panjang sinar menurut pengamat O adalah L, sementara menurut
pengamat O’ panjang sinar sebesar L’- u∆ , karena menurut O’ cermin bergerak
menuju pengamat O sebesar u∆ ′ . Pengamat O’ juga mengukur laju dari sinar
laser tersebut senilai c, maka ia berkesimpulan bahwa
∆′ =

′

−

∆′

Begitu juga dengan berkas pantul sinar ke pengamat O dalam selang
waktu ∆ ′ ; menempuh jarak
∆′ =

′

+

∆′

′

+

∆′ maka,

Maka waktu yang ditempuh oleh sinar menuju cermin dan setelah
dipantulkan oleh pengamat O, secara total memenuhi persamaan matematis
sebagai berikut:
39

Ibid, h. 12.
Kenneth Krane, Op. Cit, h. 36.

40

35

2∆ ′ = ∆ ′ + ∆ ′
′

=
=

′

+

′

Sementara diketahui bahwa menurut pengamat O yang diam, laju sinar
memliki nilai yang sama yaitu c, yang menurutnya waktu yang ditempuh oleh
sinar bolak balik 2

adalah

senilai 2∆ . Diketahui bahwa persamaan dilatasi waktu
∆

∆ ′=

1−

2∆ ′ =

Maka dengan memasukkannya ke dalam
persamaan tersebut, diperoleh:
2∆

1−

=
′

=

′=

′

dalam

2
−

′

∆

1−

1−

⁄

⁄

Jadi, panjang L’ menurut O’ lebih pendek daripada panjang L menurut O.
3. Efek Doppler
Sejauh ini dalam bahasan relativitas khusus, selalu dihadapkan kepada
fakta bahwa hukum fisika mematuhi postulat Einsten yang pertama. Artinya,
tidak membeda-bedakan objek materi fisika, baik kinematika maupun
elektrodinamika. Namun perlu untuk mengetahui bagaiamana akibat postulat
Einsten terhadap frekuensi.
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Ketika sebuah sumber bunyi bergerak mendekati pengamat, ketinggian
nada lebih tinggi daripada sumber tersebut berada dalam keadaan diam; dan
ketika sumber menjauh dari pengamat, ketinggian nada lebih rendah. Fenomena
ini dikenal dengan efek Doppler dan terjadi untuk semua jenis gelombang.41
Adapun persamaan matematisnya, yang mencakup semua kasus sumber
dan penamat yang bergerak:42
′

=

(

±
)
∓

Tanda sebelah atas berlaku jika sumber dan / atau pengamat saling
mendekat; tanda sebelah bawah berlaku jika saling menjauh.
Efek Doppler juga terjadi pada jenis gelombang yang lain. Cahaya dan
gelombang elektromagnetik lainnya memperlihatkan efek Doppler, walaupu
rumus untuk pergeseran frekuensi tidak sama, efek tersebut sama saja.43
Jika cahaya diterapkan perhitungannya menggunakan persamaan tersebut,
berarti hal ini tidak taat asas terhadap dasar postulat Einsten yang mengatakan
bahwa cahaya tidak membutuhkan zat perantara atau medium perambat.
Sehingga perlunya sebuah rumus pergeseran Doppler yang berbeda bagi
gelombang cahaya. Diandaikan pengamat O memiliki sumber radiasi yang
memancarkan gelombang cahaya berfrekuensi v, pengamat O’ yang sedang
bergerak dengan laju relatif u erhadap pengamat O, mengukur frekuensi yang
41

Douglas C. Giancoli, Op. Cit, h. 428.
Ibid, h. 432.
43
Ibid.
42

37

lebih besar jika ia bergerak menuju O (lebih banyak muka gelombang yang
melewatinya tiap detik). Sebaliknya, bila ia menjauhi O, ia mengukur frekuensi
yang lebih kecil. 44
Marilah kita tinjau situasi ini dari sudut pandang O’, untuk kasus jarak
antara O’ dan sumber berkurang (O’ bergerak menuju O). Jika T’ adalah selang
waktu antara dua puncak gelombang menurut pengukuran O’ dan

′,adalah

panjang gelombang yang dilihat O’, maka menurut O’, jarak antara dua puncak
gelombang adalah (
bergerak sejauh

− )

,′ karena setelah satu puncak gelombang tertentu

′ barulah sumber memancarkan puncak gelombang

berikutnya, sementara sumbernya sendiri telah bergerak sejauh

Selang waktu

′ =(

− ) ′

. ′Jadi:45

′antara dua puncak gelombang menurut pengukuran O’

berkaitan dengan selang waktu T antara dua puncak gelombang menurut
pengukuran O, menurut rumus pemuluran waktu, yakni: 46
=

; T berkaitan dengan frekuensi v yang diukur O menurut

hubungan T = 1/v. Panjang gelombang

’ yang diukur O’ berkaitan dengan

frekuensi v’ yang diukur O’ menurut hubungan
=(
44
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− )

1−

=

′ . Jadi,
′
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=

1

=
=

−

1−

Atau
1−

1−

⁄

⁄

Sehingga persamaan efek Doppler menjadi taat terhadap asas relativitas
khusus. Dimana nilai frekuensi tidak dibedakan atau bergantung dengan medium
rambatan, melainkan sebagai gerak relatif sebagaimana umumnya.
4. Dinamika Relativistik
Relativitas khusus Einten telah memberikan perubahan yang cukup
radikal tentang sudut pandang fisika klasik terhadap panjang (jarak atau ruang)
dan waktu yang melingkupi objek kinematika. Sehingga sepatutnya pemaparan
Einsten bahwa hukum fisika berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersia
juga menjelaskan relativistik pada objek-objek kajian dinamika fisika, dalam hal
ini massa, momentum, energi, dan gaya.47
Sifat mutlak pada jarak dan waktu dalam fisika klasik telah mengalami
konstruksi baru dalam fisika modern, bagaimana dengan kekekalan momentum
linear dan kekekalan energi, perlukah mendapatkan definisi ulang oleh relativitas
khusus? Hal ini digambarkan oleh fenomena dalam hukum kedua Newton.
47
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Andaikan dikenakan gaya pada benda bermassa m, yang memberikan percepatan
a = F/m. Jika gaya tersebut kemudian dikenakan selama suatu selang waktu ang
cukup lama, maka dinamika klasik meramalkan bahwa partikelnya akan terus
mengalami pertambahan laju hingga melampaui laju cahaya. Sementara
tansformasi Lorentz memberi hasil yang tidak bermakna fisika bila

≥ . Jadi,

diperlukan sehimpunan dinamika baru yang mencegah benda mengalami
percepatan sehingga melaju melampaui laju cahaya.48

Pernyataan umum hukum kekekalan momentum adalah momentum total
dari suatu sistem yang benda-benda yang terisolasi tetap konstan. Hal ini
dinyatakan dalam persamaan:49
+

=

′+

′

Benda-benda yang dimaksud terisolasi dalam hukum kekekalan
momentum adalah benda-benda yang tidak mendapatkan perlakuan gaya luar,
gaya hanya ada pada benda-benda di dalam sistem. Dengan kondisi sistem yang
benda-bendanya terisolasi, momentum yang dimiliki oleh benda tersebut akan
bernilai sama, di saat sebelum benda bertumbukan atau setelah bertumbukan, hal
ini yang dimaksud sebagai kekekalan momentum.
Masihkah momentum linear atau lebih singkat disebut sebagai
momentum, memiliki perhitungan yang kekal sebelum dan setelah tumbukan jika
ditinjau dari suatu kerangka acuan yang bergerak?
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Dua massa identik yang saling medekati masing-masing berlaju v dengan
suatu kerangka acuan dengan laju ke kanan senilai v. Menurut dinamika klasik
maka, massa 1 akan tampak diam, sedangkan massa 2 akan tampak mendekat
dengan laju 2v. Tetapi menurut transformasi Lorentz tidaklah demikian.
Kerangka acuan yang bergerak ke kanan dengan laju v dianggap sebagai
pengamat O’ yang berkelajuan u, dimana u = v.
Menurut kecepatan massa 1 menurut O’ adalah
=
=

1−

−
1− ⁄

=
=

⁄
=0

= − , adalah

Kecepatan massa 2 menurut O’ dengan
=

−

1−
(

−

) ⁄

⁄

⁄

Kecepatan massa gabungan 2m setelah tumbukan terjadi, dimana V = 0 adalah
=
=

1−
–

= −

( )

−

/
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=

=

=

+

(0) +

⁄

⁄

=2 ( )
=2
–
= −2

Dengan diperolehnya perbedaan terhadap nilai momentum sebelum
tumbukan dengan momentum setelah tumbukan, perlu disimpulkan bahwa
relativitas khusus telah melakukan redefinisi terhadap hukum kekekalan
momentum. Definisi hukum kekekalan momentum relativistik menyebabkan
perlu adanya persamaan kekekalan momentum yang baru.
Momentum terdiri dari dua besaran fisis, yaitu kecepatan dan massa. Dari
persamaan sebelumnya, kecepatan telah aprosiasikan kepada transformasi
Lorenz, sementara massa belum mendapatkan perlakuan yang sama. Massa
relativistik memenuhi hubungan antara massa yang diam (
(m).
=

1−

) dan massa relatif

/

Dengan mensubstitusikan massa relativistik ke dalam momentum maka
akan diharapka diperoleh definisi baru tentang momentum relativistik. Dalam
kerangka acuan O dan O’ dimana massa pada masing-masing kerangka acuan
adalah,

,

dan

′,

′ , dengan massa total masing-masing M dan M’.
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Menurut kerangka acuan O, kedua massa itu adalah
=

Dengan

/

=

dan

=

/

= ; maka

+

M=
=

/

Diketahui M adalah massa total menurut kerangka acuan O maka M
adalah massa diam yang selanjutnya akan disebut
Menurut O’,
=

⁄

diam, maka

, maka
=
=

′=

1−
(

′ bergerak dengan laju

. Karena

⁄

⁄
)
⁄

1+
1−

=

Massa gabungan M’ bergerak dengan laju V’= -v, jadi
jikadisubstitusikan
Selanjutnya

=

mensubstitusikan

/

, maka diperoleh
masing-masing

′=

besaran

√

/

relativistik

menemukan kekekalan momentum relativistik menurut kerangka acuan O’.
=

=
=

+

(0) +
⁄

⁄
⁄

⁄

/

,

untuk
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=

(− )

=
Karena

=

=

⁄

, maka definisi baru kekekalan momentum telah

memungkinkan untuk mempertahankan berlakunya kekekalan momentum dalam
dua kerangka acuan.
Selain membuat definisi baru tentang kekekalan momentum, dapat
dirumuskan persamaan momentum relativistik sebagai berikut:
=

⁄

1−

Dalam mekanika relativistik, seperti halnya dalam mekanika klasik,
energi kinetik K dari suatu benda sama dengan kerja yang dilakukan oleh gaya
luar untuk menaikkan kecepatan benda tersebut dari nol ke suatu nilai tertentu u,
∆

=

−

∆

Dengan F = dp/dt, maka diperoleh 50

=
(

=

(

=
(
50

+

)

=
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=
)
)
(

+

)
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=

Diketahui bahwa massa relativistik,

1−

relativistik dikuadratkan dan dikalikan dengan
−

diperoleh
menjadi

=

/

. Jika massa

, maka diperoleh

, jika disederhanakan dengan dibagi dengan

−

=

; kedua ruas pernyataan terkhir ini diturunkan

2

= 2

−2

=0

=

Disederhanakan dengan dibagi oleh 2m menjadi
sehingga
(

=

=
Perberdaan antara

=
=

(

−

+
−

− ,

)

)

dengan

adalah energi kinetiknya.

adalah energi untuk massa yang diam sehingga bisa ditulis

, sementara energi

yang diperoleh setelah massa mengalami gerak adalah K. Sehingga dengan
demikian energi total relativistik adalah51
=

=
=

+

+

Persamaan ini merupakan hasil temuan terkenal Einsten yang menyatakan
bahwa energi sebuah benda merupakan ukuran lain dari massanya, energi dan
51
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massa adalah setara, dan bahwa perolehan atau kehilangan energi sebuah benda
dapat dipandang pula sebagai perolehan atau kehilangan massanya.
E. Dilatasi Waktu
Salah satu efek dari relativitas khusus adalah pemuluran waktu atau dilatasi
waktu. Dilatasi waktu telah dijelaskan secara umum dalam sub bab sebelumnya.
Perlunya dilatasi waktu dibahas lebih luas disebabkan beberapa alasan, selain sebagai
fokus penelitian, dilatasi waktu memiliki pembuktian empiris yang istimewa dan
membutuhkan pembahasan khusus.
Sebagai suatu teori yang membutuhkan eksperimental, dilatasi waktu pernah
mengalami hipotesa relativistik bernama paradoks kembar. Diandaikan dua anak
kembar bernama John dan Mary, John menetap di bumi sementara Mary melakukan
perjalanan luar angkasa menuju sebuah bintang.
Paradoks muncul dari kenyataan bahwa (dengan mengabaikan selang waktu
saat Mary bergerak dipercepat dan diperlambat), Mary berada dalam kerangka
inersial, dan selanjutnya dari prinsip relativitas, Mary dapat mengklaim bahwa
Johnnlah yang bergerak, bukan dia. Kalau demikian selang waktu John seharusnya
yang mengalami dilatasi, bukan Mary, sehingga saat Mary kembali, ia menjumpai
saudara kembarnya itu lebih muda daripadanya. Manakah yang benar?52
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Penyelesaian paradoks kembar diperoleh dengan melakukan perhitungan
berdasarkan kerangka acuan masing-masing. Perhitungan pertama menggunakan
kerangka acuan John, selanjutnya perhitungan menggunakan kerangka acuan Mary.
Diandaikan Mary dan John adalah saudara kembar yang baru lahir, sehingga
T=0, dan X=0. Perhitungan dilakukan dengan kerangka John terlebih dahulu. Jarak
yang ditempuh Mary dalam perjalan bolak balik dari bumi menuju bintang dan
kembali ke bumi senilai 2

dengan kecepatanV(-V saat kembali), memakan waktu

senilai 2 / . Transformasi Lorentz yang menghubungkan waktu menurut jam John
( ) dengan waktu menurut jam Mary (

), adalah

=

jarak keduanya selama perjalana Mary menuju bintang,

disubstitusikan ke dalam

=

( −

=

=

=

), diperoleh:55
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=

)53.

adalah

.54 Jika

−

1−

Apabila dinyatakan dalam selang waktu, ∆

lebih lambat dari jam John sebesar .

( −

= ∆ . Jadi jam Mary bergerak
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Mengingat bahwa Mary dan John saudara kembar baru lahir, sehingga T = 0,
dan X = 0. Maka umur John,
keduanya:

−

= (1 − )

.56

=

=

dan umur Mary,

. Selisih umur

Perhitungan selanjutnya menggunakan kerangka Mary. Transformasi Lorentz
menghubungkan kedua jam John dan Mary, hubungan tersebut senilai

=

(

−

). Sehingga dengan sekali turunan, kembali diperoleh selisih waktu John dan

Mary, senilai ∆

=

∆

. Menurut Mary, perjalanannya memakan waktu 2

sehingga selama perjalanan, umur Mary adalah 2
lebih lambat dengan faktor 1/ , maka umur John

/ ,

/ . Karena jam John bergerak
.57

=

Jika dilatasi waktu menjadi satu-satunya faktor dalam perhitungan, Mary

dapat mengklaim bahwa dirinya berusia lebih tua dari John dengan selisih umur
mereka adalah58
−

=
=

1 2
1−

1 2
1−

1

Penyelesain paradoks ini diperoleh dengan mengubah kerangka acuan Mary
setelah ia meninggalkan bintang. Saat Mary meniggalkan bumi menuju bintang.
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Hubungan tersebut senilai,

=

−

. Hubungan Lorentz setelah Mary
=

meninggalkan bintang menuju bumi senilai

+

.

Sehingga selisih pengukuran waktu John menurut Mary adalah senilai
=

. Sehingga selisih umur Mary dan John menurut Mary, adalah jumlah

dari selisih umur keduanya ditambah dengan selisih umur akibat perubahan kerangka
Mary, sebagai berikut:
−

Karena

+

= 1,

=
=
−

1
2

−1

1

=

2

2

1

+
−

+

2
2
−

2

= (1 − )

.

Berdasarkan penyelesaian tersebut, menurut Mary, ia tetap lebih muda
dibandingkan dengan John. Paradoks kembar secara teori telah mampu dirumuskan.
Faktanya, paradoks kembar tersebut juga telah mengalami pembuktian empiris
sebagai bentuk pembuktian terhadap dilatasi waktu.
Pada tahun 1971, J. C Hafele dan Richard E. Keating membuktikan kebenaran
Teori Pemuluran Waktu (time dilation) secara makroskopis. Abstraksi dari penelitian
tersebut menjelaskan bahwa untuk membuktikan Teori Relativitas Khusus tentang
dilatasi waktudalam dunia makroskopis, digunakanlah empat jam atom cesium yang
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diterbangkan mengelilinggi bumi dengan menggunakan pesawat jet selama oktober
1971. Satu pesawat terbang ke timur dan yang satunya terbang ke barat. Kejadian
direkam secara langsung dalam rentang waktu tertentu yang mana hasilnya
menunjukkan kesesuaian hasil eksperimen dengan prediksi Teori Relativitas. Jam
atom cesium yang diterbangkan relatif terhadap jam atom yang ada di Laboratorium
Naval Observatory adalah mengalami perlaambatan 0,000000059 detik dengan
ketidakpastian antara 0,000000049 sampai 0,000000069 detik untuk pesawat yang
terbang ke timur. Untuk pesawat yang terbang ke barat mengalami pertambahan
waktu hanya 0,000000273 detik dengan ketidakpastian antara 0,000000265 sampai
0,000000280 detik. Ketidakpastian (error) terjadi karena standar deviasinya.
Meskipun begitu, hasil eksperimen ini telah memberikan sebuah resolusi empiris atas
“paradoks” jam terkenal secara makroskopis.
F. Biografi Singkat Fakhr al-Dîn al-Râzi
Telah menjadi fakta sejarah bahwa Islam pernah menjadi peradaban dengan
wilayah kekuasaan yang luas disertai pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat
masif. Kehidupan intelektual Islam mengalami perkembangan dengan budaya kritik
mengkritik oleh para ilmuwan muslim atau ulama’. Salah satu diantara dinamika
yang terkenal adalah kritik Imam al-Ghazali terhadap filsafat dalam kitabnya yang
terkenal, Tahâfut al-Fâlasifah. Sebagai seorang ulama’ yang dikenal kredibelitas
pemahamannya terhadap filsafat yang justru mengkritik filsafat, tentu sangatlah
mempengaruhi kehidupan intelektual Islam. Imam al-Ghazali mengkritik filsafat
rasionalisitik yang merupakan aliran filsafat yang mengembangkan ide-ide
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Aristotelian, yang justru merupakan genre filsafat dengan hegemoni keilmuan yang
kuat.
Setelah mengalami pukulan telak dari Imam al-Ghazali, kehidupan intelektual
Islam, mengalami transisi bertahap, dari rasionalisme filsafat Aristoteles menuju
hikmah intuitif. Kelemahan pada sudut politik dan budaya di akhir kekhalifahan
Abbasiyah, tidak menjadi penghalang bagi pemikiran Islam untuk mewujudkan
coraknya yang berbeda. Salah satu tokoh paling berpengaruh dan memainkan peran
utama dalam upaya itu adalah Fakhr al-Din al-Razi.59
Fakhr

al-Dîn

al-Râzi

adalah

seorang

pemikir

klasik

terpercaya.

Pengetahuannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tafsir, hukum,
bahasa, sastra, tasawuf, filsafat, kedokteran, fisika, astronomi, astrologi, matematika,
dan lain-lain.60
Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan
bin Ali al-Quraisi al-Bikri al-Taymi. Laqabnya adalah al-Imâm, Fakhr al-Dîn, alRâzi, dan Syaikh al-Islâm. Kunyah-nya adalah Abu ‘Abdullah, Abu al-Ma’âny, Abu
al-Fadhl, Ibnu Khatîb al-Râzi atau ibn al-Khatîb.61
Ia lahir di sebuah desa yakni Dhailam dekat kota Khurasan tepatnya di kota
Rayy, dalam kabilah Arab Hijaz, pada tanggal 25 Ramadhan, 534 H atau 544 H.
Terdapat dua pendapat, pendapat pertama yakni 534 H ialah pendapat Ibn Subki,
59
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sedangkan pendapat kedua 544 H ialah pendapat Ibn Khulkan, namun pendapat
kedua lebih kuat karena banyaknya riwayat terpercaya.62
Ia belajar kalam, fikih, dan ilmu-ilmu Islam lainnya dari ayahnya. Selain
sebagai guru pertama bagi al-Râzi, ayahnya (Diâ al-Dîn) dikenal sebagai seorang
cendikiawan ternama di Rayy.

Fakhr al-Dîn kemudian belajar filsafat kepada

Muhammad al-Baghawî dan Majd al-Dîn al-Jilî dan kalam dari Kamâl al-Dîn
Simnânî (d. 575/1179-80) di Rayy dan Murûghah. Selepas belajarnya, Fakhr al-Dîn
menguasai hampir semua ilmu pengetahuan yang ada pada masanya, termasuk
matematika, ilmu medis, dan alam.63
Setelah

menyelesaikan

studinya,

al-Râzi

menuju

Khawârizm

untuk

menyiarkan pandangannya, dari sana Ia berlanjut ke Transoxiana, kota dimana Ia
disambut hangat dan diterima sebagai penasehat penguasa Ghûr, Ghiyâts al-Dîn (d.
599/1203) dan saudaranya, Sihâb al-Dîn. Kecemburuan dari ulama tertentu dan
beberapa pihak istana kemudian memaksanya meninggalkan pengadilan Ghûr menuju
Ghaznah (602/1206), tempat ia mengajar untuk sementara waktu. Pada akhirnya alRazi menetap di Herat. Di kota ini ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang
guru bagi keluarga kerajaan dan guru di lembaga pendidikan yang dibangunnya
bersama Khawârizm Syah ‘Alî al-Dîn (596-617 H/1199-1220 M).64
Dalam banyak hal, al-Râzi tidak berbeda dengan al-Ghazali. Ia bermadzhab
Syafi’i dalam fikih, berwawasan luas dalam semua ilmu dan filosofi, namun berbeda
62
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pada beberapa aspek pemikiran warisan Yunani (Greek heritage). Ia juga seorang
kritikus bagi filosof muslim dan sufi. Dalam kalam, al-Râzi bermadzhab Asy’ari,
sedangkan dalam filsafat ia terpengaruh rekan senegaranya, Muhammad Zakaria alRâzi, serta Ibn Sina, dan dalam fisika mengikuti jejak Abû al-Barakat al-Baghdâdî.
Tidak berbeda dengan filosof yang anti-Aristotelian sebelumnya, al-Razi mencoba
menyelaraskan agama dan filsafat rasional.65
Kesamaan al-Râzi dengan al-Ghazali hampir pada keseluruhan aspek
keilmuan, terutama aspek kalam dan fiqh. Al-Râzi dan al-Ghazali dikenal sebagai
peneguh kalam Asy’ariyyah. Sebagai ilmu yang membahas tentang ketuhanan, kalam
Asy’ariyyah termasuk jalan tengah diantara beberapa madzhab kalam pada abad ke-4
H. Adapun madzhab kalam tersebut diantaranya adalah kalam salafiyah; madzhab
kalam yang dipelopori oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, menjadikan teks dalil sebagai
sumber dan jalan memahami Islam, kalam Mu’tazilah adalah kalam yang bersandar
pada dalil ‘aql dan naql dengan menjadikan ‘aql memiliki otoritas diatas naql dalam
menetapkan kebenaran.
Madzhab kalam Asy’ariyyah pertama kali dicetuskan oleh pendirinya yang
bernama Abu al-Hasan al-Asy’ari yang sebelumnya menganut Mu’tazilah selama 40
tahun. Madzhab kalam Asy’ariyyah berusaha memadukan ‘aql dan naql dengan tetap
berpedoman bahwa akal harus tunduk terhadap naql atau nas. Madzhab Aqidah ini
dianut oleh al-Râzi dan al-Ghazali bahkan dalam beberapa kesempatan pada karyakarya keduanya, mengukuhkan kalam Asy’ariyyah.
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Meskipun memiliki kesamaan, al-Ghazali dan al-Râzi memiliki perbedaan
pada latar belakang analisis dalam kalam dan filsafat.66 Al-Ghazali memandang
bahwa pengetahuan tentang Allah tidak dapat diperoleh dengan menggunakan
pendekatan filsafat rasionalistik melainkan dengan nur Allah. Sementara al-Razi
menggunakan pendekatan filsafat yang cenderung skeptis dalam menyingkap tentang
tanda-tanda kebesaran Allah yang menggiring pada pengetahuan tentang batas-batas
yang boleh diketahui tentang Allah. Disamping itu al-Râzi memandang bahwa
pengetahuan tentang Allah juga bisa diperoleh dengan pensucian batin.
Sikap al-Râzi yang skeptis ini dapat diketahui melalui teori besarnya, yaitu
teori penciptaan. Teori penciptaan diungkap al-Râzi sebagai antitesa terhadap teori
emanasi Ibnu Sina yang Aristotelian. Al-Râzi melawan hegemoni Aristotelian tidak
dengan jalur yang berbeda dari filsafat, justru menggunakan pendekatan diskursif dan
argumentatif yang merupakan pendekatan dalam filsafat.
Adapun karya-karya intelektual al-Râzi diantaranya sebagai berikut:67
1. Bidang Tafsir
a. Tafsir Mafatih al-ghayb (kitab tafsir yang terkenal dengan sebutan tafsir
al-Râzî atau tafsir al-Kâbîr)
b. Tafsir Sûrat al-Fâtihah
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c. Tafsîr Surâtal-Baqarah ‘ala al Wajh al-‘Aql wa al-Naql
d. Tafsîr Asmâ’ al-Husna (menjelaskan sifat-sifat Allah yang 99 dengan
penjelasan berdasarkan teologi Asy’ariyyah)
e. Asrâr Tanzîl wa anwâr al-Ta’wil
f. Tafsîr Surât al-Ikhlâs
2. Bidang Ilmu Fiqh
a. Ahkâm al-Ahkâm
b. Kitab al-Mahsûl fî al-Fiqh
c. Kitab Syarhal-Wajiz fî al-Fiqh li al-Ghazâli
3. Bidang Ushul Fiqh
a. Kitab al Ma’âlim fî Ushûl al-Fiqh
b.

al-Muhâsabah fî Ushûl al-Fiqh

c. Kitab al-Mahsûl fî Ushûl al-Fiqh
d. Kitab al-‘Arba’în fî Ushûl al-Fiqh
Pada karyanya mengenail hal yang berkaitan dengan fiqh dan ushul, ia
banyak mengutip pada pendapat Imam Syafi’i.
4. Bidang Biografi dan Zuhud
a. Fadhl al-Shahâbah al-Râsyidah
b. Manâqib al-Imâm al-Syâfi’i
c. Kitab Fî Damm al-Dunya (karya yang membahas masalah Tasawuf)
5. Bidang Ilmu Kalam
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a. Mahassal Afkâr al-Mutakallimîn wa al-Mutaakhirîin min Hukamâ’ wa alMutakallimîn fi Ilm Kalâm
b. Kitab al-Mahsûl fi Nihâyah al-Uqûl fi Ilm al-Ushûl
c. Kitab al-Bayân wa al-Burhân fi al-Radd ‘ala Ahl Zaigh wa al-Tughyân
d. Kitab al-Muhassal fi ‘Ilm al-Kalâm
e. Kitab al-Qadha wa al-Qhadir
f. al-‘Arba’în fî Ushûl al-Dîn
6. Bidang Filsafat
a. Ta’jiz al-Falâsifah
b. Mabâhits al-Masyriqiyah
c. Al-Mathâlib al-‘Aliyah fi al-Hikmah
d. Al-Mulakhkhas fî al-Falâsifah
7. Bidang Kedokteran
a. al-Tasyrîh fî al-Ra’s ila al-Haq
b. al-Jâmi’ al-Kabîr fî al-Thib/Athib al-Kabîr
c. Masâ’il fi al-Thibb
8. Bidang Ilmu Mantiq: Kitab Mabâhits al-Jadl
9. Bidang Ilmu Bahasa dan Balaghah
a. Syarh al-Mufashshal fî al-Zamakhsari fi al-Nahw (menjelaskan tentang
kaidah nahwu yang terdapat dalam tafsir al-Kasyâf)
b. Nihâyah al-‘Ijaz fi Dirâyah al-I’jaz
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c. Syarh Nahj al-Balâghah (menjelaskan keindahan dalam bahasa Arab
terutama al-Qur’an)
10. Bidang Kealaman
a. Mashâdir al-Iqlidas
b. Kitab fî al-Handatsah
11. Bidang ilmu musik: Mausû’ah al-‘Ulûm
12. Kitab-kitab lainnya
a. Syarh al-Isyârah wa al-Tanbihât li Ibn Sina
b. Ibthal al-Qiyâs (menolak qiyas yang diutarakan oleh pihak Mu’tazilah)
c. Risâlah al-Jauhâr
d. Risâlah al-Hudûts
G. Pandangan Sains al-Râzi
Ilmu pengetahuan sangat dipengaruhi oleh para ilmuwan yang berperan
membangun kelayakan suatu objek kajian menjadi bagian dari ilmu. Hal ini
menyebabkan sebuah teori dalam bidang-bidang ilmu sulit terbebas dari pijakanpijakan subjektif seorang ilmuwan. Fakta yang demikian tak luput dari konsepkonsep teori ilmu yang dikembangkan para ilmuwan muslim.
Masa kejayaan peradaban Islam, para ilmuwan banyak dipengaruhi oleh ilmuilmu peninggalan peradaban Yunani. Hal ini menyebabkan sejumlah ilmuwan muslim
memiliki pandangan-pandangan neo-platonian, aristotalian atau lainnya. Diantara
akibat dari pengaruh tersebut lahirlah teori emanasi Ibnu Sina sebagai bagian dari
kosmologi filsafat yang dipengaruhi oleh konsep penciptaan alam Aristoteles.
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Teori emanasi melahirkan eternalitas bagi alam semesta. Teori ini diadopsi
melalui teori gerak Aristoteles yang menyatakan bahwa gerak merupakan proses
perpindahan dari potensi ke aksi. Proses ini dapat berjalan karena ada kausa yang
mendukungnya. Rangkaian kausa ini akan berakhir pada sebuah kausa prima, yang
disebut sebagai unmoved mover.68
Lebih lanjut, Aristoteles menegaskan adanya 4 kausa utama dalam pergerakan
di alam, material, formal, efficiect, dan final cause. Materi atau bahan dasar
merupakan asal dari segala alam semesta.69
Dalam perspektif Ibnu Sina, Prima Kausa adalah Tuhan yang Wâjîb al-Wujûd.
Sekilas Ibnu Sina tampaknya telah mengasimilasi ide Aristotelian tersebut, khususnya
tentang efficient cause. Salah satu yang membedakan pendapat keduanya terletak
pada pendapat Ibnu Sina yang lebih memilih untuk mengklasifikasikan kausa ke
dalam 2 poin: Kausa Esensi (‘Illat al-Mâhiyyah) dan Kausa Ontologi (‘Illat alWujûd). Kausa Esensi menunjukkan hakikat segala sesuatu yang tersusun dari
material dan formal cause. Adapun yang dimaksud Kausa Ontologi adalah sebab
yang membawa segala sesuatu ke dalam eksistensi empiris dimana ia terdiri dari
efficient dn final cause. Klasifikasi dalam esensi dan ontologi ini ia jadikan argumen
dalam kasus wujud. Artinya, inti argumentasi Ibnu Sina tentang eksistensi Tuhan
terletak pada konsepsi Wâjib al-Wujûd. Al-Mawjûd yang membutuhkan usaha untuk
meraih kesempurnaan tidak mungkin dikategorikan sebagai Wâjib al-Wujûd. Segala
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sesuatu yang berkaitan dengan selain Wâjib al-Wujûd sama sekali tidak bisa
dihubungkan dengan upaya mencapai kesempurnaan, baik dalam segi esensi ataupun
eksistensi. Oleh karena itu selain Wâjib al-Wujûd, menurut Ibnu Sina adalah mumkîn
al-wujûd. Mumkîn al-Wujûd adalah semua selain Tuhan. Setiap yang mumkîn alwujûd butuh dan selalu bergantung kepada maujûd lain dari dimensi zat, sifat hakiki,
dan kesempurnaan. Mumkîn al-wujûd tidaklah sempurna, lemah, dan selalu berada
dalam bayang-bayang Wâjib al-Wujûd. Oleh karena itu, sangat mustahil bagi Tuhan
melakukan segala sesuatu disebabkan oleh maujûd-maujûd yang rendah seperti
manusia.70
Konsep kesempurnaan Tuhan dalam teori emanasi telah mengantarkan pada
sebuah kesimpulan bahwa mustahil bagi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu
disebabkan oleh segala sesuatu yang bukan Tuhan. Hal ini dianggap akan
merendahkan konsepsi kesempurnaan Tuhan. Segala sesuatu selain Tuhan akan
membutuhkan sesuatu yang selain dirinya dalam menjalankan eksistensinya, yang
berarti menunjukkan ketidaksempurnaannya. Untuk menguatkan teori ini, Ibnu Sina
menjelaskan kedudukan Tuhan sebagai Penggerak yang tidak bergerak, unmoved
mover. Hal ini konsekuensi dari ketidaksepakatan konsepsi Tuhan yang demikian
terhadap sifat-sifat Tuhan yang berhubungan langsung dengan segala sesuatu yang
mumkîn al-wujûd. Sifat-sifat Tuhan tersebut diantaranya adalah Maha Pemberi
Rezeki, Maha Berkehendak, dll.
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Konsepsi ini beranggapan bahwa Tuhan berperan sebagai Mover, dimulai
dengan ta’aqqul dalam hierarki emanasi. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin
proses emanasi alam dimulai hanya dengan sebatas adanya pemikiran Tuhan? Ibnu
Sina menjawab bahwa di dalam Wujud Tuhan yang sempurna, “pengetahuan” identik
dengan “penciptaan” dan tidak ada jarak diantaranya. Proses penggerakan alam oleh
Tuhan sifatnya unik, sebab Tuhan tidak perlu untuk bergerak guna menggerakkan
segala sesuatu. Dia cukup dengan beremanasi. Alasannya, setiap pergerakan
membutuhkan perpindahan, jarak, dan waktu, sehingga tidak mungkin bagi Tuhan
untuk terbatas oleh itu semua.71
Demi menghindari berhubungan langsungnya Tuhan dengan maujud, maka
keberadaan alam semesta adalah hasil emanasi (tumpahan) Tuhan. Artinya, Ibnu Sina
beranggapan bahwa tidak mungkin bagi Tuhan untuk bergerak dengan menggerakkan
segala sesuatu. Hal ini menyebabkan Tuhan dipengaruhi oleh ruang dan waktu,
sesuatu yang juga mustahil bagi Tuhan.
Konsekuensi dari teori ini adalah eternalitas alam. Karena sesuatu yang
tumpah al-Qadîm akan qadîm juga.72 Emanasi menghindari teori bahwa alam ini
adalah ciptaan yang diciptakan dari tiada menjadi ada. Karena akan menimbulkan
ruang bagi waktu tertentu terciptanya alam, sehingga akan menimbulkan pertanyaan
kenapa Tuhan tidak menciptakan alam sebelum waktu terciptanya alam. Ini akan
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menimbulkan sebuah persepsi kelemahan Tuhan sebelum terciptanya alam, yang
tentu mustahil bagi Tuhan.
Teori emanasi yang demikian mendapatkan perlawanan yang serius dari
sejumlah ilmuwan Islam, diantaranya al-Râzi dengan teori penciptaannya.
Sebagaimana diketahui bahwa al-Râzi adalah seorang ilmuwan sekaligus filsuf yang
tidak membatasi kepakarannya hanya pada bidang-bidang tertentu. Al-Râzi dikenal
dengan teori penciptaannya. Teori penciptaan al-Râzi berasal dari konsepsi Tuhannya
yang bermadzhab Asy’ariyyah.
Asy’ari berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat sebagaimana dalam alQur’an dan al-Hadits, dan sifatnya tersebut sesuai dengan Zat-Nya sendiri dan sama
sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Tuhan mendengar tetapi tidak
sebagaimana makhluk mendengar. Sifat Tuhan tersebut unik dan tidak dapat
disamakan dengan makhluk atau sifat makhluk tidak dapat disamakan kepada sifat
Tuhan. Tuhan itu memang memiliki sifat-sifat yang mirip dengan sifat-sifat manusia,
namun semua sifat-sifat itu harus dipahami secara bilâkayf, tanpa dibayang-bayangi
dengan

pertanyaan

“bagaimana”,

dan

bilâ

tasybîh,

yaitu

tanpa

mencari

perbandingannya.73
Asy’ariyyah memiliki konsepsi Tuhan yang bisa berhubungan langsung
dengan selainnya. Hal ini disebabkan oleh konsepsi Tuhan Asy’ariyyah mengakui
sifat-sifat Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits.
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Keyakinan tersebut menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu selainnya
atas kehendakNya Yang Maha Berkehendak. Konsepsi Tuhan yang menciptakan
segala sesuatunya dikuatkan oleh teori atom Asy’ariyyah.
Asy’ariyyah mendefinisikan atom (jawhar) adalah al-juz’u alladzî lâ
yatajazza’, yaitu bagian yang tidak dapat dibagi lagi, dan mereka berpendapat bahwa
benda itu berhenti pada bagian yang terkecil dan bagian terkecil itu tidak dapat dibagi
lagi. Pernyataan tersebut untuk membuktikan bahwa Allah yang menciptakan langit
dan bumi, Dialah yang membangkitkan manusia dari kuburnya pada hari kiamat.
Kemudian mereka menjadikan pernyataan tersebut sebagai dasar iman kepada Allah
dan Hari Akhir.74
Fakhr al-Dîn al-Râzi yang bermadzhab Asy-ariyyah terkenal dengan teori
penciptaan dalam mengukuhkan konsepsi Tuhan sebagaimana dalam al-Qur’an dan
al-Hadits. Teori penciptaan ini mendebat teori emanasi Ibnu Sina.
Diantara pemikiran al-Râzi yang bersebrangan dengan Ibnu Sina, menurut alRâzi, Tuhanlah yang menjadi penyebab semua peristiwa dan fenomena fisik dan terus
menerus bercampur tangan di alam. Sebagaimana al-Ghazali, al-Râzi lebih jauh
menjelaskan bahwa secara umum dalam proses penciptaan alam ini tergantung pada
iradah Allah sebagai sebab dari penciptaan alam ini, alias alam ini dari creation ex
nihilo. Argumentasi bahwa emanasi adalah konsekuensi logis dari ta’aqqul, secara
tidak langsung telah menafikan Prima Kausa yang Ibnu Sina canangkan sendiri.
Karena itu, emanasi merupakan sebuah konsepsi yang kontradiktif. Di satu sisi Ibnu
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Sina mengatakan Tuhan sebagai Prima Kausa, di lain pihak ia memarginalkan qudrah
dan irâdah Tuhan itu sendiri.75
Adapun waktu yang dipilih Tuhan saat menciptakan merupakan kehendak
Tuhan secara mutlak.
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adalah penciptaan dari tidak ada menjadi ada. Tidak mustahil bagi Tuhan
menciptakan sesuatu tanpa material sebelumnya.
Jika pemikiran al-Râzi tentang alam diciptakan dari tidak ada menjadi ada,
ditarik ke dalam pembuktian empiris modern maka teori penciptaan lebih tepat
dengan teori empiris mutakhir tentang kejadian alam semesta, yaitu Theory Big Bang.
Konsepsi tentang Tuhan dan penciptaan alam semesta adalah konsep yang
mempengaruhi dialektika al-Râzi dari sisi ilmu sains. Dalam banyak kesempatan alRâzi menulis fakta-fakta empiris dengan dialektika yang berlandas kepada konsepsi
Tuhan yang demikian. Hal ini dapat diketahui dari upaya al-Razi dalam menafsirkan
al-Qur’an dengan tafsirnya yang terkenal, yaitu Tafsîr Mafatihul Ghayb.77
Al-Dzahabi menyebut tafsir Mafatihul Ghayb sebagai ensiklopedi akademis
dalam ilmu kalam (teologi) dan ilmu pengetahuan alam.78 Adapun maksud dari tafsir
ini dan segala uraiannya, antara lain: Pertama, menjaga dan membersihkan al-Qur’an
beserta segala isinya dari kecenderungan-kecenderungan yang rasional, tetapi justru
dengan itu diupayakan bisa memperkuat keyakinan terhadapnya (al-Qur’an); Kedua,
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pada sisi lain, al-Razi meyakini pembuktian eksistensi Allah dengan dua hal, yaitu
“bukti terlihat” dalam bentuk wujud kebendaan dan kehidupan, serta “bukti terbaca”
dalam bentuk al-Qur’an al-Karim. Apabila kita merenungi hal yang pertama secara
mendalam, maka kita akan semakin memahami hal yang kedua, menurutnya lebih
lanjut. Karena itu, dia merelevansikan antara keyakinan ilmiah dengan kebenaran
ilmiah dalam tafsirnya; Ketiga, al-Razi ingin menegaskan bahwa sesungguhnya studi
balaghah dan pemikiran bisa dijadikan sebagai materi tafsir, serta digunakan untuk
menakwil ayat-ayat al-Qur’an, selama berdasarkan kaidah-kaidah madzhab yang
jelas, yaitu Ahlus Sunnah wal Jama’ah.79
H. Konsep Waktu al-Râzi
Konsep waktu al-Râzi dalam Mafatihul Ghayb dapat ditinjau dari dua sisi.
Sisi yang pertama dari sudut pandang waktu dan kaitannya dengan penciptaan alam
semesta. Sisi yang kedua dari sudut pandang waktu sebagai salah satu komponen
dalam peristiwa bergeraknya suatu benda. Dengan memahami kedudukan tafsir
sebagai upaya para mufassir dalam menjelaskan maksud dari ayat-ayat Allah dalam
al-Qur’an, maka tafsir Mafatihul Ghayb berkedudukan sama dengan tafsir-tafsir
lainnya.
Konsep waktu al-Râzi pada kaitannya dengan alam semesta tidak terlepas dari
konsep kalamnya yang Asy’ariyyah. Hal ini berkaitan dengan kedudukan tafsir
sebagai penjelasan ayat-ayat Pencipta alam semesta, sehingga penjelasan tentang
alam semesta dan seluruh komponennya berkaitan dengan konsep Tuhan seorang
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mufassir. Dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu kalam (konsep
Tuhan), al-Râzi lebih menonjolkan dirinya sebagai penganut al-Asy’ariyyah yang
kontra terhadap golongan lain, terutama Mu’tazilah. Ia sering memaparkan pendapatpendapat Mu’tazilah kemudian pendapat-pendapat tersebut disanggah dan dipaparkan
kelemahan-kelemahannya, walaupun terkadang argumennya tidak cukup memadai
dan memuaskan.80
Sehingga konsep alam semesta berkaitan erat dengan konsep kalam. Dalam
beberapa penjelasan tentang Tuhan pada tafsir Mafatihul Ghayb, akan ditemukan
beberapa penjelasan tentang alam semesta, termasuk di dalamnya tentang waktu.
Hal ini digambarkan oleh penafsiran al-Râzi pada permulaan Qs. Al-Hadîd.
Al-Râzi menjelaskan bahwa tafsir ayat pertama menjelaskan beberapa persoalan yang
mencakup penyucian kepada Allah oleh segala sesuatu yang ada di langit maupun di
bumi.

          
Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah
(menyatakan kebesaran Allah). Dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(QS. Al-Hadiid: 1)
Ayat pertama al-Hadîd memiliki empat pembahasan yang menyangkut
penyucian (tasbih) kepada Allah. Al-Râzi telah menyinggung tentang konsep waktu
pada pembahasan pertama tepatnya pada bagian penyucian Allah dalam
perbuatanNya. Menurut al-Râzi penyucian terhadap Allah mencakup: dzatNya,
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sifatnya, perbuatanNya, asma’Nya, dan hukumNya. Mengingat tujuan untuk
menampilkan pemikiran al-Râzi mengenai konsep waktu, maka pembahasan dibatasi
pada bahasan pertama dengan sub bahasan perbuatanNya.81
Menurut al-Râzi dalam tafsir permulaan Qs. al-Hadîd, mensucikan Allah
dalam perbuatanNya dengan tidak menyamakan perbuatanNya dengan benda-benda
atau permisalan-permisalan tertentu. Karena benda-benda dan permisalan bersifat
mumkîn (boleh/mungkin), mungkin berarti tidak mutlak sekaligus mengandung
kelemahan. Jadi, apabila Allah membutuhkan benda dan permisalan maka Allah akan
dimengerti sebagai sesuatu yang lemah. Hal ini menyebabkan Allah juga tidak
terintervensi oleh tempat (ruang) dan waktu. Sebab setiap waktu terdiri dari bagianbagian, yang berarti waktu bersifat mumkîn. Setiap ruang (tempat) terdiri dari
partikel-partikel (ahyaz), dan partikel bisa mengalami kemungkinan dan berubahrubah (muhdits). Apabila perbuatan Allah membutuhkan waktu dan tempat, maka Dia
pasti bergantung pada waktu dan tempat, maka tidak bisa diraih kebermanfaatan
disebab mumkinnya waku dan tempat, dan tidak bisa dipastikan bisa mencegah dari
hal-hal mudharat yang berarti Allah tidak sempurna dan memiliki kekurangan. Hal
ini mustahil bagi Allah.82
Menurut penjelasan al-Râzi tersebut, maka disimpulkan bahwa al-Râzi
memandang waktu sebagaimana ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. dimana ruang,
waktu, benda, dan permisalan disejajarkan dalam sifat mumkîn. Sebagai suatu hal
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yang diciptakan, maka waktu tidaklah kekal sebagaimana Allah itu sendiri. Yang juga
berarti alam semesta yang terdiri dari beberapa komponen diantaranya waktu, bersifat
tidak kekal. Hal ini merupakan konsep waktu al-Râzi yang tidak terpisah dari konsep
Tuhan sebagai Pencipta waktu.
Fenomena relativitas sangat dekat dengan peristiwa Isra’ Mi’raj Rasulullah
SAW. Al-Razi memiliki sebuah sudut pandang yang menarik menyoal Isra’ Mi’raj.

          
           

Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al
Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya agar
kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami.
Sesungguhnya dia adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Isra’: 1)
Menurut tafsir Mafatihul Ghayb, al-Râzi meyakini bahwa sangat mungkin
ditempuhnya perjalanan Isra’ dan Mi’raj Rasulullaah SAW dengan waktu yang
sangat cepat. Al-Râzi meyakini kemampuan sesuatu untuk menempuh jarak yang
sangat jauh dengan waktu yang sangat cepat merupakan sesuatu yang mungkin sekali
terjadi. Beberapa argumen diungkap oleh al-Râzi dengan menggunakan dalil naql dan
aql. Argumen dalil naql yang digunakan oleh al-Râzi adalah ayat-ayat al-Qur’an yang
menceritakan peristiwa-peristiwa serupa terkait benda-benda besar yang memiliki
kecepatan yang sangat tinggi. Sementara dalil aql, al-Râzi menggunakan pendekatan
matematis yang menjelaskan keyakinannya tentang kemungkinan bagi sesuatu untuk
menempuh perjalanan sangat jauh dengan waktu yang sangat cepat.
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Al Râzi mengatakan dalam Mafatihul Ghayb bahwa planet tersebut (bumi)
bergerak dari permulaan sampai akhir malam sekitar setengah lingkaran. Berdasarkan
rumus geometri (ilmu ukur) disebutkan bahwa, perbandingan antara satu diameter
(garis tengah suatu lingkaran) dengan satu lingkaran tersebut adalah 1:3 1/7 (satu
berbanding tiga satu per tujuh). Maka perbandingan jari-jari (setengah diameter)
dengan setengah lingkaran adalah juga 1:3 1/7. Adapun ukuran ketika Rasulullah
SAW Isra’ dari Makkah hingga Mi’raj ke ‘Arsy di atas planet ini (bumi) adalah
bahwa beliau bergerak hanya setengah diameter (satu jari-jari). Ketika gerakan
setengah lingkaran dapat ditempuh dalam ukuran waktu tersebut (pada malam hari),
maka gerakan setengah diameter (satu jari) adalah lebih memungkinkan lagi untuk
ditempuh dalam ukuran waktu yang sama. Ini adalah petunjuk yang nyata bahwa
perjalanan dari Makkah ke atas ‘Arsy dalam ukuran sepertiga malam adalah sesuatu
yang mungkin terjadi. Jika demikian, perjalanan tersebut dapat terjadi setiap malam
dan itu lebih memungkinkan. Hanya Allah-lah yang lebih mengetahui.83
Al-Râzi menjelaskan bahwa perbandingan antara jari-jari dengan diameter
lingkaran yaitu 1:3 1/7, hal ini sesuai dengan hitungan matematis yang masih berlaku
hingga saat penelitian ini dibuat. Bahwa perbandingan keliling lingkaran dengan jarijarinya adalah 1:3 1/7 senilai dengan 22/7 atau 3,14. Al-Râzi mengaitkan perhitungan
geometri tersebut dengan gerak bumi yang berotasi selama 24 jam yang terdiri dari
siang dan malam. Dengan perbandingan antara jari-jari dan keliling lingkaran
nampaklah bahwa al-Râzi membuat pemisalan Isra’ dan Mi’rajnya Rasulullah SAW
83
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ke langit adalah senilai dengan setengah diameter atau sepanjang jari-jari. Hal ini
dimaksudkan bahwa jaraknya jauh lebih kecil dibandingkan peredaran bumi yang
senilai satu malam penuh. Mengingat perjalanan tersebut hanya menempuh waktu
sepertiga malam, maka kemungkinannya jauh lebih besar. Bahkan al-Râzi
mengatakan bahwa hal tersebut dimungkinkan terjadinya meski setiap malam. Hanya
Allah yang lebih mengetahui.
Selain argumen tersebut, al-Râzi mengetengahkan argumen lainnya,
berdasarkan geometri pula bahwa lingkaran matahari sama dengan 160 kali bola
bumi. Kemudian kita menyaksikan bahwa terbit matahari berjalan secara cepat. Hal
ini menunjukkan bahwa gerakan cepat yang mencapai batas seperti yang disebutkan
adalah sesuatu yang mungkin pada dirinya. 84
Al-Râzi memperlihatkan bahwa dalam alam semesta, terjadi gerakan-gerakan
cepat yang menempuh jarak yang sangat jauh, diantaranya peristiwa terbitnya
matahari secara cepat. Hal ini menggambarkan interaksi bumi dengan matahari yang
besarkan 160 kali lebih besar mampu ditempuh dengan waktu yang cepat.
Al-Râzi memperkuat kemungkinan peristiwa Isra’ dan Mi’raj terjadi dengan
argumentasi bahwa sebagian orang berpendapat bahwa hewan hanya dapat melihat
benda-benda karena adanya cahaya keluar dari kedua matanya dan berhubungan
dengan benda yang dilihatnya. Kemudian, jika kita membuka mata kita dan kita
melihat kepada seseorang yang kita lihat, maka berdasarkan teori di atas, cahaya mata
pindah dari mata kita kepada orang itu dalam waktu yang singkat. Itu menunjukkan
84
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bahwa gerakan nyata yang terjadi dalam batas kecepatan ini merupakan sesuatu yang
mungkin terjadi, bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Berdasarkan hal itu,
maka gerakan yang mencapai puncak kecepatan adalah perkara yang mungkin terjadi
pada dirinya.85
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa al-Râzi menampilkan bahwa
kecepatan cahaya yang memungkinkan terlihatnya benda-benda dengan sangat cepat
adalah peristiwa sehari-hari. Sehingga kecepatan serupa sangat mungkin terjadi
dalam peristiwa Isra’ Mi’raj.
Konsep waktu al-Râzi merupakan konsep waktu yang empiris-saintik. Al-Râzi
memanfaatkan

fenomena-fenomena

alam

dan

perhitungan

geometri

dalam

mengungkapkan konsep waktu. Namun sebagai seorang mufassir, al-Râzi memiliki
penguatan-penguatan transenden berupa dalil-dalil naql dalam berargumen.
Al-Râzi berpegang teguh dengan pendapat bahwa Rasulullah SAW Isra’ dan
Mi’raj dengan ruh dan jasadnya, sebagaimana dipahami bahwa konteks tersebut
menjadi perdebatan beberapa kalangan.
Al-Râzi mengatakan bahwa jika jasad kasar dari pusat bumi ke atas ‘Arsyi
tidak dapat diterima oleh akal, maka turun ruh halus dari atas ‘Arsyi ke pusat bumi
tidak dapat diterima pula oleh akal. Maka, jika pendapat yang menyatakan bahwa
Mi’raj Nabi Muhammad SAW dalam satu malam tidak mungkin menurut akal, maka
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pendapat yang menyatakan bahwa malaikat Jibril turun dari ‘Arsy ke Mekkah dalam
sekejap tidak mungkin pula.86
Begitupun dengan Iblis. Orang-orang yang beragama dan sistem kepercayaan
yang menerima keberadaan Iblis dan mereka juga menerima bahwa Iblis adalah yang
menghembuskan godaan ke dalam hati manusia. Mereka juga percaya bahwa Iblis
dapat berpindah-pindah dari Timur ke Barat untuk menyebarkan godaan ke dalam
hati manusia. Ketika menerima kemungkinan gerakan cepat Iblis seperti ini, maka
penerimaan mereka atas kemungkinan tersebut pada nabi-nabi besar adalah lebih
utama.87
Al-Râzi mengatakan bahwa anggapan demikian melalui keadaan malaikat dan
setan hanya untuk menunjukkan bahwa gerakan yang ekstra cepat seperti demikian
adalah sesuatu yang mungkin terjadi dan memiliki penjelasan tersendiri.
Al-Râzi menggunakan ayat al-Qur’an yang lain untuk menjelaskan peristiwa
bergeraknya jasad dengan cepat. Disebutkan dalam al-Qur’an bahwa angin membawa
terbang Nabi Sulaiman AS ke tempat-tempat yang jauh dalam waktu yang singkat.
Dalam menjelaskan perjalanan Sulaiman bersama angin, Allah Ta’ala berfirman:
“yang perjalanannya itu di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan
perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalan sebulan (pula)”. Selain itu alRâzi juga mengatakan al-Qur’an menunjukkan bahwa seorang yang memiliki ilmu
dari al-Kitab dapat menghadirkan istana ratu Balqis dari ujung Yaman ke ujung Syam
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(Syiria) dalam hitungan kedipan mata (sebelum mata berkedip). Hal ini berdasarkan
firman Allah: “Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari al-Kitab: “Aku akan
membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip”. Jika hal demikian
dapat terjadi pada sebagian orang, maka mengetahui bahwa hal itu dapat terjadi pada
dirinya.88
Demikianlah konsepsi waktu al-Râzi dalam Mafatihul Ghayb dari sudut
penciptaan dan dari sudut waktu sebagai elemen terjadinya gerak benda dengan
fenomena yang mampu melahirkan beragam kajian, yaitu Isra’ dan Mi’raj Rasulullah
SAW. Al-Râzi menggunakan argumentasi ilmiah disertai dengan argumentasi
matafisik/trasendental. Sebagaimana seorang muslim yang ber-Islam, dimana Islam
sendiri tidak pernah memisahkan aspek ilmiah dalam ilmu dengan aspek metafisik.
I. Kerangka Pikir
Kerangka pikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparasi
antara dilatasi waktu dalam relativitas khusus dengan konsepsi waktu menurut Fakhr
al-Dîn al-Râzi. Adapun gambaran kerangka pikir tersebut adalah sebagai berikut:
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Gambar I. 1 Kerangka Pikir
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J. Hipotesa
Menurut Nasution, suatu penelitian kualitatif dalam hal ini secara prinsip tidak
dapat dirumuskan hipotesis. Hal ini berdasarkan prinsip paradigma penelitian
kualitatif, bahwa hakikat objek yang menjadi kajian penelitian bersifat ganda bahkan
holistik sedangkan hipotesis berkaitan dengan objek yang bersifat parsial.89
Namun demikian dalam suatu penelitian kualitatif, dalam hal ini library
research, tidak mungkin mulai bekerja mengumpulkan data tanpa suatu keterangan
atau anggapan awal apapun, sebab jikalau demikian maka peneliti akan mengalami
banyak kesulitan terutama pekerjaan penelitian tidak dilakukan secara sistematis dan
bertahap.90 Menurut keterangan awal penelitian, hubungan dilatasi waktu dalam
relativitas khusus Einsten dengan konsepsi waktu menurut al-Razi bersifat positif.
Hubungan tersebut ditinjau dari substansi konsep kedua objek.Adapun
keterangan awal penelitian yang mengarahkan kesimpulan sementara kedua objek
adalah persamaan bahwa konsepsi waktu al-Razi dengan konsep relativitas waktu
yang bertolak belakang dengan absolutivitas Newton. Namun keterangan awal
tersebut perlu ditinjau lebih dalam pada penelitian yang akan dilakukan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan atau library
research, penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur baik
berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.91
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan dikarenakan peneliti
menggunakan data-data yang diperoleh memalui buku, jurnal dan catatan yang
berkaitana dengan objek penelitian. Data-data yang diperoleh dianalisis secara
langsung oleh peneliti sehingga membentuk suatu konstruk penelitian yang
semakin spesifik.
b. Sifat Penelitian
Adapun sifat penelitian ini adalah analisis deskriptif, suatu penelitian
yang bertujuan memberi gambaran secermat mungkin mengenai suatu individu,
atau keadaan tertentu.92 Sehingga format penelitian dimulai dengan data-data
yang objektif lalu disajikan secara deskriptif. Hal ini diperlukan untuk
mewujudkan objektivitas penelitian.
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Disamping objektivitas, analisis deskriptif diperlukan untuk memenuhi
keterbutuhan peneliti terhadap data secara detail. Hal ini mempermudah tahap
analisa lebih lanjut pada saat penelitiaan berlangsung.
B. Sumber Data
Berkaitan dengan objek penelitian berupa dilatasi waktu Einsten dalam
relativitas khusus dan konsepsi waktu al-Râzi dalam Mafatihul Ghayb, maka data
yang digunakan sebagai literatur dari kedua objek kajian, baik primer maupun
sekunder.
Sumber data primer yaitu buku-buku yang secara langsung berkaitan dengan
objek material penelitian. Jikalau objek material berkaitan dengan tokoh
agama/budaya tertentu, maka sumber primer ini berkaitan secara langsung dengan
tokoh tersebut.93
Sumber data sekunder memiliki dua pengertian, yaitu sumber data yang
berupa buku-buku serta kepustakaan yang berkaitan dengan objek material, akan
tetapi tidak secara langsung merupakan karya tokoh budaya, agama, ataufilsuf yang
menjadi objek penelitian. Pengertian yang kedua, sumber data berupa kepustakaan
yang berkaitan dengan objek formal

atau buku sebagai pendukung dalam

mendeskripsikan objek material penelitian.94
Penelitian ini menggunakan kedua jenis sumber data tersebut secara
kolaboratif, namun dengan dominasi sumber sekunder. Adapun sumber data primer
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yang mampu dipenuhi oleh peneliti adalah Tafsir Mafatihul Ghaybkarya Fakhr al-Din
al-Razi. Sementara mengenai objek material dilatasi waktu, peneliti menggunakan
sumber sekunder, diantaranya: How Mach and Hume Helped Einsten Find Special
Relativity karya John D. Norton, Einsten’s Special Relativity: Unleashing The Power of Its
Hyperbolic Geometry karya A. A Ungar, dll.

Hal ini disebabkan oleh keterbatasan penulis untuk memperoleh sumbersumber primer yang terbilang langka, mengingat objek penelitian memiliki sisi
historis yang cukup lampau. Hal tersebut juga membuat penelitian ini tidak sematamata merujuk kepada sumber-sumber mutakhir.
C. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu dengan objek penelitian yang relevan perlu diungkapkan
karena sangat berguna bagi penulis. Selain menjadi tambahan informasi yang
mendukung penelitian, penelitian terdahulu memberikan ilustrasi tentang arah
penelitian penulis. Adapun beberapa penelitian yang relevan, diantaranya:
No

Nama Peneliti

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

1

Abdul Ghaffar
Skripsi S1 Jurusan Tafsir Hadits
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2010.

Isra’ Mi’raj dalam
Tafsir bil Ilmi
(Studi Komparatif
Penafsiran al-Razi
dan
Thantawi
terhadap QS. AlIsra’: 1 dan QS. AlNajm: 13-15)

Al-Razi
lebih
banyak
menjelaskan Isra’
Mi’raj dari sisi
ilmu pngetahuan
yang
bersifat
saintis
seperti
fisika
dan
kosmologi.
Sementara
Thantawi
lebih
melihat dari kaca
mata ilmu jiwa
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2

3

Hubungan
Leyla Hilda
Israk
Logaritma, Volume II, Nomor 01, Peristiwa
Januari 2014
Mikraj
dengan
Teori Relativitas
Einsten
Relativitas Einsten
Sri Jumini
Waktu
Jurnal Syari’ati. Vol I, No 2, terhadap
November 2015
ditinjau dari alQur’an Surat alMa’arij ayat 4

yang
menerangkan
tentang hakikat
ruh.
Teori relativitas
membuktikan
kebenaran
peristiwa
Isra’
Mi’raj.
Adanya kerangka
acuan
diam
menjadi
pokok
penyebab
relatifnya
pengukuran
waktu, hal ini
tersirat darihasil
perbandingan
penafsiran para
mufassir Q. S AlMa’arij ayat 4
terkait
konsep
kecepatan waktu,
dalam tafsir alMaraghi,
alAzhar, dan alMisbah.

Tabel III.1 Kajian Pustaka
D. Teknik Pengumpulan Data
Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu,
untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta.
Sedang fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara
empirik, antara lain melalui analisis data.95
95
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Mengenai teknik pengumpulan data, penelitian dilakukan dengan metode
kepustakaan. Berdasarkan jenis penelitian yang libraryresearchatau kepustakaan
maka penelitidiwajibkan menggunakan teknik utama dalam mengumpulkan data
dengan cara membaca.
Membaca pada prinsipnya memiliki tujuan utama untuk mencari keteranganketerangan yang berkaitan dengan data penelitian. Selain itu membaca juga akan
memberikan keluasan pandangan, terutama dalam hubungannya dengan objek formal
penelitian. Buku-buku yang dibaca selain berkaitan langsung dengan objek material
penelitian, juga berkaitan dengan objek formal penelitian, bahkan juga dengan
bidang-bidang lain yang relevan. Data ini penting dalam rangka untuk memperluas
pandangan dalam penulisan laporan penelitian.96
Agar memperoleh data dengan mudah dari segenap objek material maupun
formal penelitian, maka diperlukan upaya klasifikasi, kodifikasi, dan sistematisasi
data-data yang terhimpun. Hal ini dilakukan sesuai dengan spesifikasi bahasan dan
indikator-indikator lainnya mengenai keterbutuhan data.
E. Metode Pengolahan Data
Setelah melakukan proses pengumpulan data, peeneliti menghadapi sejumlah
besar data mentah yang masih harus ditentukan hubungannya satu dengan yang
lainnya. Data yang telah terkumpul belum mampu menjawab permasalahan dan
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tujuan penelitian, karena belum ditemukan konstruksi teoritisnya. Oleh karena itu
setelah pengumpulan data maka peneliti kemudian melakukan pengolahan data.97
Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode komparatif. Perlunya
dilakukan data diolah secara komparatif dalam kedua objek untuk memperoleh suatu
kesimpulan yang mengacu kepada rumusan masalah. Dalam hal ini, kedua objek
penelitian adalah dilatasi waktu dalam relativitas khusus Albert Einsten dan konsepsi
waktu menurut Fakhr al-Din al-Razi dalam Mafatih al-Ghayb. Adapun tahapantahapan yang akan dilakukan dalam mengolah data penelitian dengan metode
komparatis, sebagai berikut:98
1. Melakukan deskripsi masing-masing konsep sesuai dengan sistematisasi ilmu
interdisipliner
2. Melakukan display masing-masing konsep, kemudian membandingkan kedua
objek dengan menentukan asas bandingnya.
3. Mencari ciri khas masing-masing, serta persamaan dan perbedaan kedua objek
penelitian.
4. Tahap berikutnya melakukan evaluasi kritis, yaitu melakukan suatu analisis
evaluatif terhadap kedua objek tersebut, kemudian dilakukan penyimpulan.
F. Analisis Data
Adapun langkah-langkah penelitian dalam menganilisa data dengan
sistematikan berikut ini:
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1. Melakukan klasifikasi data menjadi sumber data primer dan sumber data
sekunder
2. Membaca sumber-sumber tersebut secara simbolik
3. Menspesifikasi sumber-sumber sesuai dengan kebutuhan penelitian
4. Membaca secara rinci dan memahami esensi dari sumber-sumber yang lebih
spesifik
5. Menyajikan data secara deskriptif
6. Melakukan analisis secara hermeneutis dalam konteks historis dan filosofis
terhadap dua objek penelitian pada masing-masing sumber yang terkait
7. Memaparkan masing-masing objek secara komprehensif mengenai hasil
analisis
8. Menemukan perbandingan kedua objek penelitian
9. Menyimpulkan secara induktif terhadap pokok-pokok perbedaan kedua objek
penelitian
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BAB IV
PEMBAHASAN
Pembahasan dari penelitian ini berfokus pada penjelasan dan perbandingan
tentang waktu menurut dua perspektif, dalam hal ini dilatasi waktu dalam relativitas
khusus Albert Einsten dengan konsepsi waktu menurut Fakhr al-Din al-Razi.
Konsepsi waktu al-Razi dalam konteks relativitas bisa ditinjau dari tafsirnya
Mafatihul Ghayb, dalam hal ini pada peristiwa Isra’ Mi’raj Rasulullaah SAW.
Peristiwa Isra’ Mi’raj Rasulullaah SAW telah banyak diteliti secara ilmiah oleh para
peneliti muslim dengan bantuan relativitas khusus Einsten. Sehingga hal ini
menunjukkan relevansi antara tafsir al-Razi dalam menjelaskan Isra’ Mi’raj dengan
dilatasi waktu dalam relativitas khusus.
Namun demikian, diperlukan suatu asas tinjauan untuk mempertemukan
kedua perspektif dalam kesetaraan perlakuan. Mengingat bahwa objek ini memiliki
keluasan bahasan maka penelitian ini fokus membahas komparasi dari aspek
paradigmatik.
Dalam kajian komparatif antara dua objek yang berbeda secara world view,
langkah-langkah penelitian kerap dibenturkan oleh keraguan metodologis. Hal ini
mengingat bahwa perbedaan world view memungkinkan kedua objek komparasi tidak
kompatibel. Sebagaimana diketahui bahwa world view al-Razi adalah world view
Islam, sementara Einsten memiliki world view Barat. Sehingga pembahasan ini akan
terlebih dahulu menyampaikan analisa masing-masing objek, dalam hal ini dilatasi
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waktu dalam relativitas khusus Albert Einsten dan konsepsi waktu Fakhr al-Din alRazi, mengenai kompatibilitasnya.
Analisis terhadap kompatibilitas sangatlah penting mengingat bahwa world
view al-Razi yang Islam cenderung tidak bebas nilai. Sementara dalam world view
Barat yang empirik, dalam bab pandahuluan penelitian telah dijelaskan, memiliki
klaim value free. Oleh karena itu, perlu dibuktikan terlebih dahulu interdepedensi dari
dilatasi waktu dalam relativitas khusus terhadap nilai-nilai tertentu. Analisis tersebut
harus disajikan secara proporsional dan berimbang. Sehingga asumsi not value free
pada konsepsi waktu al-Razi tetap harus diuraikan agar bahasan penelitian
kompatibel dan memiliki kekuatan metodologis. Maka bahasan mengenai
kompatibilitas akan disajikan sebagai pengantar pada masing-masing analisis
paradigmatik, selaku asas tinjauan kedua objek penelitian.
A. Analisis Historis dan Konseptual terhadap Dilatasi Waktu dalam Relativitas
Khusus Albert Einsten
Membahas tentang dilatasi waktu, terlebih dahulu harus mengungkapkan
relativitas khusus, mengingat dilatasi waktu adalah efek dari teori tersebut. Sebagai
postulat

yang berkembang dalam positivistik

sains, kecenderungan untuk

menganggap bahwa relativits khusus Albert Einsten bersifat bebas nilai teramat besar.
Posisi relativitas khusus Albert Einsten yang revolusioner dengan segenap fakta
empiris menguatkan independensi postulat dari pengaruh nilai manapun. Maka demi
mengetahui sejauh mana kebenaran tentang bebas nilai yang postivistik, postulat
Einsten akan ditelaah secara filosofis-historis.
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Secara historis, Albert Einsten mengakui bahwa sebelum menulis makalah On
Electrodynamics The Moving Bodies, suatu makalah yang memuat invensinya tentang
relativitas khusus, Einsten dipengaruhi oleh dua orang filsuf, yaitu Ernst Mach dan
David Hume. Einsten mengakui hal tersebut dalam biografinya yang dikutip oleh
John D. Norton dalam How Mach and Hume Helped Einsten Find Special Relativity.
Today everyone knows, off course, that all attempts to clarify this paradox (of
light that leads to special relativity) satisfactorily were condemned to failure as long
as the axiom of the absolute of character of time or of simultaneity, was rooted
unrecognized in the unconscious. To recognize clearly the axiom and its arbitrary
character already implies the essentials of the solution of the problem. The type of
critical of reasoning required for the discovery of this central point was decisively
furthered, in my case, especially by the reading of David Hume’s and Ernst Mach’s
writing philosophical writings.99
Menurut John D. Norton, pengaruh Ernst Mach dan David Hume terhadap
Einsten hanya sebatas paradigma berfikir empiris. Dalam tulisan-tulisan kedua filsuf
tersebut, banyak mengkritisi Newton dari kecenderungan untuk aksiomatik terhadap
konsep absolutivitas ruang dan waktu tanpa memiliki landasan pada pengalaman
yang sesungguhnya. Einsten mengilustrasikan bagaimana pandangan Mach terkait
kritiknya terhadap Newton bahwa justifikasi terhadap absolutivitas waktu hanya
ekspresi dari ketergantungan sesuatu terhadap yang lain, sebagaimana gerak osilasi
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pendulum atau posisi bumi, ketika terdapat rotasi yang bergerak relatif antara air dan
ruang hampa. Hal tersebut tidak berlandas pada pengalaman yang sesungguhnya.
Judgments of time are revealed to be really just expressions of dependence of
one thing on another, such as the oscillations of a pendulum or the position of the
earth: Newton’s bucket experiment reveals only what happens when there is relative
rotation between the water and the rest of the universe; it does not reveal an absolute
motion, which has no grounding in sense-experience.100
Sebagaimana Mach, Hume sebenarnya mengkritisi simultanitas Newton yang
bersandar pada suatu a priori mengenai absolutivitas ruang dan waktu, dari
paradigmatik yang empiris. Hume menyepakati bahwa suatu penemuan harus
memiliki landasan sense-experience yang oleh Hume sendiri disebut impression.
Kesimpulan dari How Mach and Hume Helped Einsten Find Special Realtivity
bahwa pengaruh Hume dan Mach dalam invensi relativitas khusus tidaklah sedikit,
Hume dan Mach memiliki peran dalam tataran framework atau kerangka dasar bagi
Einsten. Sebagaimana diketahui bahwa postulat Einsten telah menjelaskan perbedaan
antara gerak yang terjadi jika kerangka acuan relatifnya adalah air dengan gerak yang
terjadi dalam ruang hampa yang bukan merupakan suatu kerangka acuan karena
ketiadaan eter.101
John D. Norton menambahkan bahwa David Hume memiliki pengaruh yang
lebih pada pikiran Einsten tentang relativitas khusus dibandingkan Mach. Hal ini

100

Ibid, h. 19-20
Yusman Wiyatmo, “Relativitas”. Jurdik FMIPA UNY, h. 7.

101

85

disebabkan oleh Einsten menyengaja untuk mempelajari pemikiran Hume melalui
tulisan-tulisannya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Einsten
menyimpulkan bahwa metodologi Hume lebih menjamin invensinya dalam
menghasilkan teori yang revolusioner dibandingkan Mach.102
David Hume dikenal sebagai seorang filsuf yang menganut humanisme.
Bahkan Hume menulis risalah humanisme, dengan bukunya yang berjudul Treatise of
Human Nature, buku yang dipelajari Einsten sebelum mengumumkan postulatnya.
Fakta yang cukup menarik dari tulisan Norton yang merujuk pada tulisan-tulisan
Einsten sendiri, bahwa pengaruh Hume dalam relativitas khusus sangatlah besar,
perlu dikupas lebih jauh kekuatan hubungannya.
Sebagai seorang humanistik, Hume bahkan menuliskan bagaimana suatu teori
menjadi layak menurut paradigma empirik. Para filsuf memahami pemikiran Hume
yang demikian sebagai suatu keinginan untuk memusatkan sains pada otoritas
manusia,

antroposentrik.

Mengenai

kebenaran

bahwa

impressions

sangat

mempengaruhi suatu invensi, dalam hal ini relativitas khusus, patutlah dianalisa lebih
jauh.
Menurut Whitehead, alasan bahwa kita berada pada tingkat imajinatif lebih
tinggi bukan karena kita memiliki imajinasi yang lebih halus, tetapi karena kita
memiliki instrumen yang lebih baik.103 Pernyataan Whitehead ini menegaskan bahwa
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sumbangsih instrumen dalam hal ini perkembangan teknologi amatlah besar
pengaruhnya terhadap tingkat imajinatif yang lebih tinggi dalam menghasilkan suatu
invensi.
Whitehead menggunakan fenomena eksperimental yang dilakukan Galileo
dan Michelson sebagai penjelas bagi argumennya tentang peran instrumen dalam
pergerakan ilmiah.104 Galileo melakukan percobaan menjatuhkan dua benda yang
memiliki selisih massa tertentu dan dijatuhkan melalui menara Pisa. Hal tersebut bisa
dilakukan oleh siapa saja bahkan oleh orang-orang yang hidup lima ribu tahun
sebelumnya. Eksperimen Michelson berbeda, tanpa dukungan instrumen yang kuat
maka sulit untuk dilakukan oleh siapapun sebelum itu. Pencapaian yang dihasilkan
juga berbeda secara signifikan.
Hal serupa juga diungkap oleh Science Studies105 bahwa sains adalah hasil
karya manusia dalam berinteraksi dengan alam. Sains bukanlah sekumpulan ayat-ayat
suci yang turun dari langit. Pengetahuan ilmiah adalah wujud kreativitas dan
imajinasi manusia dalam memahami ruang dan waktu dimana dia berada. Maka klaim
objektivitas sains dengan sendirinya gugur.106
Objektivitas dan bebas nilai dalam relativitas khusus mengalami reduksi
dengan upaya-upaya membangun asumsi bahwa keberhasilan postulat tersebut karena
bersandar pada kaidah-kaidah humanisme, sebagaimana yang dinyatakan oleh
104
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Einsten dalam autobiografinya, yang dikutip oleh John D. Norton. Sejatinya angkahlangkah ilmiah yang ditempuh oleh Einsten adalah sebagaimana yang diilustrasikan
oleh Science Studies dan Whitehead, sebagai bentuk kreativitas dan imajinasi
manusia yang terus mengalami perubahan, tanpa klaim sebagai otoritas yang
antroposentrik.
Dilatasi waktu merupakan suatu konsekuensi dari postulat Einsten dalam
relativitas khusus. Konsekuensi yang fenomenal pada saat diumumkannya relativitas
khusus karena telah menggeser konsep simultanitas Newton yang a priori. Dilatasi
waktu secara garis besar menghasilkan kesimpulan, bahwa suatu objek yang diamati
oleh seorang pengamat yang bergerak terhadap pengamat yang diam akan memiliki
hasil pengamatan berupa permuluran waktu dibandingkan dengan pengamat yang
diam.
Secara paradigmatis, dilatasi waktu dalam relativitas khusus tetap berkembang
dalam paradigma yang sama dengan simultanitas. Paradigma yang menaungi
simultanitas adalah keyakinan aksiomatik terhadap kekekalan alam semesta, yang
berkonsekuensi pada absolutivitas ruang dan waktu. Perubahan relativitas dalam
konsep waktu lebih menekankan pada ketiadaan kerangka acuan absolut sehingga
mengakibatkan pemuluran waktu, bagi kerangka acuan yang bergerak relatif terhadap
kerangka acuan yang diam.
Perilaku alam semesta dapat diprediksi dengan teori gravitasi Newton pada
abad ke-19, ke-18 atau bahkan ke-17. Meskipun Einsten merumuskan teori relatiitas
umumnya-nya pada tahun 1915, mereka yakin bahwa alam semesta bersifat statis.
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Einsten kemudian memodifikasi teorinyanya untuk membuat hal ini menjadi
mungkin dengan memperkenalkan konstanta kosmik (comology constant) ke dalam
persamaannya.107 Kesimpulan tentang dilatasi waktu yang berkembang dalam
absolutivitas ruang dan waktu, ditinjau dari relativitas umum Einsten. Einsten dalam
relativitas umumnya, menambahkan konstanta kosmik untuk mempertahankan
kekekalan semesta sebagai satu-satunya teori yang diyakini saat itu.
Secara konsep materi, dilatasi waktu serta efek relativitas khusus lainnya saat
ini dipahami oleh publik ilmiah dengan menggunakan ruang Minkowski. Hal ini
memiliki historis yang secara tidak langsung memperlihatkan peluang-peluang bagi
postulat relativitas khusus untuk mengalami perbaikan meski telah disusun
berdasarkan sumbangsih instrumen yang memadai.
Konsep ruang yang digunakan oleh Einsten ketika mempublikasikan
relativitas khusus saat pertama kali, tidak sama dengan konsep ruang yang dimuat
oleh banyak buku fisika saat ini. Dalam menjelaskan relativitas khusus, Einsten
menggunakan penjumlahan kecepatan dengan geometri tiga dimensi, non-Euclidian.
Penggunaan geometri non-Euclidian oleh Einsten adalah pertama kalinya dalam
perkembangan fisika, mengingat pada masa sebelumnya, fisika dijelaskan dengan
geomtri Euclid.108 Hanya saja, secara matematis, formulasi Einstenian yang
digunakan tidak paralel, artinya tidak memiliki hubungan asosiatif dan komutatif.
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Einsten velocity addition is not commutative since, in general,
in the ball

+

≠

+,

of all relativistically admissible velocities. Moreover, Einsten velocity
+(

addition is not associtive since, in general,
relativistically admissible velocities

+ )≠(

+ ) + , for

, and w in the ball. Paradoxiacally, if the

relative velocity, between two inertial frames is the composite velocity of u and v one
+ .109

+ or

may ask whether the “correct” relative velocity is

Formulasi Einstenian tidak memenuhi syarat komutatif sebagaimana pada
umumnya. Pada tingkat operasinya,

+

≠

+, sementara seharusnya

+

=

+ . Selain itu, formulasi Einstenian dalam relativitas khusus juga tidak memenuhi

syarat asosiatif. Dalam perhitungan geometri tersebut ,
sementara

seharusnya,

+(

+ )=(

+ )+ .

+(

+ )≠(

Sehingga

hal

+ )+

tersebut

berkonsekuensi bahwa relativitas khusus mengalami kesulitan untuk dipahami secara
matematis sebagaimana teori fisika pada umumnya.
The seemingly lack of harmony between mathematics and Einsten’s original
formulation of special relativity, led Hermann Minkowski to reformulate special
relativity, elaborating during the years 1907-1909 a four- dimensional space time
geometry, now known as the Minkowski space. The basic notion in Minkowski’s
reformulation of special relativity is the Lorentz transformation of four-reformulation
as opposed to Einsten’s formulation terms of his addition law of three-velocities.110
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Formulasi Einsten yang tidak paralel tersebut telah menggiring Hermann
Minkowski untuk mereformulasi relativitas khusus. Reformulasi tersebut bersandar
pada invariansi formulasi Lorentz dengan konsep ruang empat dimensi. Ruang
Minkowski menghasilkan bentuk transformasi yang dimuat dalam buku-buku
relativitas saat ini, yaitu transformasi Lorentz dalam ruang Minkowski.
Dalam aplikasinya, dunia fisika pernah mengalami dinamika paradoks kembar
yang merupakan ilustrasi langsung dari efek dilatasi waktu. Hal ini disebabkan oleh
tidak adanya kategori fisis yang khusus untuk menjelaskan perbedaan pengamat yang
bergerak relatif dengan pengamat yang diam. Seandainya ada dua orang saudara
kembar, A dan B. Pengamat A tinggal menetap di bumi, pengamat B terbang
meninggalkan bumi, dimana jam A dan B sudah disinkronisasikan. Menurut dilatasi
waktu, pengamat B akan mengalami perlambatan umur, namun hal tersebut justru
melahirkan paradoksal. Mengingat bahwa relativitas khusus menegaskan tidak ada
kerangka acuan yang absolut. Sehingga pengamat A bisa mengklaim bahwa
dirinyalah yang bergerak relatif terhadap pengamat B. Paradoks ini pertama kali
dipersoalkan oleh P. Langevin pada tahun 1911. Persoalan tersebut juga pernah
diuraikan oleh Max Planck.
As Max Planck stated, ‘the gist of the principle of relativity is the following. It
is in no way possible to detect the motion of a body relative to empty space: in fact,
there is absolutely no phisical sense in speaking about such motion. If therefore, two
observers move wih uniform but different velocities, then each of the two with the
same right may assert that with respect to empty space he is at rest, and there are no
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physical methods of measurement enabling us to decide in favour of one or the
other’.111
Namun kritik tersebut belum mendapatkan tanggapan yang serius dalam
publikasi ilmiah baik oleh para relativistik maupun oleh Einsten sendiri. Baru pada
tahun 1918, Einsten mempublikasikan tanggapannya dengan judul ‘Dialogue about
objections to the theory of relativity’ pada Jurnal Die Naturwissenschaften. Publikasi
tersebut dilakukan oleh Einsten setelah melakukan banyak diskusi pasca kritik
paradoks waktu pertama kali diungkap. Namun, resolusi yang dimuat dalam jurnal
tersebut tidak pernah digunakan sebagai rujukan oleh buku-buku relativistik. Hal
tersebut disebabkan oleh inkonsistensi Einsten dalam mengatasi paradoks, Einsten
memberikan penjelasan bahwa paradoks bisa diatasi dengan menggunakan pseudogravitasi dan medan gravitasi dilatasi waktu dalam relativitas umum. Padahal, Einsten
pernah menyampaikan secara eksplisit bahwa paradoks kembar terjadi dalam
kerangka inersia dan menyimpulkan bahwa terjadinya pecepatan usia bagi pengamat
yang di bumi.112
Pada akhirnya paradoks kembar bisa diatasi secara matematis dengan
mengoreksi kerangka acuan yang digunakan dalam perhitungan. Apalagi secara
empirik dilatasi waktu telah dibuktikan oleh Hafele dan Keating melalui percobaan
jam atom Cesium. Fakta historis tentang perdebatan panjang dalam menyelasaikan
paradoks kembar, membenarkan bahwa perkembangan sains pada dasarnya adalah
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proses interaksi manusia dengan alam yang akan mengalami perkembangan, serta
memungkinkan perubahan.
B. Analisis Historis dan Konseptual terhadap Konsepsi Waktu Fakhr al-Dîn alRâzi
Mengenai interdepedensi perspektif al-Râzidalam membahas sains, tidak
diragukan bagaimana keterkaitannya dengan Islam. al-Râziadalah seorang pemikir
yang dikenal menguasai beragam disiplin ilmu dengan spirit menjelaskan doktrindoktrin agama secara rasionalistik. Hal ini tercermin dalam salah satu karyanya yang
sangat fenomenal, tafsir Mafatih al-Ghayb.
Dalam klasifikasi tafsir berdasarkan metode penafsirannya, tafsir Mafatih alGhayb tergolong kedalam tafsir bi al-ra’yi al mamduh, yaitu tafsir bi al-ra’yi yang
objektif dan sesuai dengan akidah yang benar, yang berdasarkan pada pijakan yang
jelas yaitu ilmu.113 Metode tafsir yang demikian memiliki peran yang sangat penting
dalam dinamika pengetahuan dalam Islam. Secara tidak langsung memngilustrasikan
bahwa Islam tidak mendikotomikan antara agama dan ilmu (sains). Justru ilmu atau
sains menjadi sarana yang digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an,
terutama ayat-ayat kauniyah.
Di dalam al-Qur’an tidak kurang 800 ayat-ayat kauniyah dalam hitungan
Muhammad Ahmad al-Ghamrawi. Bahkan menurut Zaghlul al-Najjar terdapat 1000
ayat yang sarih dan ratusan lainnya yang secara tidak langsung terkait dengan
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fenomena alam semesta.114 Dengan fakta tersebutlah tafsir ilmi memainkan peran
penting untuk menjelaskan ayat-ayat kauniyah dengan pendekatan saintik. Hal ini
pula yang dilakukan oleh al-Râzidalam menafsirkan al-Qur’an melalui Mafatih alGhayb.
Diantara fenomena alam semesta yang dijelaskan dalam al-Qur’an, sangat
menarik untuk ditinjau melalui pendekatan ilmiah, adalah peristiwa Isra’ Mi’raj.
Menurut Agus Purwanto, secara nalar peristiwa Isra’ Mi’raj bukanlah fenomena yang
mengada-ada. Biasanya para ilmuwan menggunakan pendekatan teori relativitas
khusus Einsten. Ini berarti mengaitkan peristiwa tersebut dengan konsep dilatasi
waktu atau pemuluran waktu.115
Menjadi pertanyaan adalah bagaimana fenomena Isra’ Mi’raj dipahami oleh
seorang ilmuwan intersipliner seperti al-Râzi? Fenomena Isra’ Mi’raj yang identik
dengan pendekatan relativistik tersebut, dalam Mafatih al-Ghayb juga dijelaskan
secara saintik. Penjelasan al-Râzi yang saintik ini didorong oleh keyakinannya bahwa
peristiwa Isra’ Mi’raj dialami oleh ruh beserta jasad Rasulullah SAW. Mengingat
banyak terjadi perdebatan diantara para ulama’ dalam memahami Isra’ Mi’raj,
diantara mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW Isra’ dan Mi’raj hanya dengan
ruhnya saja.
Dalam tafsir Mafatih al-Ghayb, QS. Al-Isra’ ayat satu, al-Râzi menegaskan
bahwa peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW dapat dipahami dengan dua hal,
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yaitu konfirmasi kebolehan akal dan kenyataan dari peristiwa tersebut. Dalam
konfirmasi kebolehan akal, al-Râzi menjelaskan kemungkinan peristiwa Isra’ Mi’raj
Rasulullah SAW melalui dua cara, yaitu argumentasi rasional dan argumentasi
naqliah.
Adapun aspek naqliah dijelaskan dengan menggunakan beberapa dalil alQur’an dan hadits. Pada pembahasan penelitian ini, bahasan akan terfokus pada
konfirmasi

akal

menurut

argumentasi

rasional,

demi

mempertimbangkan

kompatibilitas dengan objek pembandingnya. Argumentasi rasional al-Râzi dalam
Mafatih al-Ghayb mengenai konfirmasi akal, dijelaskan dari berbagai aspek. Namun,
aspek-aspek tersebut tidak ditegaskan dengan sub-judul pada tiap aspek, hanya saja
dibagi menjadi dalam bentuk bagian-bagian bahasan yang terpisah.
Al-Râzi mengatakan dalam tafsir Mafatih al-Ghayb, bahwa planet tersebut
(bumi) bergerak dari permulaan sampai akhir malam sekitar setengah lingkaran.
Berdasarkan rumus geometri (ilmu ukur) disebutkan bahwa, perbandingan antara satu
diameter (garis tengah suatu lingkaran) dengan satu lingkaran tersebut adalah 1:3 1/7
(satu berbanding tiga satu pertuju). Maka perbandingan jari-jari (setengah diameter)
dengan setengah lingkaran adalah juga 1:3 1/7. Adapun ukuran ketika Rasulullah
SAW isra’ dari Mekkah hingga Mi’raj ke ‘Arsy di atas planet ini (bumi) adalah
bahwa beliau bergerak hanya setengah diameter (satu jari-jari). Ketika setengah
lingkaran dapat ditempuh dalam waktu tersebut (pada malam hari), maka gerakan
setengah diameter (satu jari), adalah lebih memungkinkan lagi untuk ditempuh dalam
ukuran waktu yang sama. Ini adalah petunjuk yang nyata bahwa perjalanan dari

95

Makkah ke atas ‘Arsy dalam ukuran sepertiga malam adalah sesuatu yang mungkin
terjadi. Jika demikian perjalanan tersebut dapat terjadi setiap malam dan itu lebih
memungkinkan. Hanya Allah-lah yang lebih mengetahui.116
Sebagaimana umumnya ilmuwan muslim pada masa kejayaan Islam yang
relatif menggunakan Geometri Euclid, al-Râzi menjelaskan Isra’ Mi’raj juga dengan
interpretasi geometri tersebut. Hal ini bisa dipahami mengingat bahwa pengembangan
terhadap geometri Euclid berupa kritikan terhadapnya, menurut peradaban Islam,
baru dimulai sejak masa Omar Khayyam dan muridnya, Nashiruddin al-Thusi.117
Interpretasi geometri pada lingkaran tersebut dikaitkan oleh al-Razi terhadap ilmu
falak atau astronomi, yaitu peristiwa gerak bumi.
Al-Râzi mengatakan, berdasarkan geometri pula bahwa lingkaran matahari
sama dengan 160 kali bola bumi. Kemudian kita menyaksikan bahwa terbit matahari
sangat cepat. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan cepat yang mencapai batas seperti
yang disebutkan adalah sesuatu yang mungkin pada dirinya.118
Gerak bumi yang menyebabkan terjadinya pergantian siang dan malam adalah
gerak rotasi. Gerak rotasi tersebut juga menyebabkan terjadinya gerak semu bendabenda langit yang dari timur ke barat.119 Gerak rotasi bermakna gerak bumi terhadap
porosnya. Sehingga bumi mengalami pergantian siang dan malam akibat penerimaan
cahaya matahari yang bergilir. Perbandingan antara gerak bumi terhadap matahari,
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dalam satu malam, berupa setengah lingkaran. Perjalanan setengah lingkaran tersebut
bisa ditempuh oleh bumi dalam waktu 12 jam. Sedangkan, rasio antara diameter
dengan lingkaran adalah 1: 3,14 atau 1: 3 1/7. Maka perbandingan setengah lingkaran
juga senilai 1: 3,14 terhadap jari-jarinya. Menurut riwayat bahwa perjalanan Isra’
Mi’raj Rasulullah SAW terjadi setelah sholat Isya’ hingga sebelum waktu Subuh,
berkisar antara 8 jam. Maka perjalanan Rasulullah SAW ketika Isra’ Mi’raj sekitar
sepertiga malam, dan perjalanan pulangnya sekitar sepertiga malam. Suatu angka
yang mendekati nilai tempuh satu jari-jari lingkaran. Adapun perhitungannya sebagai
berikut:
Setengah lingkaran bumi : Jari-jari Bumi
3, 14

:1

Waktu tempuh setengah lingkaran : Waktu tempuh jari-jari
12 Jam
Perjalanan Rasulullah SAW
Berkisar 8 Jam

: 3, 82166 Jam
: Waktu tempuh jari-jari pulang pergi
: 7, 64322 Jam

Menariknya, perhitungan tersebut tidak memberikan posisi pasti dari puncak
tujuan Rasulullah SAW, Arsy-Nya. Setengah jari-jari bumi tidak diklaim oleh al-Râzi
dengan asumsi mengenai suatu posisi khusus sebagai perjalanan vertikal mencapai
tempat dengan tujuan yang gamblang dalam bentuk fisik.
Al-Râzi mengatakan, jika kenaikan jasad kasar dari pusat bumi ke atas ‘Arsy
tidak dapat diterima oleh akal, maka turun ruh halus dari atas ‘Arsy ke pusat bumi
tidak dapat diterima pula oleh akal. Maka, jika pendapat yang mengatakan bahwa
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Mi’raj Nabi Muhammad SAW dalam satu malam tidak mungkin menurut akal, maka
pendapat yang menyatakan bahwa malaikat Jibril turun dari ‘Arsy ke Mekkah dalam
sekejap adalah tidak mungkin pula. Jika kita memegang ketidak mungkinan ini, maka
hal ini merupakan penolakan atas kenabian seluruh nabi-nabi AS. Sementara itu,
pendapat menetapkan Mi’raj ini merupakan cabang penerimaan kemungkinan dari
asal kenabian. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa

orang-orang yang

berpendapat tidak mungkin terjadi gerakan yang cepat sampai batas tersebut,
mengharuskan mereka berpendapat pula ketidakmungkinan turun malaikat Jibril
dalam sekejap dari ‘Arsy ke Makkah. Jika hal itu tidak benar, maka pendapat inipun
tidak benar.120
Konsep waktu dalam hal ini perjalanan dengan menggunakan kenderaan
bernama Buroq’ dengan kecepatan yang sangat tinggi, diragukan oleh sebagian
ulama’ jika hal tersebut dialami oleh fisik dan ruh Rasulullah SAW. Maka al-Râzi
menjelaskan bagaimana perjalanan malaikat dalam aspek metafisis, telah diyakini
oleh umat Islam sebagaimana keyakinan mereka terhadap kenabian. Hal ini
menegaskan bahwa kecepatan yang sangat tinggi telah terjadi pada malaikat, maka
kecepatan yang tinggi itu telah terbukti.
Al-Râzi mengatakan, jika mereka berkata: kami tidak berpendapat bahwa
Jibril adalah jasad yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kami berpendapat
bahwa maksud turunnya Jibril adalah hilangnya tirai jasmani dari ruh Muhammad
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SAW sehingga tampak jelas bagi beliau sebagian dari hal-hal yang ghaib dan yang
nyata, yang sebagiannya hadir secara nyata pada zat Jibril.121
Al-Râzi memperlihatkan bahwa nalar rasionalnya tidak menyebabkan
argumenasinya dibatasi pada aspek jasadi atau materi. Al-Râzi menggunakan faktor
trasendental dalam membahas Jibril.
Al-Râzi menambahkan bahwatafsir Qur’an dengan cara demikian adalah
pendapat para ahli hikmah (failasuf). Sedangkan mayoritas kaum muslimin
berketetapan bahwa Jibril adalah jenis makhluk dan turunnya ke bumi adalah
gambaran dari perpindahannya dari alam bintang ke Makkah. Jika demikian maka
pendapat yang disebutkan adalah kuat. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Muhammad
SAW menceritakan kisahnya tentang mi’raj tersebut, semua mendustakannya.
Kemudian mereka datang kepada Abu Bakar dan mereka berkata: “Sahabatmu
berkata begini dan begitu”. Abu Bakar menjawab: “Jika beliau telah mengatakan
demikian, maka itu adalah benar.” Lalu Abu Bakar datang kepada Rasulullah, lalu
Rasulullah menyebutkan perincian itu kepada Abu Bakr. Setiap beliau menyebutkan
sesuatu, Abu Bakr berkata: “Engkau Benar”. Ketika beliau selesai bercerita, Abu
Bakr berkata: “Aku bersaksi sesungguhnya Engkau adalah benar-benar Rasulullah.”
Rasulullah berkata kepadanya: “Aku bersaksi engkau adalah benar-benar orang yang
membenarkan (al-Shiddiq)”. Hasil perbincangan itu adalah bahwa Abu Bakr seakanakan mengatakan, ketika aku menerima risalahnya akupun telah membenarkannya
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dalam perkara yang lebih besar dari ini, jadi bagaimana mungkin Aku mendustakn
perkara ini?122
Al-Râzi memperlihatkan bahwa sikap yang benar terhadap peristiwa
terlibatnya jasad Rasulullah SAW adalah sikap yang diperlihatkan oleh Abu Bakar
Ash-Shiddiq. Tidak mempertanyakan kemungkinan materi untuk menempuh suatu
kecepatan yang sangat tinggi, karena hal itu adalah bagian dari kekuasaan Allah SWT
yang wajib diimani.
Al-Râzi mengatakan bahwa, orang-orang yang beragama dan sistem
kepercayaan menerima keberadaan Iblis dan mereka juga menerima bahwa Iblis
adalah yang menghembuskan godaan ke dalam hati manusia. Mereka juga percaya
bahwa Iblis dapat berpindah-pindah dari Timur ke Barat untuk menyebarkan godaan
ke dalam hati manusia. Ketika mereka menerima kemungkinan gerakan cepat Iblis
seperti ini, maka penerimaan mereka atas kemungkinan tersebut pada nabi-nabi besar
adalah lebih utama. Kesan ini kuat bagi orang yang menerima kenyataan bahwa Iblis
adalah makhluk yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun
orang-orang yang berpendapat bahwa Iblis adalah bagian dari ruh-ruh kotor yang
jahat meyakini Iblis bukanlah jasad dan tidak pula bersifat jasmani. Penetapan ini
bukan berasal dari mereka , hanya saja mayoritas pemeluk agama dan orang yang
berkepercayaan sepakat bahwa iblis adalah makhluk halus yang berpindah.123
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Sama halnya dengan perjalanan Iblis. Iblis dalam keyakinan teologis
manapun, diyakini melakukan perjalanan yang sangat cepat dalam menjalankan
misinya,

menggoda

manusia.

Sehingga

penjelasan

tersebut

cukup

untuk

membuktikan bahwa perjalanan dengan kecepatan sangat tinggi sangat lazim terjadi.
Mengenai peristiwa tersebut ditempuh oleh jasad Rasulullah SAW, sedangkan
Malaikat dan Iblis tidak memiliki jasad sebagaimana Rasulullah SAW, dijelaskan
oleh al-Râzi dengan menggunakan sejarah yang dikisahkan langsung oleh al-Qur’an.
Jika dikatakan: Malaikat dan Iblis dapat melakukan gerakan cepat seperti itu
karena mereka makhluk-makhluk halus dan mereka tidak memiliki halangan apapun
untuk mencapai hal itu, sedangkan manusia, dia adalah makhluk kasar, jadi
bagaimana rasionalisasi terjadi gerakan yang cepat seperti itu bagi manusia?Kami
menanggapi pernyataan demikian melalui keadaan malaikat dan setan hanya untuk
menunjukkan bahwa gerakan yang ekstra cepat seperti demikian adalah sesuatu yang
mungkin terjadi. Adapun penjelasan mengenai kemungkinan terjadi gerakan cepat itu
berlaku juga bagi jasad manusia, maka hal itu adalah persoalan lain dan kami juga
akan menyelasaikannya nanti Insya Allah.124
Selain menyandarkan peristiwa bagi kemungkinan jasad Rasulullah SAW
pada argumentasi trasendental, al-Râzi mengungkapkan kemungkinan tersebut
melalui fakta-fakta historis. Al-Râzi memperlihatkan bahwa peristiwa bagi materi
untuk mengalami kecepatan yang sangat tinggi telah pernah dipersaksikan oleh
sejarah manusia yang tercatat abadi di dalam al-Qur’an.
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Disebutkan di dalam al-Qur’an bahwa angin membawa terbang Nabi
Sulaiman AS ke tempat-tempat yang jauh dalam waktu yang singkat. Dalam
menjelaskan perjalanan Sulaiman bersama angin, Allaah ta’ala berfirman: “yang
perjalanannya itu di waktu pagi sama dengan perjalanannya sebulan dan
perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanannya sebulan (pula)”. Bahwa
menurut kami, indera menunjukkan bahwa ketika angin berhembus sangat kencang
sampai di puncak kecepatannya , ia dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang
jauh sekali dalam sesaat. Hal demikian juga menunjukkan bahwa gerakan cepat
seperti itu adalah sesuatu yang mungkin terjadi pada dirinya.125Sejarah tersebut
diceritakan langsung oleh al-Qur’an dalam QS. Saba’ayat 12, sejarah Nabi Sulaiman
AS, yang melakukan perjalanan di waktu pagi dengan bantuan angin atas seizin-Nya
senilai dengan perjalanan selama satu bulan.

              
               

Dan kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama
dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan
sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. dan sebahagian dari jin ada
yang bekerja di hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. dan
siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami rasakan
kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala (QS. As-Saba’: 12)
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Perjalanan dengan bantuan angin di waktu pagi dan sore juga memperlihatkan
kecepatan yang sangat tinggi. Dan yang terpenting adalah peristiwa tersebut terjadi
dengan fisik Nabi Sulaiman AS.
Al-Qur’an menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki ilmu dari al-Kitab
dapat menghadirkan istana Ratu Balqis dari ujung Yaman ke ujung Syam (Syiria)
dalam hitungan kedipan mata (sebelum mata berkedip). Hal ini berdasarkan firman
Allah: “Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari al-Kitab: “Aku akan
membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip”. Jika hal demikian
dapat terjadi pada sebagian orang, maka kami mengetahui hal itu dapat terjadi pada
dirinya.126
Al-Qur’an pada QS An-Naml ayat 40, menjelaskan peristiwa teleportase pada
masa Nabi Sulaiman AS mengenai pemindahan singgasana Ratu Balqis sebelum
kedipan mata, menjadi bukti bahwa benda fisik memiliki kemampuan melakukan
perjalan dengan cepat.

               
               

         

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari AI Kitab: "Aku akan membawa
singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip". Maka tatkala Sulaiman melihat
singgasana itu terletak di hadapannya, iapun berkata: "Ini Termasuk kurnia Tuhanku
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untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya).
danBarangsiapa yang bersyukur Maka Sesungguhnya Dia bersyukur untuk (kebaikan)
dirinya sendiri dan Barangsiapa yang ingkar, Maka Sesungguhnya Tuhanku Maha
Kaya lagi Maha Mulia". (QS. An-Naml: 40)
Sebagian orang berpendapat bahwa hewan dapat melihat benda-benda karena
adanya cahaya keluar dari kedua matanya dan berhubungan dengan benda yang
dilihatnya. Kemudian, jika kita membuka mata kita dan kita melihat kepada
seseorang yang kita lihat, maka berdasarkan teori di atas, cahaya mata pindah dari
mata kita kepada orang itu dalam waktu yang singkat. Itu menunjukkan bahwa
gerakan nyata yang terjadi dalam batas kecepatan ini merupakan sesuatu yang
mungkin terjadi, bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Berdasarkan hal itu,
maka gerakan yang mencapai puncak kecepatan adalah perkara yang mungkin terjadi
pada dirinya.127
Gerakan

sesuatu

dalam

puncak

kecepatan

telah

membuat

al-Râzi

menghadirkan fenomena kecepatan cahaya. Bahwa menurut ilmu optik, penglihatan
mata dibantu oleh cahaya. Ketika dalam waktu sangat singkat, mata mampu
mengidentifikasi banyak hal, artinya cahaya telah bekerja dengan sangat cepat.
Sehingga tidak ada kecepatan yang tidak mungkin.
Dari argumentasi rasional tafsir al-Râzi dalam Mafatih al-Ghayb tersebut,
dapat disimpulkan bahwa al-Râzi menjelaskan peristiwa Isra’ Mi’raj melalui
beberapa aspek, yaitu geometri, astronomi, metafisik, teologis, sejarah, teleportase
dan fisika.
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Penjelasan tentang waktu secara saintis dalam peristiwa Isra’ dan Mi’raj tidak
terlepas dari persepsi al-Râzi tentang ilmu pengetahuan. Konsep ilmu pengetahuan
menurut al-Râzi adalah berupa (tashawwur) gambaran pikiran atau (tashdīq)
pembenaran.128
Dalam kitab Ma’alim Ushuluddin al-Râzi menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan tashawwur adalah berupa gambaran pikiran tentang sesuatu tanpa
mengiyakan atau menidakkan. Sedangkan maksud tashdīq menghukum sesuatu
dengan positif atau negatif. Kedua sifat tersebut terjadi dengan sangat natural dan
diperoleh melalui usaha manusia.129
Secara keseluruhan, konstruk berfikir al-Râzi mengenai kecepatan yang
ditempuh oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra’ Mi’raj dibangun oleh nalar
Asy’ariyah. Suatu argumentasi yang bersedia memberikan penjelasan lewah dalil
naqli dan akal, dengan porsi naqli yang lebih utama. Konsep waktu dalam Isra’ Mi’raj
menurut perspektif al-Râzi, sebagaimana konsep waktu sebagai realitas alam semesta
dalam teori penciptaannya. Konsep waktu pada realitas alam semesta dalam teori
penciptaan adalah sesuatu yang merupakan ciptaan Allah SWT yang maha
berkehendak. Maka kecepatan yang dialami oleh Rasulullah SAW juga demikian,
suatu fenomena dalam episentrum kehendak Allah SWT, dan sangat mungkin
diterima oleh nalar ilmiah.
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C. Tinjauan Paradigmatis: Suatu Komparasi
Sebagai dua objek tentang waktu, dilatasi waktu Einsten dengan konsep waktu
al-Râzi memiliki kajian paradigmatis dengan uraian konseptual yang cukup rumit.
Waktu sejatinya memiliki dua aspek kajian, yaitu mengenai posisinya sebagai bagian
dari realitas alam semesta dan sebagai entitas dalam persepsi manusia memahami
alam semesta. Kedua aspek tersebut saling terkait dan terintegral. Upaya
mengeksplorasi konstruk dilatasi waktu Einsten dengan konsepsi waktu al-Râzi
ditemukan persamaan secara induksi.
Dilatasi waktu dalam bingkai relativitas khusus mengalami perbaikan dengan
historis yang cukup dinamik, mulai dari irrelevansi geometri hiperbolik yang
digunakan Einsten, sebagai suatu upaya permulaan menerapkan geometri nou-Euclid
dalam fisika. Suatu kondisi yang ditanggapi oleh Minkowski dengan hadirnya ruang
Minkowski, yang akhirnya menjadi konsep yang digunakan oleh berbagai literatur
rujukan saat ini. Selain itu, upaya menjelaskan paradoks kembar oleh Einsten yang
inkonsistensi dengan kerangka inersia, padahal kerangka inersia adalah postulat dasar
bagi tegaknya relativitas khusus. Sehingga penjelasan Einsten mengenai solusi
paradoks kembar sulit ditemukan dalam buku-buku relativitas di kemudian hari. Hal
ini memperlihatkan bahwa sains merupakan kreativitas yang terus berlanjut sebagai
interaksi manusia dalam memahami alam semesta.
Perjalanan historis dilatasi waktu dalam upayanya keluar dari konsep fisika
klasikal belum memenuhi kehendak Mach dan Hume, sebagaimana diketahui bahwa
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keduanya merupakan sumber inspirasi invensi Einsten. Upaya serius dari berbagai
ilmuwan untuk mendaulatkan sains pada kebenaran antrophosentrik yang bersumber
pada humanisme, mengalami pembuktian yang secara tidak langsung diungkap oleh
pelaku-pelaku ide antrophosentrik tersebut. Sense-experience atau oleh Hume disebut
impressions, memperlihatkan bahwa dilatasi waktu tidak mampu memenuhi definisi
yang diharapkan secara mekanika. Ruang Minkowski dan solusi paradoks kembar
adalah wujud kebenaran fakta tersebut.
Asumsi dilatasi waktu dalam relativitas khusus yang antroposentrik dalam
level mekanika dapat dipahami kelemahannya, mengingat bahwa permasalahan
mendasarnya adalah posisi sains yang mengalami interaksi bergulir dengan semesta.
Sebagai bentuk kreativitas manusia dalam berinteraksi dengan semesta, penafsiran alRâzi mengenai penjelasannya terhadap ayat-ayat kauniyah yang berkisar 800 ayat
dalam al-Qur’an, tidak terbebas dari kredibilitas sains yang demikian.
Dalam menjelaskan secara ilmiah, mengenai kecepatan yang ditempuh oleh
Rasulullah SAW, al-Râzi menggunakan geometri Euclid. Selain itu, fenomena
astronomi mengenai rotasi bumi pada paksinya digunakan al-Râzi dalam
mengungkapkan kemungkinan perjalanan jauh dengan waktu singkat yang dialami
oleh Rasulullah SAW. Hanya saja, sikap al-Râzi dalam penjelasan ilmiah
menghindari klaim kebenaran sains. Penjelasan geometri Euclid beserta astronomi
mengilustrasikan keterbatasan sains dalamkemungkinan-kemungkinan ilmiah.
Analisa al-Râzi terhadap peristiwa Isra’ Mi’raj bahwa jarak tempuh yang
dialami Rasulullah SAW sekitar setengah jari-jari bumi, bukan penjelasan mengenai
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ruang fisis dari tujuan perjalanan tersebut. Konsepsi jari-jari dengan geometri Euclid
mengarah kepada kemungkinan waktu yang dtempuh dalam kecepatan singkat
tersebut dapat terjadi. Meski demikian, penjelasan fisikawan kontemporer soal jarak
tempuh Isra’ Mi’raj juga mengalami keterbatasan yang sama.
Menurut Agus Purwanto (ahli Fisika ITS, Surabaya), kalau seumpama mikraj
Nabi SAW dari Palestina sampai jam empat pagi, itu berarti hanya berdurasi delapan
jam. Sehingga kalau dikalikan dengan kecepatan cahaya 300.000 km per detik, akan
dihasilkan jarak tempuh sejauh 4.320.000.000 (empat milyar tiga ratus dua puluh
juta) kilometer dari bumi. “Berarti perjalanan ini baru mencapai planet Neptunus,
planet terluar dari sistem tata surya kita,” terangnya. Padahal untuk mencapai
alfacentauri yang merupakan bintang terdekat, memerlukan waktu 4,4 tahun dengan
menggunakan kecepatan cahaya. “Jadi kalau kita ukur dengan kecepatan cahaya,
berarti untuk keluar dari sistem tata surya kita sendiri pun belum”.130
Asumsi Agus Purwanto terhadap kecepatan yang ditempuh Rasulullah SAW
serupa dengan kecepatan cahaya menemukan kesimpulan yang sulit mengenai ruang
fisis dari tujuan perjalanan Isra’ Mi’raj. Maka sikap al-Râzi terhadap sains adalah
memposisikannya sebagai keterangan-keterangan ilmiah yang bersifat mungkin.
Meski secara induksi, memiliki historis mekanika yang sama dengan Einsten, namun
perbedaan mendasar antara paradigma dilatasi waktu Einsten dan konsepsi waktu alRâzi terdapat pada cara menyikapi sains.
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Konsepsi waktu al-Râzi dalam peristiwa Isra’ Mi’raj memperlihatkan bahwa
waktu tempuh yang sedemikian singkat adalah bagian dari kehendak Allah SWT. Hal
ini ditinjau dari upaya al-Râzi dalam menguatkan argumentasinya mengenai
kecepatan yang ditempuh oleh Malaikat dan Iblis. Selain itu, peristiwa sejarah yang
semata-mata bersumber pada naqliah, yaitu perjalanan angin Nabi Sulaiman AS dan
pemindahan singgasana Ratu Balqis, memperlihatkan bahwa porsi wahyu lebih besar
dibandingkan sains dalam tafsir al-Râzi. al-Râzi menjawab kemungkinan jasad kasar
mengalami kecepatan yang sangat tinggi, dengan dalil naqliah.
Dalam relativitas khusus, kecepatan yang sangat tinggi hanya dialami oleh
cahaya, yang secara material bernama foton, suatu materi tak bermasa. Sehingga
sains kontemporer sekalipun belum mampu menjelaskan perjalanan jasad Rasulullah
SAW dengan kecepatan sangat tinggi. Namun, Nabi Sulaiman AS dan singgasana
Ratu Balqis telah membuktikannya. Sejarah dalam al-Qur’an memiliki kekuatan
metodologis yang bersifat puncak dalam hal kebenarannya. Penjelasan bahwa foton
adalah materi tak bermassa dihadapkan dengan fenomena Isra’ Mi’raj, Nabi Sulaiman
AS dan singgasana Ratu Balqis menghasilkan suatu paradoks.
Namun, paradoks ini kembali menyudutkan sains, hasil penemuan Tim
ICARUS, ditemukan fakta bahwa materi bermassa bernama Neutrino memiliki
kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Selama ini foton (cahaya) dianggap
sebagai partikel tak bermassa, namun dalam eksperimen ICARUS ditemukan bahwa
foton mempunyai kelajuan yang sama dengan neutrino yang merupakan partikel
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bermassa.131 Artinya, kecepatan sangat tinggi bisa dilakukan oleh suatu materi
bermassa. Dan fenomena sains bisa saja berubah di kemudian hari.
Mengenai penjelasan al-Râzi yang saintis namun tetap memberikan porsi yang
lebih besar pada naqliah, disebabkan oleh sikap al-Râzi dalam memposisikan sains.
al-Râzi beranggapan bahwa sebatas gambaran pikiran atau pembenaran tanpa
memiliki kekuatan untuk membenarkan atau menyalahkan. Posisi terhadap sains yang
demikian berbanding lurus dengan hakikat sains yang diungkapkan oleh Whitehead.
Kemampuan manusia untuk berimajinasi lebih tinggi bukan karena imajinasi tersebut
lebih halus, melainkan karena interaksi manusia dengan sekitarnya sudah lebih baik.
Inilah hakikat sejati sains.
Sikap al-Râzi dalam mengutamakan wahyu dibanding sains merupakan
sikapnya sebagai seorang ilmuwan yang berkalam Asy’ariyah. Hal ini pula yang
menyebabkan al-Râzi memandang waktu dalam peristiwa Isra’ M’raj sebagai sesuatu
yang bersifat mungkin serta kedudukan waktu dalam kosmologinya pada teori
penciptaan.
Maka secara konseptual, waktu Isra’ Mi’raj dalam tafsir al-Râzi berada dalam
bingkai waktu sebagai bagian dari realitas alam semesta yang bersifat mungkin,
memiliki permulaan dan akhir. Konsep waktu yang demikian adalah pondasi dasar
akan ketidakkekalan alam semesta dalam teori penciptaan. Sementara dilatasi waktu,
meski telah menggeser simultanitas Newton, tapi tetap berada dalam bingkai
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absolutivitas waktu yang menjadi pedoman kosmologi bahwa semesta dalam keadaan
tunak. Hal ini diperlihatkan oleh konstanta kosmik Einsten dalam relativitas umum,
sebagai teori lanjutan dari relativitas khusus. Konstanta kosmik dalam teori tersebut
sebagai upaya mempertahankan asumsi tentang kekekalan alam semesta. Dan teori
keadaan tetap sudah digantikan oleh Big Bang sejak ditemukannya red shifting.
Klaim kedaulatan sains pada antrophosentrik, tidak mampu membebaskan
sains dari posisinya sebagai hasil kreativitas manusia dalam berinteraksi dengan alam
semesta. Sehingga historis mekanika pada dilatasi waktu dalam relativitas khusus
mengalami perjalanan yang dinamis, yang juga dialami oleh penjelasan ilmiah alRâzi dalam menerangkan peristiwa Isra’ Mi’raj secara saintis. Klaim tersebut menguji
kedudukan postulat Einsten secara konseptual, tentang cahaya adalah kecepatan
tertinggi, setelah ditemukannya kecepatan Neutrino oleh Tim ICARUS.
Di sisi lain, sains yang bersifat mungkin dalam pendekatan ilmiah al-Râzi
dengan menempatkan wahyu sebagai sumber utama. Meski perjalanan mekanika
tetap memenuhi pengertian sains yang sebenarnya dalam penjelasan al-Râzi, tapi
secara konseptual, waktu dalam perspektif al-Razi dalam kondisi konstan mengenai
ujian kebenarannya.
Berdasarkan analisa historis dan konseptual diperoleh beberapa kesimpulan
tentang bagaimana komparasi antara dilatasi waktu dalam relativitas khusus Albert
Einsten dengan konsepsi waktu menurut Fakhr al-Din al-Razi dalam Mafatih alGhayb, sebagai berikut:
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a. Dilatasi waktu dalam relativitas khusus Albert Einsten dan konsepsi
waktu menurut Fakhr al-Dîn al-Râzi dalam Mafatih al-Ghayb terbukti
menolak absolutivitas waktu Newtonian dalam konteks waktu sebagai
entitas alam semesta, dari interaksi manusia terhadap waktu.
b. Konsep waktu Einsten mengalami perkembangan dalam konteks waktu
sebagai realitas alam semesta yang inkonsistensi dengan konsep
waktunya sebagai entitas yang berinteraksi dengan manusia. Sebaliknya,
al-Râzi memiliki konsistensi menolak absolutivitas waktu baik sebagai
entitas yang berinteraksi dengan manusia maupun waktu sebagai realitas
alam semesta.
c. Perkembangan ilmiah dilatasi waktu Einsten dan konsep waktu al-Râzi
membuktikan bahwa sains harus ditempatkan sebagai perkembangan
interaksi manusia dengan alam semesta tanpa klaim kemampuan manusia
untuk melakukan standarisasi kebenaran ilmiah. Namun kerangka
konseptual Einsten memiliki klaim yang demikian sementara al-Râzi
menempatkan sains sebagaimana posisi sains sebatas tasawwur dan
tashdiq.
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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan pada pembahasan penelitian ini maka penulis dapat memberikan
kesimpulan bahwa hasil studi komparatif antara dilatasi waktu dalam relativitas
khusus Albert Einsten dengan konsepsi waktu menurut Fakhr al-Dîn al-Râzi dalam
Mafatih al-Ghayb, adalah:
a. Dilatasi waktu dalam relativitas khusus Albert Einsten dan konsepsi
waktu menurut Fakhr al-Dîn al-Râzi dalam Mafatih al-Ghayb terbukti
menolak absolutivitas waktu Newtonian dalam konteks waktu sebagai
entitas alam semesta mengenai interaksi manusia terhadap waktu.
b. Konsep waktu Einsten mengalami perkembangan dalam konteks
waktu sebagai realitas alam semesta yang inkonsistensi dengan konsep
waktunya sebagai entitas yang berinteraksi dengan manusia.
Sebaliknya, al-Râzi memiliki konsistensi menolak absolutivitas waktu
baik sebagai entitas yang berinteraksi dengan manusia maupun waktu
sebagai realitas alam semesta.
c. Perkembangan ilmiah dilatasi waktu Einsten dan konsep waktu al-Râzi
membuktikan bahwa sains harus ditempatkan sebagai perkembangan
interaksi manusia dengan alam semesta tanpa klaim kemampuan
manusia untuk melakukan standarisasi kebenaran ilmiah. Namun
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kerangka konseptual Einsten memiliki klaim yang tersebut sementara
al-Râzi menempatkan sains sebagaimana posisi sains sebatas
tasawwur dan tashdiq.
B. Saran
Penelitian ini perlu dikembangkan dengan merujuk pada kitab-kitab induk
karya Fakhr al-Dîn al-Râzi yang lain. Sehingga subjek peneliti harus menguasai
bahasa Arab mengingat sumber-sumber primer karya al-Râzi sangat jarang
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rahmat. 2015. Benarkah Matahari Mengelilingi Bumi? Studi Kritis Teori
Astronomi dalam Perspektif al-Qur’an dan Hadits. Jakarta: Emir Cakrawala
Islam.
Abrori, Mohammad. Book Review Matematikawan Muslim Terkemuka.
Kaunia, Volume IV, Nomor 2. Oktober 2008.

Jurnal

Al-Razi, Fakhr al-Din. Mafatih al-Ghayb. Beirut: Dar al-Fikr.
Anugraha, Rinto. 2011. Teori Relativitas dan Kosmologi. Yogyakarta: FMIPA UGM.
Azhari, Muhammad. Konsep Pendidikan Sains Menurut al-Razi (Telaah Terhadap
Tafsir Mafatih al-Ghayb). Jurnal Ilmiah Islam Futura, Volume 13, Nomor 1,
Agustus 2013.
Biografi
Albert
Einsten
Ilmuwan
Fisika.
(On-line),
tersedia
http://www.biografedia.com/2015/07/biografi-albert-einsten-ilmuwanfisika.html (Juli 2015)

di:

Damayanti, Rizka. “Profil dan Biografi Albert Einsten: Ilmuwan Terkenal Dunia”.
(On-line), tersedia di: http://www.profilpedia.com/2014/05/profil-danbiografi-albert-einsten.html (Mei 2014)
Fathoni, Abdurrahmat. 2011. Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi.
Jakarta: Rineka Cipta.
Ghaffar, Abdul. 2010. Isra’ Mi’raj dalam Tafsir bil Ilmi (Studi Komparatif
Penafsiran al-Razi dan Thantawi terhadap QS. Al-Isra’: 1 dan QS. Al-Najm:
13-15). Skripsi Program Sarjana Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin
dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Giancoli, Douglas C. 2001. Fisika Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
Hafid, Rustam. “Laporan Fisika Modern-Interferometer Michelson” (On - line)
tersedia
di:
http://www.al-ghuroba.com/2014/10/laporan-fisika-moderninterferometer.html (Oktober 2014).
Hambali, Slamet. Astronomi Islam dan Teori Heliosentris Copernicus. Jurnal
Pemikiran Hukum Islam al-Ahkam, Volume 23, Nomor 2, Oktober 2013.
Hawking, Stephen W. 2014. Teori Segala Sesuatu. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Iqbal, M. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Hery Kustanto dan Raden Oktova. Paradoks Kembar dalam Teori Relativitas Khusus
sebagai Materi Pengayaan Fisika di SMA. Berkala Fisika Indonesia, Volume
8, Nomor 1, Januari 2016.
Hilda, Leyla. Hubungan Peristiwa Israk Mikraj dengan Teori Relativitas Einsten.
Jurnal Logaritma, Volume II, Nomor 01, Januari 2014.
Husaini, Adian. et.al. 2013. Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam. Jakarta: Gema
Insani.
Kaelan. 2012. Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner bidang Sosial, Budaya,
Filsafat, Seni, Agaman, dan Humaniora. Yogyakarta: Paradigma.
Kania, Dinar Dewi. Konsep Nilai dalam Peradaban Barat. Jurnal Tsaqofah,
Volume 9, Nomor 2, November 2013.
Koentjaraningrat. 1993. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.

Krane, Kenneth S. 2008. Fisika Modern. Jakarta: UI Press.
Krauss, Lawrence M. 2003. Fisika Star Trek. Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia.
Mahmud, Musthafa. 1981. Einsten dan Teori Relativitas. Jakarta: Al-Hidayah.
Marpaung, Irwan Malik. Melihat Sekilas Imam Fakhr al-Din al-Razi (544-606
H/1149-1209 M). Jurnal Kalimah, Volume 12, Nomor 1, Maret 2014.
Murtono. Mengenal Konsep Relativitas. Jurnal Kaunia, Volume I, Nomor 2, Oktober
2005.
Muslih, Mohammad. Pengaruh Budaya dan Agama Terhadap Sains Sebuah Survey
Kritis. Jurnal Tsaqafah, Volume 6, Nomor 2, Oktober 2010.
Mustofa, Imron. Kritik Fakhruddin al-Razi terhadap Emanasi Ibnu Sina. Jurnal
Kalimah, Volume 13, Nomor 2, September 2015.
Mustofa, Sahidi. Kritik al-Ghazali terhadap Kekekalan Alam. Jurnal Kalimah,
Volume 13, Nomor 2, September 2015.

Norton, John D. 2004. How Mach and Hume Helped Einsten Find Special Relativity.
Departement of History and Philoshopy of Science University of Pittsburgh.
Purwanto, Agus. 2015. Nalar Ayat-ayat Semesta: Menjadikan al-Qur’an sebagai
Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan. Bandung: Mizan.
Ronald Gutreau dan William Savin. 2006.
Jakarta: Erlangga.

Fisika Modern Schaum’s Outlines.

Saleh, Sujiat Zubaidi. Epistemologi Penafsiran Ilmiah al-Qur’an. Jurnal Tsaqafah,
Volume 7, Nomor 1, April 2011.
Siregar, Rustam E. 2010. Fisika Kuantum Teori dan Aplikasi. Bandung: Widya
Padjadjaran.
Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif, dan R & D. Bandung:
Alfabeta.
Syadzili, Hasan. Teori Atom Asy’ariyyah. Jurnal Kalimah, Volume 13, Nomor 2,
September 2015.
Tjahyadi, Sindung. Kajian Kritis terhadap Pra-Anggapan Metafisis-Epistemologis
Kosmologi Stephen Hawking. Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada.
Tjia, M. O. 1994. Gelombang. Solo: Dabara Publishers.
UlKhusna, Nidaa. 2013. Konsep Penciptaan Alam Semesta (Studi Komparatif antara
Teori-M Stephen Hawking dengan Tafsir Ilmi penciptaan Jagad Raya,
Kementerian Agama RI). Skripsi Program Sarjana Jurusan Tafsir Hadits
Fakultas Ushuluddin
dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Jakarta.
Ungar, A. A. Einsten’s Special Relativity: Unleashing The Power of Its Hyperbolic
Geometry. Elsevier, Oktober 2004.
Unnikrishnan, C. S. On Einsten’s resolution of the twin clock paradox. Current
Science, Volume 89, Nomor 12, Desember 2005.
Whitehead, Alfred North. 2005. Sanis & Dunia Modern. Bandung: Penerbit Nuansa.
Wikara, Bertha. Konsekuensi Hasil Penelitian Tim ICARUS Tentang Kelajuan
Neutrino Terhadap Relativitas. Jurnal Pendidikan Fisika dan Aplikasinya
(JPFA), Volume 2, Nomor 1, Juni 2012.
Wiyatmo, Yusman. Relativitas. UNY: Jurdik FMIPA

