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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian Aplikasi Semangat 

Sapere Aude, yaitu:  

1. Arti Sapere Aude secara Etimologi atau Sempit bahwa Sapere Aude 

berasal dari bahasa Latin. Sapere (berpikir, mengerti) dan Aude 

(berani). Sehingga kata Sapere Aude diartikan sebagai berani berpikir. 

Arti Sapere Aude secara luas yaitu beranilah untuk mengetahui atau 

menjadi pandai. Pengertian Sapere Aude secara radix/dalam mengandung  3 

makna, yaitu: 

a. Manusia telah cukup dewasa untuk mencari jalan sendiri tanpa 

 bimbingan penguasa. 

b. Mendorong manusia untuk mengenal kodratnya sendiri serta dunia  

 alam melalui metode ilmu. 

c. Sapere Aude merupakan pernyataan kebebasan. 

2. Semangat Sapere Aude menyebabkan agama harus terbuka pada 

diskursus atau pembicaraan yang bersifat rasional. Semangat Sapere 

Aude menimbulkan sebuah konsep yang hanya terfokus pada manusia 

saja. Sehingga para filsuf secara bebas mempergunakan akalnya dalam 

rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

3. Kaitannya dengan ajaran Islam, Konsep jihad adalah konsep yang sama 

dengan Konsep Sapere Aude. Kesamaannya terletak pada semangat 

berjuang, tetapi perbedaannya, yaitu Sapere Aude semangat berjuang 

untuk pembebasan diri sendiri sedangkan jihad merupakan semangat 

berjuang di jalan Allah..  

B. Saran-saran 

Kesimpulan di atas jangan dijadikan sebagai pedoman final 

ataupun pedoman landasan untuk proses pembelajaran bagi kita bahwa 

Semangat Sapere Aude telah menjadikan manusia mendobrak 
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pemikirannya sendiri dan mampu meruntuhkan dogma yang ada dalam 

rangka mengembangkan pemikirannya agar tidak selalu mengikuti aturan-

aturan dari manapun.  

Perlu diadakan penelitian-penelitian yang lain guna mengungkap 

lebih dalam lagi mengenai semangat Sapere Aude yang berdampak 

langsung dengan agama Islam. 

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan 

kemampuan dalam menyusun skripsi. Namun masih banyak kekurangan 

dan banyak kesalahan baik dari segi penulisan kata-kata dan referensi. 

Oleh karena kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis 

ini dapat menambah ḥasanah keilmuan yang bermanfaat bagi diri penulis 

sendiri serta pembaca pada umumnya. Amin. 

 




