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INTEGRASI ISLAM DAN SAINS 

 

 

 

A. Hubungan  antara Sains dan Agama 

Sains dan agama  merupakan dua hal  penting 

dalam sejarah kehidupan  umat manusia. Keduanya 

memiliki sejarah hubungan yang panjang. Apabila sains 

dipahami dalam arti yang umum, yakni sebagai pengetahuan 

objektif, tersusun, dan teratur tentang tatanan alam semesta; 

bukan dalam pengertian terbatas sebagai produk pemikiran 

moderen semata, maka sesungguhnya pengetahuan seperti 

itu telah tumbuh secara ekstensif dalam peradaban pra-

modern seperti China, India, dan Islam. Perbedaan paling 

menonjol antara sains yang berkembang pada masa pra-

modern dan sains modern terletak pada posisinya dalam 

hubungannya dengan agama. Dalam peradaban-peradaban 

pra-modern, sains berhubungan erat dengan agama.2 

                                                 
1Bab ini merupakan cetak ulang dari Sholihan, dkk, 

Nilai-nilai Keislaman dalam Pendidikan Sains dan Teknologi di 

Pendidikan Tinggi Malaysia, (Semarang: Laporan Penelitian 

Kolektif, 2013), 21-45. Hak cipta bab ini ada pada Sholihan, dkk. 
2Osman Bakar, Tauhid dan Sains: Esai-esai tentang 

Sejarah dan Filsafat Sains Islam terj. Yuliani Liputo  (Bandung:  

Pustaka Hidayah, 1991), 73.  
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Berbeda dengan sains pra-modern yang 

berhubungan erat dengan agama, Sains modern melepaskan 

diri dari agama.  Sains modern adalah model pengkajian 

terhadap alam semesta yang dikembangkan oleh para filosof 

dan Ilmuwan Barat sejak abad ketujuh belas, termasuk 

seluruh aplikasi praktisnya dalam wilayah teknologi.3  

Sains modern lahir dari gerakan renaisans.  yakni 

suatu gerakan yang muncul pada abad ke lima belas dan ke 

enam belas. Secara harfiah, “renaissance” berarti kelahiran 

kembali.Yang dimaksudkan dengan kelahiran kembali di 

sini adalah usaha untuk  menghidupkan kembali kebudayaan 

klasik. Pada saat itu  orang mencari jalan baru sebagai 

alternatif bagi kebudayaan abad pertengahan yang sangat 

didominasi oleh suasana Kristiani. Perhatian mereka 

mengarah kepada satu-satunya kebudayaan lain yang masih 

mereka kenal, yaitu kebudayaan Yunani. Kebudayaan klasik 

itu mereka apresiasi sedemikian rupa dan mereka ambil 

sebagai contoh ideal untuk semua bidang kultural.4  

Beberapa perintis yang membuka jalan baru bagi 

perkembangan sains modern ini di antaranya adalah 

Nicolaus Copernicus (1473-1543), Johannes Kepler (1571-

1630), dan Galileo Galilei (1564-1643). Sementara tokoh 

                                                 
3 Ibid., 214 
4Lihat K. Bertens. Ringkasan Sejarah Filsafat 

(Yogyakarta: Kanisius, 1991), 44.  
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yang dinilai telah meletakkan dasar-dasar filosofis bagi 

perkembangan sains modern itu adalah Francis Bacon 

(1561-1623). Karyanya, Novum Organon, yang bersifat 

induktif dimaksudkan untuk menggantikan Organon-nya 

Aristoteles yang deduktif.5 

Kurang lebih bersamaan dengan munculnya 

gerakan renaisans, muncul pula gerakan yang dikenal 

dengan humanisme. Gerakan renaisans dan humanisme ini 

saling tumpang tindih satu sama lain. Dapat dinyatakan, 

bahwa humanisme adalah aspek dasar dari renaisans. 

Humanisme ini mengajarkan kebebasan (freedom), terutama 

bebas dari institusi-institusi dominatif dunia abad 

pertengahan, yakni kerajaan, gereja, dan feodalisme. 

Dengan kebebasan dari dominasi berbagai institusi abad 

pertengahan itu, terutama dominasi gereja, manusia modern 

menjadi bebas untuk merancang kehidupannya di dunia 

secara otonom.6 Dengan demikian, sekularisme, yang 

merupakan salah satu unsur fundamental sistem dunia 

modern (the modern world system), adalah implikasi 

langsung dari humanisme.7 Karena itulah, dalam perspektif 

                                                 
5Ibid. Mengenai pemikiran Francis Bacon, lihat 

misalnya  Hadiwijono, Sari Sejarah Filsafat Barat 2.,   15-7.  
6Lihat Abagnano. “Humanism”…, 70.  
7Berkenaan dengan sekularisme yang merupakan unsur 

fundamental sistem dunia modern ini, Anthony Giddens, 

sebagaimana dikutip Woodward menyatakan: “Yet most of the 

situations of modern social life are manifestly incompatible with 
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historis, pemisahan antara sains dan agama terjadi pada abad 

modern. 

Apa yang telah dipaparkan di atas merupakan 

contoh dua episode sejarah tentang hubungan sains dan 

agama. Pada episode sejarah tertentu sains memiliki 

hubungan yang erat dengan agama, namun dalam episode 

lain sains terpisah dari agama. Tentu saja hubungan antara 

sains dan agama dalam sepanjang sejarahnya tidak 

sesederhana itu, melainkan terdapat hubungan dalam 

bentuk-bentuk yang lain yang variatif. 

Kajian tentang hubungan sains dan agama 

sesungguhnya telah dilakukan  oleh para ahli  sejak lama. 

Diantara ahli yang melakukan kajian tentang hubungan sains 

dan agama, yang dianggap paling populer adalah Ian G. 

Barbour.8 Barbour dalam kajiannya, When Science Meets 

Relegion: Enemies, Strangers, or Partuers?, memetakan 

hubungan antara Sains dan Agama ke dalam empat tipologi, 

yaitu  conflict (konflik), independence (independensi), 

dialogue (dialog), dan integration (integrasi).  

                                                                                           
religion as a pervasive influence on day-to-day life. Religious 

cosmology is suplanted by reflexively organized knowledge, 

governed by empirical knowledge, governed by empirical 

observation and logical thought, and focused upon material 

technology and socially codes”. Ibid.   
8Lihat Zainal Abidin Bagir. “Bagaimana 

‘Mengintegrasikan’ Ilmu dan Agama” dalam Zainal Abidin Bagir, 
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Menurut Barbour, hubungan antara sains dan 

agama disebut konflik adalah ketika sains dan agama 

bertentangan (conflicting) dan dalam kasus tertentu bahkan 

bermusuhan [hostile]. Hubungan sains dan agama disebut 

independensi, ketika sains dan agama berjalan sendiri-

sendiri dengan bidang garap, cara, dan tujuan masing-

masing, tanpa saling mengganggu atau memperdulikan. 

Hubungan antara sains dan agama disebut dialog ketika 

hubungan antara sains dan agama bersifat saling terbuka dan 

saling menghormati. Sedangkan hubungan sains dan agama 

disebut integrasi, ketika hubungan antara sains dan agama 

bertumpu pada keyakinan bahwa pada dasarnya kawasan 

telaah, rancangan penghampiran, dan tujuan keduanya 

adalah sama dan satu.  

Pemikir lain, John F. Haught9, memetakan 

hubungan antara sains dan agama ke dalam empat bentuk 

hubungan yaitu:  konflik, kontras,  kontak, dan konfirmasi. 

Pemetaan hubungan antara sains dan agama  yang dibuat 

Haught ini sepintas mirip dengan Ian G. Barbour, namun 

sesungguhnya berbeda. Kalau peta Barbour tentang 

                                                                                           
et.al., Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi (Bandung: 

Penerbit Mizan, 2005), 20. 
9Lihat Zainal Abidin Bagir. “Bagaimana 

‘Mengintegrasikan’ Ilmu dan Agama” dalam Zainal Abidin Bagir, 

et.al., Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi (Bandung: 

Penerbit Mizan, 2005), 22. 
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hubungan antara sains dan agama bersifat tipologis, peta 

hubungan yang dibuat Haught lebih bersifat sebagai 

approach (pendekatan). Menurut Haught, Pendekatan 

Konflik merupakan suatu pandangan yang menyatakan 

bahwa pada dasarnya sains dan agama tidak dapat 

dirujukkan atau dipadukan. Pendekatan Kontras adalah 

suatu pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada 

pertentangan yang sungguh-sungguh antara sains dan 

agama, karena keduanya memberi tanggapan terhadap 

masalah yang sangat berbeda. Pendekatan Kontras adalah 

suatu pandangan yang menyatakan perlunya upaya dialog 

dan interaksi antara sains dan agama, terutama upaya untuk 

menemukan cara-cara bagaimana sains ikut mempengaruhi 

pemahaman religius dan teologis. Sedangkan pendekatan 

Konfirmasi merupakan suatu pandangan yang menyarankan 

agama dan sains agar saling mengukuhkan. Artinya, agama 

dapat memainkan peran dalam pengembangan sains yang 

lebih bermakna, dan sebaliknya, temuan-temuan sains dapat 

memperkaya dan memperbarui pemahaman teologis. 

Haught berpandangan bahwa empat pendekatan 

terhadap hubungan antara sains dan agama itu sebagai 

semacam ”perjalanan”. Konflik antara sains dan agama 

terjadi akibat pengaburan batas-batas sains dan agama, 

sebab keduanya dianggap bersaing dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang sama, sehingga orang harus 
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memilih salah satunya. Karena itu, langkah pertama yang 

harus dilakukan adalah menarik garis pemisah yang jelas 

untuk menunjukkan kontras antara keduanya. Langkah 

berikutnya, setelah perbedaan kedua bidang itu jelas, baru 

dapat dilakukan kontak. Langkah ini didorong oleh 

dorongan psikologis yang kuat bahwa bagaimanpun bidang-

bidang ilmu yang berbeda perlu dibuat koheren. Pada posisi 

ini, implikasi-teologis teori ilmiah ditarik ke wilayah 

teologis, bukan untuk “membuktikan” doktrin keagamaan, 

melainkan sekedar menafsirkan temuan ilmiah dalam 

kerangka makna keagamaan demi memahami teologi 

dengan lebih baik. Puncaknya adalah konfirmasi, yaitu  

dengan upaya mengakarkan sains beserta asumsi 

metafisinya pada pandangan dasar agama mengenai realitas, 

yang dalam tiga agama monoteistik pada dasarnya berakar 

pada Wujud yang disebut “Tuhan”. Itulah sebabnya asumsi 

metafisis sains yang disebut Haught, di antaranya, bahwa 

alam sementara adalah suatu keteraturan “tertib wujud” 

yang rasional. Menurut Haught, tanpa ini sains sebagai 

upaya pencarian intelektual tak dapat melakukan langkah 

pertamanya sekalipun. 

Yang menarik, dari dua kajian yang dilakukan 

oleh Barbour dan Haught terlihat, bahwa perkembangan 

hubungan antara sains dan agama menuju pada pola 

hubungan yang bersifat integratif, dalam istilah yang 
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digunakan Barbour, atau bersifat konfirmatif, dalam istilah 

yang digunakan Haught. Perkembangan demikian 

nampaknya sejalan dengan semangat postmodernisme. 

Sejalan dengan watak epistemologis  postmodernisme yang 

ingin merangkul berbagai macam narasi, dalam perspektif 

postmodern agama  dicoba diangkat, baik sebagai 

kecenderungan sejarah kontemporer, maupun sebagai 

bagian dari legitimasi epistemologis dalam mencari 

kebenaran, setelah sekian lama agama menjadi kebenaran 

yang terlupakan dalam paradigma pemikiran modern.10 

Itulah sebabnya, banyak ahli, seperti Soejatmoko,11 Andre 

Malraux,12 serta John Naisbitt dan Patricia Aburdune13 

meramalkan bahwa abad XXI, yang merupakan awal 

millenium ketiga dari sejarah peradaban manusia, adalah 

kebangkitan abad agama.  

Perkembangan pemikiran tentang hubungan antara 

sains dan agama yang mengarah pada hubungan yang 

                                                 
10Lihat Syamsul Arifin, et.al.. Spiritualitas Islam dan 

Peradaban Masa Depan (Yogyakarta: Sipress, 1996), 34. 
11Lihat dalam Amin Abdullah. Studi Agama: 

Normativitas atau Historisitas (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

1996), 47.  
12Lihat dalam Herdi SRS dan Ulil Abshor-Abdalla. 

“Meruntuhkan Hegemoni Tafsir, Menghidupkan Kembali Teks” 

dalam Ulumul Qur’an, No. 3, Vol. V, Tahun 1994, 84-7.  
13Lihat John Naisbitt dan Patricia Aburdene. Megatrend 

2000: Ten Directions for the 1990’s (New York: William Morrow 

and Company, Inc., 1990) di bawah judul “Religious Revival of 

the Third Millennium”, 270-97.  
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harmonis dalam bentuk integrasi di awal millenium ketiga 

ini memang semakin marak, termasuk di Indonesia yang 

ditandai dengan konversi beberapa Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). 

Dengan konversi menjadi UIN ini ada perubahan pemikiran 

yang  mendasar dalam hubungan sains dan agama, yakni 

integrasi. 

Dengan munculnya banyak pemikiran tentang 

integrasi antara sains dan agama itu tentu memunculkan 

tpula banyak model integrasi. Armahedi Mahzar, 

sebagaimana telah disebut pada Bab I, mengklasifikasikan 

model-model integrasi antara sains dan agama itu ke dalam 

lima model, dengan mendasarkan pada jumlah konsep dasar 

yang menjadi komponen utama model itu. Apabila konsep 

dasar yang menjadi komponen utama model itu hanya satu 

disebut sebagi model monadik, apabila dua disebut model 

diadik, apabila tiga disebut model triadik, apabila empat 

disebut tetradik, dan apabila lima disebut model pentadik.14 

Model pertama yaitu monadik. Model ini dianut 

kalangan fundamentalis, religius, ataupun sekuler. Kalangan 

religius menyatakan agama adalah keseluruhan yang 

mengandung semua cabang kebudayaan, sedangkan 

                                                 
14Armahedi Mahzar. “Integrasi Sains dan Agama: 

Model dan Metodologi” dalam Zainal Abidin et.al.. Integrasi Ilmu 

dan Agama: Interpretasi dan Aksi (Bandung: Mizan, 2005),, 94.  
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kalangan sekuler menganggap agama sebagai salah satu 

cabang kebudayaan. Sementara itu, dalam pandangan 

fundamentalisme religius, agama merupakan satu-satunya 

kebenaran dan sains hanyalah salah satu cabang 

kebudayaan, sedangkan dalam pandangan fundamentalisme 

sekuler, kebudayaanlah yang dianggap sebagai ekspresi 

manusia dalam mewujudkan kehidupan yang berdasarkan 

sains sebagai satu-satunya kebenaran. Gambaran dari model 

ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.15 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Model Monadik Totalistik 

 

Model kedua adalah diadik. Model ini diajukan 

untuk melengkapi kelemahan yang ada pada model 

monadik. Model ini memiliki beberapa varian. Varian 

pertama dari model diadik disebut model kompartementer 

atau independen, yang menyatakan bahwa sains dan agama 

adalah dua kebenaran yang setara. Sains berbicara tentang 

                                                 
15Ibid., 94-5.  
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fakta alamiah, sedangkan agama berbicara tentang nilai 

ilahiah. Model ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 

2.2.16 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Model Diadik Independen 

Varian kedua dari model diadik ini disebut model 

diadik komplementer, yang dapat digambarkan seperti 

simbol Tao dalam tradisi Cina. Dalam model ini, sains dan 

agama dianggap sebagai sebuah kesatuan yang tidak 

terpisahkan. Model ini dapat digambarkan seperti pada 

Gambar 2.3.17 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Model Diadik Komplementer 

 

                                                 
16Ibid., 96.  
17Ibid., 97.  
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Sementara itu, varian ketiga dapat digambarkan 

dengan dua buah lingkaran sama besar yang saling 

berpotongan. Jika salah satu dari lingkaran tersebut 

merupakan sains, dan lingkaran lainnya merupakan agama, 

maka dapat dikatakan bahwa kesamaan di antara kedua 

lingkaran itulah yang menjadi bahan bagi dialog antara sains 

dan agama. Varian ini disebut model diadik dialogis, yang 

dapat dilihat pada Gambar 2.4.18 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Model Diadik Dialogis 

 

Model ketiga adalah model triadik. Model ini 

merupakan koreksi atas model diadik independen. Model ini 

memunculkan filsafat sebagai unsur ketiga yang dapat 

menjembatani sains dan agama. Model ini juga dapat 

dimodifikasi dengan menggantikan filsafat dengan 

humaniora atau ilmu-ilmu kebudayaan, sehingga 

                                                 
18Ibid., 97.  

SAINS AGAMA 



85 

 

 

kebudayaaanlah yang menjembatani sains dan agama. 

Model ini dapat digambarkan seperti pada Gambar 2.5.19 

 

SAINS FILSAFAT AGAMA 

 

Gambar 3.5 Model Triadik Komplementer 

 

Model keempat, yang juga merupakan koreksi 

terhadap model diadik dan triadik, disebut model tetradik. 

Salah satu interpretasi dari model diadik komplementer 

adalah identifikasi komplementasi “sains/agama” dengan 

komplementasi “luar/dalam”, dimana pemilahan 

“luar/dalam” identik dengan pemilahan “objek/subjek” 

dalam perspektif epistemologi. Pemilahan ini menurut 

pemikir Amerika seperti Ken Wilber dianggap tidak 

mencukupi untuk memahami fenomena budaya. Ia 

menambahkan komplementasi baru.20 Komplementasi baru 

tersebut adalah komplementasi postmodernis “satu/banyak”. 

Komplementasi itu disebut Wilber sebagai komplementasi 

“individual/sosial”. Dengan adanya dua komplementasi ini, 

                                                 
19Ibid., 98.  
20Ibid., 98.  
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maka realitas budaya dibagi menjadi empat kuadran seperti 

yang tampak pada Gambar 2.6.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Model Empat Kuadran Ken Wilber 

Kuadran kiri atas menampilkan subjektivitas, yang 

menjadi wilayah pembicaraan psikologi Barat dan 

mistisisme Timur. Kuadran kanan atas manmpilkan 

objektivitas yang menjadi wilayah kajian sains atau ilmu-

ilmu kealaman. Kuadran kiri bawah menampilkan 

intersubjektivitas yang menjadi topik bahasan humaniora 

atau kebudayaan. Sementara itu, kuadran kanan bawah 

menampilkan interobjektivitas yang mempelajari gabungan 

objek-objek yang disebut Wilber sebagai masyarakat. 

Teknologi masuk dalam kuadran ini. 22  

                                                 
21Ibid., 99.  
22Ibid., 99.  
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Kuadran Wilber di atas menginspirasikan adanya 

empat kuadran keilmuan, yaitu ilmu-ilmu keagamaan (kiri 

atas), ilmu-ilmu kealaman (kanan atas), ilmu-ilmu 

kebudayaan (kiri bawah), dan ilmu-ilmu keteknikan (kanan 

bawah). 23  

Model selanjutnya adalah model pentadik 

integralisme. Kategori-kategori objektivitas, 

interobjektivitas, intersubjektivitas, dan subjektivitas yang 

dikemukakan Wilber selaras dengan kategori materi, energi, 

informasi, dan nilai-nilai dalam integralisme Islam. Hanya 

saja, dalam integralisme Islam dikenal kategori kelima, yaitu 

kategori sumber, yakni sumber pokok dari nilai-nilai, yang 

bernama wahyu.24 

Tidak seperti kategori Wilber, kelima kategori 

integralisme Islam tersusun sebagai suatu hierarki 

berjenjang dari materi ke sumber, melalui energi, informasi, 

dan nilai-nilai. Hierarki kategori integralis ini tidak berbeda 

dengan perumusan kontemporer bagi hierarki dasar yang 

secara implisit terstruktur dalam berbagai tradisi pemikiran 

Islam seperti tasawuf, fiqih, kalam, dan hikmat seperti yang 

terangkum dalam Tabel 2.1.25 

 

                                                 
23Ibid., 100.  
24Ibid.  
25Ibid., 101.  



88 

 

 

Tabel 3.1 Paradigma Integralisme Islam 

Kategori 

Integralis 

Epistemol

ogi Shufi 

Aksiologi 

Fiqhi 

Teologi 

Tauhidi 

Kosmologi 

Hikmati 

Sumber Ruhi 

(spirit) 

Qur’ani 

(transedenta

l) 

Dzatullah 

(substansi) 

Tammah 

(kausa 

primal) 

Nilai Qalbi 

(nurani) 

Sunni 

(universal) 

Shifatullah 

(atribut) 

Gha’iyyah 

(kausa final) 

Informasi ‘Aqli 

(rasio) 

Ijtihadi 

(kultural) 

Amrullah 

(perintah) 

Shuriyyah 

(kausa 

formal) 

Energi Nafsi 

(naluri) 

Ijma’i 

(sosial) 

Sunnatullah 

(perilaku) 

Fa’iliyyah 

(kausa efisien) 

Materi Jismi 

(tubuh) 

‘Urfi 

(instrument

al) 

Khalqillah 

(ciptaan) 

Maddiyah 

(kausa 

materiil) 

 

Hierarki pentadik menurunkan metodologi 

keilmuan empiris Islam. Adanya tataran materi 

menunjukkan bahwa manusia, tidak dapat tidak, harus 

menggunakan instrumen materiil untuk meneliti alam 

materiil. Eksistensi tataran energi menuntut manusia untuk 

menggunakan interaksi pertukaran energi secara empiris 

antara instrumen dan objek ilmu, yang biasanya disebut 

sebagai eksperimen untuk mendapatkan data. Data itu harus 

dianalisis untuk mendapatkan fakta eksperimental.26  

                                                 
26Ibid., 107.  
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Metode eksperimen sesungguhnya memanfaatkan 

hukum Tuhan. Teori-teori fundamental sains dibuat 

berdasarkan sejumlah postulat, hukum-hukum fundamental, 

yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip alam. Prinsip-

prinsip alam itu sendiri ditemukan secara intuitif oleh para 

ilmuwan. Prinsip-prinsip alam ini adalah manifestasi sifat-

sifat Sang Maha Pencipta.27 

Jadi, islamisasi paradigma sains dengan model 

pentadik tidaklah bertentangan dengan metode ilmiah sains 

modern. Bila harus dicari titik bedanya, sesungguhnya 

terletak pada pengakuan atas wahyu melalui intuisi. Sains 

islami memasukkan intuisi secara eksplisit di atas rasio yang 

pada gilirannya berada di atas empiritas. Intuisi yang paling 

tinggi adalah penerimaan wahyu ilahi oleh para nabi 

termasuk tentunya Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan 

Rasul terakhir.28  

 

B. Reintegrasi  Sains dan Islam 

Pada bagian terdahulu telah disinggung sedikit, 

bahwa pemikiran tentang integrasi antara sains dan agama 

telah berkembang sedemikian rupa, tidak hanya di Barat, 

melainkan juga di Dunia Islam, termasuk di Indonesia. 

Pemikiran tentang integrasi antara sains dan agama di 

                                                 
27Ibid., 107.  
28 Ibid., 107. 
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Indonesia, khususnya antara sains dan Islam, mendapatkan 

momentum dengan dilakukannya konversi beberapa Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN).  

Di dunia Islam, pemikiran tentang integrasi sains 

dan agama dapat kelompokkan ke dalam dua arus utama.  

Yang pertama adalah para pemikir yang berusaha 

melakukan integrasi antara sains dengan Islam dengan cara 

menggunakan sains, terutama sains sosial dan  humaniora 

yang muncul pada abad ke-19 dan sesudahnya.  Apa yang 

telah dilakukan Hassan Hanafi, Fazlur Rahman, Mohammed 

Arkoun, dan Mohammed Abid al-Jabiri dapat disebut 

sebagai contoh dari kecenderungan yang mewakili arus 

pemikiran ini. Inilah yang disebut oleh Amin Abdullah 

dengan “Humanisasi Ilmu-ilmu Keislaman”.29 Humanisasi 

ilmu-ilmu keislaman ini perlu dilakukan karena ilmu-ilmu 

keislaman selama ini dinilai terlalu bersifat teosentris, atau 

menurut ungkapan Qodri Azizy, “merupakan barang langit 

atau barang ‘mati’ yang tidak lagi applicable (bisa 

                                                 
29Amin Abdullah juga menyebut beberapa intelektual 

Muslim kontemporer selain Hanafi, yaitu Fazlur Rahman, 

Mohammed Arkoun, dan Mohammed Abid al-Jabiri, yang 

gagasannya dapat dimasukkan ke dalam “Humanisasi Ilmu-ilmu 

Keislaman”. Lihat M. Amin Abdullah, “Al-Takwil Al-‘Ilmy: Ke 

Arah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, makalah 

dalam Temu Ilmiah Program Pascasarjana IAIN/STAIN se 

Indonesia, Semarang 11-12 Nopember 2001.   
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diaplikasikan) di tengah-tengah masyarakat dan yang 

menggantung di awang-awang karena tidak bisa tersentuh 

oleh pemikiran baru”.30 Humanisasi ilmu-ilmu Keislaman 

dengan demikian dapat disebut sebagai sebuah gagasan 

dalam strategi pengembangan ilmu-ilmu ke-Islaman yang 

bertujuan agar ilmu-ilmu keIslaman dapat memberikan 

pemahaman terhadap Islam yang kontekstual dengan 

tantangan zaman yang dihadapi dengan bantuan sains 

moderen dan bahkan kontemporer, seperti sejarah, filsafat, 

antropologi, linguistik, yang pada gilirannya diharapkan 

dapat  menjawab tantangan historis, khususnya pembebasan 

umat Islam dari belenggu keterbelakangan. 

Apa yang dilakukan dengan gagasan Humanisasi 

Ilmu-ilmu Keislaman ini mungkin mirip dengan yang 

dilakukan oleh para Teolog Kristen yang berusaha 

mengintegrasikan sains dan agama dengan cara 

menggunakan sains untuk memahami agama, misalnya 

penggunaan Hermeneutika digunakan untuk memahami 

Bible. Pemikir-pemikir Islam seperti Hassan Hanafi, 

Fazlurrahman, dan Nasr Hamid Abu Zaid juga melakukan 

hal yang sama. Jadi fokus dari Gagasan Humanisasi Ilmu-

ilmu Keislaman ini adalah pada Ilmu-ilmu Keislamannya, 

                                                 
30Lihat A. Qodry A. Azizy. “Penelitian Agama di Dunia 

Barat” dalam Jurnal Penelitian Walisongo, Pusat Penelitian IAIN 

Walisongo, Edisi 13, 1999.  
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yang dipandang bersifat teosentris dan tidak “membumi”, 

sehingga perlu dihumanisasi dan dibumikan, dengan 

bantuan ilmu-ilmu moderen-kontemporer.  

Yang kedua adalah para pemikir yang berusaha 

melakukan integrasi antara sains dengan Islam dengan cara 

memberikan visi Islam ke dalam sains modern Barat. Inilah 

yang disebut dengan gagasan Islamisasi Sains, sebagaimana 

yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Seyyed 

Hossein Nasr, Mohammad Naquib al-Atas, dan Ismail Raji 

al-Faruqi. Dua yang disebut pertama lebih dikenal sebagai 

tokoh yang secara filosofis telah menunjukkan kelemahan-

kelemahan ilmu pengetahuan modern, dan  mengemukakan 

kemungkinan ilmu pengetahuan yang Islami diwujudkan 

sebagai alternatif, serta sekaligus memberikan landasan 

filosofisnya. Sementara al-Faruqi dikenal secara luas 

sebagai tokoh yang melontarkan gagasan tentang Islamisasi 

Sains, tidak saja dalam bentuk landasan filosofis melainkan 

juga tawaran metodologis dan program tindakan untuk 

mewujudkannya.31 

Gagasan Islamisasi sains ini dilatarbelakangi oleh 

kenyataan bahwa peradaban modern dewasa ini sedang 

berada dalam kondisi krisis.32 Pembicaraan tentang 

                                                 
31Ziauddin Sardar, Masa Depan Islam …, 92-6. 
32Lihat Haidar Bagir dan Zainal Abidin, “Filsafat Sains 

Islami: Kenyataan atau Khayalan” dalam Mahdi Ghulsyani, 
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peradaban modern tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan 

tentang sains modern, karena sains modern yang merupakan  

tiang penyangga  utamanya. Dengan demikian, sains 

modernpun juga dalam kondisi krisis, terutama berkait 

dengan landasan epistemologisnya, karena sains  itu sendiri 

tidak lain adalah perwujudan eksternal dari suatu 

epistemologi. Oleh karena itu tidak berlebihan jika Gregory 

Bateson, sebagaimana dikutip Sardar, menyatakan bahwa 

munculnya berbagai macam bencana adalah akibat 

kesalahan-kesalahan epistemologi Barat.33  

Dengan Islamisasi Sains, ada suatu asumsi bahwa 

terdapat perbedaan antara ilmu pengetahuan modern dengan 

ilmu pengetahuan yang Islami. Perbedaan ini terutama 

berkenaan dengan landasan filosofisnya. Ilmu pengetahuan 

modern yang positivistik tidak membutuhkan “Tuhan 

sebagai sebuah hipotesis”.34 Ia bertujuan untuk menjelaskan 

                                                                                           
Filsafat Sains menurut al Qur’an, terj Agus Effendi (Bandung: 

Mizan, 1991), 7. 
33Ibid., 88.  
34Penyebutan sains modern bersifat positivistik adalah 

dalam rangka untuk menunjukkan dominasi paradigma positivistik 

dalam sains modern. Tentu ini bersifat simplistis, seakan-akan 

dalam  sains modern hanya ada satu paradigma, yakni paradigma 

positivistik. Dalam kenyataannya tidaklah demikian. Di Barat 

sendiri banyak pemikir yang melakukan kritik terhadap ilmu 

pengetahuan yang positivistik itu, seperti Charles Sanders Peirce 

dengan Pragmatismenya, Ludwig Wittgenstein dengan teori 

Language Games-nya, Thomas S. Kuhn dengan teori 

Paradigmanya, Karl Raimund Popper dengan Falsifikasinya, dan 
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fenomena alam tanpa bantuan sebab-sebab spiritual atau 

metafisik, melainkan lebih dalam bentuk sebab-sebab 

natural atau material semata.35 Sebagai individu, mungkin 

banyak ilmuwan modern yang percaya pada Tuhan atau 

Realitas tertinggi, namun sebagai anggota komunitas ilmiah 

mereka harus mengikuti norma ilmiah untuk menghapuskan 

Tuhan atau hal-hal metafisik lain dari alam semesta. Mereka 

mempelajari realitas alam fisik yang independen 

sepenuhnya dari realitas metafisik. Pada lain pihak, Islam 

memandang bahwa realitas fisik hanyalah sebuah dimensi 

dari realitas secara keseluruhan. Bahkan realitas fisik adalah 

realitas tingkat terendah, yang tidak memiliki eksistensi 

yang berdiri sendiri, dan memperoleh eksistensinya dari 

Tuhan sebagai Realitas Tertinggi.36 

                                                                                           
Jurgen Habermas dengan Kritik Ideologinya. Hanya saja harus 

diakui, meskipun telah banyak kritik dilakukan terhadap 

paradigma positivistik dan telah muncul paradigma-paradigma 

yang lain, namun paradigma positivistik  dalam kenyataannya 

masih mendominasi perkembangan ilmu pengetahuan modern. 
35Mengenai landasan ontologis ilmu pengetahuan 

modern lihat Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu: sebuah 

Pengantar Populer (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 

63-100. Lihat juga Jujun S. Suriasumantri (ed.), Ilmu dalam 

Perspektif (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), hlm. 5-9, dan 

Harry Hamersma, Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern (Jakarta: 

Gramedia, 1992), 54-5.  
36Lihat Osman Bakar, Tauhid & Sains…, 17, 228, dan 

244-5.  
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Dalam dimensi epistemologis, metode keilmuan 

yang rasional-empiristik37 meniadakan peran wahyu dan 

intuisi atau ilham sebagai sumber pengetahuan. Ini 

merupakan titik perbedaan landasan filosofis ilmu 

pengetahuan modern dengan ilmu pengetahuan Islami dalam 

dimensi epistemologisnya. Dalam epistemologi Islam, di 

samping rasio dan empiri, intuisi dan terutama wahyu juga 

menjadi sumber pengetahuan.38 

Sementara dalam dimensi aksiologis, Islam 

mengakui peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

membantu manusia memenuhi kebutuhan materialnya, 

namun peran ini harus diwujudkan dalam kerangka etik. 

Dalam analisis terakhir, ilmu pengatahuan dan teknologi 

harus dilihat sebagai instrumen untuk melayani tujuan-

tujuan spiritual dan moral manusia.39 Ini berbeda dengan 

ilmu pengetahuan modern yang bebas nilai.40      

Dari uraian di atas dapat dikemukakan, berbeda 

dengan Gagasan Humanisasi Ilmu-ilmu Keislaman yang 

memfokuskan problem epistemologis Ilmu-ilmu 

                                                 
37Mengenai landasan epistemologis ilmu pengetahuan 

modern, lihat Suriasumantri, Filsafat Ilmu…, 101-64.  
38 Lihat Mahdi Ghulsyani, Filsafat Sains menurut al-

Qur’an, terj Agus Effendi (Bandung: Mizan, 1991), 83-100.  
39Lihat Osman Bakar, Tauhid & Sains…, 248.  
40Mengenai landasan aksiologis ilmu pengetahuan 

modern, lihat Suriasumantri, Filsafat Ilmu…, hlm. 229-60. Lihat 
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Keislamannya yang dipandangnya bersifat teosentris dan 

tidak “membumi”, sehingga perlu dihumanisasi dan 

dibumikan, dengan bantuan ilmu-ilmu moderen-

kontemporer; Gagasan Islamisasi Sains memfokuskan pada 

problem epistemologis sains modern yang sekular. Karena 

sains modern bersifat sekular maka perlu diberi muatan nilai 

ilahiah dengan  memberikan  visi Islam kepada sains 

modern. 

Di samping mewujud dalam dua arus utama, 

sebagaimana dikemukakan diatas, yakni Humanisasi Ilmu-

ilmu Keislaman dan Humanisasi Sains Modern, pemikiran 

integrasi antara sains dengan agama dalam Islam juga 

mewujud dalam gagasan yang kurang lebih merupakan 

sintesis dari kedua gagasan itu. Gagasan Amin Abdullah 

dapat dipandang sebagai gagasan yang berusaha 

mensintesiskan anatara kedua gagasan. 

Gagasan Amin Abdullah dilatarbelakangi oleh 

keprihatinannya terhadap perkembangan ilmu-ilmu 

keislaman yang dikotomis-atomistik, Amin Abdullah juga 

menyesalkan perkembangan dan pertumbuhan ilmu 

pengetahuan modern yang positivistik-sekularistik, yang 

merupakan simbol keberhasilan Perguruan Tinggi Umum, 

yang tercerabut dari nilai-nilai akar moral dan etik 

                                                                                           
juga Jalaluddin Rahmat, Islam Alternatif (Bandung: Mizan, 1996), 

161.  
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kehidupan manusia.41 Keduanya mengalami proses 

pertumbuhan yang tidak sehat serta membawa dampak 

negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan 

sosial-budaya, sosial-ekonomi, sosial-politik, dan sosial 

keagamaan umat Islam.42 

Berangkat dari keprihatinan seperti itulah Amin 

Abdullah menggagas epistemologi pengembangan ilmu 

dengan paradigma integrasi-interkoneksi yang kemudian 

diberlakukan di UIN Sunan Kalijaga. Dengan 

mempertimbangkan bahwa UIN Sunan Kalijaga merupakan 

lembaga pendidikan Islam yang variabel dimensi 

keilmuannya tidak hanya berurusan dengan realitas hidup 

dan realitas manusia sebagaimana dalam ilmu-ilmu 

“umum”, namun juga menyangkut teks sebagaimana khas 

ilmu-ilmu agama atau lebih tepatnya “ilmu-ilmu keislaman”, 

maka paradigma integritasi-interkoneksi yang digagas UIN 

Sunan Kalijaga ini mensyaratkan dialektika antara variabel-

variabel tersebut. Brand yang diusung untuk menyebut 

dialektika ini adalah Hadharat an-Nash, Hadharat al-‘Ilm, 

                                                 
41Amin Abdullah bahkan menganggap sebagai 

kecelakaan sejarah umat Islam, ketika bangunan natural sciences 

menjadi terpisah dan tidak bersentuhan sama sekali dengan ilmu-

ilmu keislaman yang pondasi dasarnya adalah nash. Ibid., 27.   
42Lihat Amin Abdullah, “Etika Tauhidik Sebagai Dasar 

Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama: dari 

Paradigma Positivistik-Sekularistik ke Arah Teoantroposentrik-

Integralistik”..., 5-6. 
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dan Hadharat al-Falsafah. Hadharat an-Nash berarti 

kesediaan untuk menimbang kandungan isi teks keagamaan 

sebagai wujud komitmen keagamaan/keislaman; Hadharat 

al-‘Ilm berarti kesediaan untuk profesional-obyektif-inovatif 

dalam bidang keilmuan yang digeluti; dan  Hadharat adl-

Falsafah berarti kesediaan untuk mengaitkan keilmuan 

(yang didapat dari Hadharat al-‘Ilm yang telah “berdialog” 

dengan Hadharat an-Nash) dengan tanggung jawab moral 

etik dalam praksis kehidupan riil di tengah masyarakat.43 

Di samping Amin Abdullah, Armahedi Mahzar  

juga dapat disebut sebagai pemikir yang memiliki 

pandangan tentang integrasi antara sains dan Islam dengan 

konsepnya tentang Paradigma Integralisme Islam, 

sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu 

tentang model-model integrasi antara sains dan agama. 

Paradigma integralisme Islam yang digagas oleh Armahedi 

Mahzar tentang integrasi sains dan Islam tidak hanya 

berhenti pada tataran paradigmatik, melainkan juga sampai 

pada tatraran  implementasinya. Paradigma integralisme 

Islam itu dalam implementasinya tentang integrasi sains dan 

Islam dapat dipilah menjadi empat tataran: konsepsional, 

                                                 
43Lihat Fahruddin Faiz, “Kata Pengantar: Mengawal 

Perjalanan Paradigma” …, v-xv. 
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institusional, operasional, dan arsitektural sebagaimana 

dijelaskan dalam tabel berikut: 44   

 

Implementasi Metodologi 

Institusional  Semua fakultas ilmu-ilmu kealaman, 

kemanusiaan, dan keagamaan berada dalam 

satu lembaga pendidikan tinggi. 

Konsepsional  Pendidikan adalah bagian dari 

pembentukan manusia Muslim yang kaffah. 

 Penelitian adalah bagian dari peningkatan 

kualitas tauhid sebagai khalifah Allah di 

muka bumi.  

 Pengabdian pada masyarakat adalah bagian 

dari ibadah yang merupakan manifestasi 

dari proses tasyakur manusia sebagai abdi 

Allah. 

Operasional  Kurikulum pendidikan semua fakultas 

harus memasukkan konsep-konsep 

fundamental ilmu-ilmu kalam, fiqih, 

tasawuf, dan hikmat sebagai pelajaran 

wajib di tingkat pertama bersama. 

 Silabus dan buku daras semua fakultas 

harus memasukkan ayat-ayat Al-Quran 

yang bersesuaian dengan disiplin ilmu 

tersebut. 

 Upacara doa bersama harus dijadikan 

bagian pembukaan setiap proses 

tusionalpembelajaran seperti kuliah dan 

praktikum. 

 Jadwal pengajaran tak boleh bertentangan 

dengan jadwal ritual ibadah wajib 

keislaman. 

 Program penelitian tak boleh bertentangan 

dengan nilai-nilai fundamental akidah dan 

                                                 
44Armahedi Mahzar, “Integrasi Sains dan Agama: 

Model dan Metodologi”, dalam Zainal Abidin Bagir, dkk (eds.), 

Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi (Bandung: 

MMU, 2005), 108-0.  
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syariah. 

 Program pengabdian pada masyarakat tidak 

boleh bertentangan dengan tujuan dan cara 

pengabdian masyarakat pada Yang Maha 

Pencipta. 

Arsitektural  Setiap kampus harus mempunyai masjid 

sebagai pusat kehidupan bermasyarakat, 

berbudaya, dan beragama. 

 Setiap jurusan harus mempunyai Mushalla 

 Perpustakaan harus meliputi semua pustaka 

ilmu-ilmu kealaman, kemanusiaan, dan 

keagamaan 

 

 


