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PENDAHULUAN 

Perdebatan tentang dikotomi ilmu agama (khususnya Islam) dan ilmu-ilmu 

umum (IPTEKS termasuk filsafat) telah muncul dalam kurun waktu yang cukup 

panjang, yakni sejak negara-negara di luar Islam (Barat) sudah mulai menjadi 

pioner dalam IPTEKS dunia dan umat Islam sudah mulai ketinggalan. Sebagian 

umat Islam tidak lagi menganggap IPTEKS sebagai bagian yang harus dipelajari, 

dikuasai, dan dimiliki. Mereka lebih concern dengan ilmu agama yang dianggap 

sebagai modal dasar untuk menjadi umat beragama yang benar sekaligus sebagai 

bekal untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pokok dalam kehidupan mereka. 

Kenyataan sekarang mengindikasikan bahwa dikotomi tersebut benar-benar ada, 

khususnya sikap dan perilaku sebagian masyarakat Muslim yang terpola, 

minimal berseberangan. Makna berseberangan tidak selalu berarti bertentangan.  

Sebagai agama terakhir, Islam yang diturunkan Allah untuk manusia 

sebenarnya dilengkapi dengan seluruh perangkat aturan (hukum, norma, dan 

etika) yang mampu menjangkau seluruh manusia di mana pun dan kapan pun. 

Untuk itu, Allah menurunkan wahyu sebagai sumber dari segala sumber aturan 

yang dapat digunakan manusia dalam mengatur segala urusan dan persoalan. 

Wahyu dimaksud adalah Alquran yang diturunkan kepada manusia melalui Nabi 

Muhammad saw. Alquran memuat wahyu yang isinya mencakup keseluruhan isi 

wahyu yang pernah diturunkan kepada para nabi sebelum Muhammad saw. Isi 

Alquran mencakup keseluruhan aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah 

aqidah (teologis), syariah (normatif), dan akhlak (etis), hingga masalah-masalah 

yang terkait dengan masalah-masalah keduniawian (kealaman) yang kemudian 

menjadi kajian pokok dari ilmu-ilmu umum (IPTEKS).  

Terma Islam dan ilmu umum (IPTEKS) sering didikotomikan dalam wacana 

ilmiah maupun dalam perbincangan sehari-hari. Islam seolah-olah berseberangan 

dengan ilmu dan sebaliknya ilmu bertentangan dengan ajaran Islam. Sejatinya 

kalau dikembalikan pada sumbernya, keduanya sama-sama bersumber dari Allah 

Swt. baik sumber qauliyah (ayat-ayat Alquran) maupun sumber kauniyah (alam 

semesta). Dalam penafsiran modern, Alquran ternyata tidak saja menjadi sumber 

utama ajaran Islam, tetapi juga menjadi sumber sekaligus inspirator munculnya 

teori-teori ilmu pengetahuan modern. Para ilmuwan yang menjadikan Alquran 

sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan teori-teori mereka justeru lebih 
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meyakinkan begitu dekatnya hubungan Islam dengan ilmu pengetahuan modern. 

Dari sinilah sekarang ini muncul berbagai kajian yang mengungkap hubungan 

sinergis antara Islam (Alquran) dan ilmu pengetahuan modern yang kemudian 

disajikan dalam berbagai artikel dan buku-buku ilmiah. 

Kajian seperti itulah yang oleh Prof. Dr. M. Amin Abdullah (mantan rektor 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dipolulerkan dengan istilah paradigma atau 

filosofi keilmuan integrasi-interkoneksi. Pakar lain mengistilahkan paradigma 

tersebut dengan Islamisasi ilmu, seperti Prof. Dr. Kuntowijoyo (ilmuwan Muslim 

dari UGM Yogyakarta) atau Isma’il Raji al-Faruqi (seorang pakar Muslim 

berkebangsaan Libanon) dan Muhammad Naquib Alatas (Seorang Muslim dari 

Malaysia) dengan proyeknya, Islamization of Knowledge (Islamisasi Ilmu 

Pengetahuan). Di samping itu, masih banyak pakar Muslim yang concern mengkaji 

hubungan keterkaitan antara Islam dengan ilmu-ilmu umum dan sudah 

menghasilkan banyak tulisan baik dalam bentuk artikel maupun buku, salah 

satunya adalah Seyyed Hossein Nasr. 

Dalam konteks historis, Islam sebagai sebuah agama (Muhammad) 

disebarkan pada awal abad ke-7 Masehi, sedangkan ilmu pengetahuan modern 

sebagai sebuah tafsir atas kenyataan alamiah baru muncul di penghujung abad ke-

16 Masehi. Tantangan zaman yang melatarbelakangi kemunculan keduanya 

sangat jauh berbeda, meskipun secara historis banyak sejarawan yang 

mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan modern lahir berawal dari rahim para 

ilmuwan Islam yang mendasarkan studinya pada inspirasi Alquran (Islam).  

Terbukti dalam sejarah sejak abad ke-10 Masehi tampil ilmuwan Muslim sekaligus 

ilmuwan dunia yang sangat terkenal berkebangsaan Persia, yakni Ibnu Sina 

(Avicienna) yang cukup besar kontribusinya terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan modern terutama dalam ilmu alam dan filsafat Islam. Bukunya yang 

sangat terkenal dalam bidang kedokteran, The Canon of Medicine, telah diajarkan 

pada pelatihan para dokter di berbagai universitas di Perancis dan Itali dari abad 

ke-12 hingga abad ke-16 Masehi (Masood, 2009: xv). Begitu juga Hassan Ibnu al-

Haitham, seorang fisikawan muslim abad ke-11 Masehi telah membantu 

memperbarui pemahaman visi para fisikawan. Ia diberikan penghargaan karena 

penjelasannya tentang alat gambar (a camera obscura) sebagus tulisan dan 

penelitiannya tentang gerakan planet-planet (Masood, 2009: xvi). 

Dalam bidang ilmu sosial, Alquran dan hadis telah memberikan dasar-dasar 

dalam praktik kehidupan politik, ekonomi, dan sosial, meskipun belum detail. 

Dasar-dasar ilmu sosial ini dapat dikembangkan melalui pemikiran dan praktik-

praktik kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di berbagai situasi dan kondisi. 

Sejak masa Nabi saw. dan masa al-Khulafa’ al-Rasyidun dasar-dasar tersebut 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian menjadi acuan para 
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ilmuwan sosial Muslim untuk merumuskan berbagai konsep atau teori tentang 

ilmu-ilmu sosial. Ini terlihat dalam tulisan beberapa ilmuwan Muslim seperti Abu 

Yusuf (731-798 Masehi), al-Shaibani (750-804 Masehi), al-Mawardi (972-1058 

Masehi), al-Raghib al-Asfahani (1108 Masehi), al-Ghazali (1058-1111 Masehi), Ibnu 

Taymiyah (1263-1328 Masehi), dan Ibnu Khaldun (1332-1406 Masehi) (El-Ashker 

& Wilson, 2006). 

Temuan-temuan awal tentang dasar-dasar ilmu pengetahuan modern seperti 

yang dimulai oleh Ibnu Sina, Ibnu al-Haitham, dan beberapa ilmuwan sosial 

Muslim seperti di atas menunjukkan betapa para ilmuwan Muslim yang 

mendasarkan pemikiran mereka pada ayat-ayat suci Alquran dan hadis mampu 

menghasilkan pemikiran atau konsep-konsep ilmu pengetahuan. Dengan 

demikian, kalaupun akhirnya terjadi pertentangan antara ilmu pengetahuan dan 

Islam (Alquran), maka pertentangan ini disebabkan oleh perbedaan zaman dan 

perspektif antara keduanya. 

Terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern yang sangat pesat, umat 

Islam menanggapinya dengan berbagai sikap. Umat Islam yang terpesona oleh 

ilmu pengetahuan modern menurut Nasim Butt (1996: 60-64) memberikan reaksi 

yang beragam yang pada garis besarnya terbagi dalam tiga kelompok pemikiran. 

Pertama, sekelompok Muslim yang menolak ilmu pengetahuan yang tidak 

bersumber dari Alquran dan Sunnah. Bagi mereka hanya kedua sumber Islam 

itulah yang layak dan sah sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kalaupun ada ilmu 

pengetahuan yang bersumber dari selain Alquran dan Sunnah seperti ilmu 

pengetahuan modern, maka status ilmu pengetahuan tersebut hanyalah fardu 

kifayah, yakni hanya sebagian kecil orang saja boleh mempelajarinya. Sedangkan 

ilmu yang harus dipelajari oleh setiap orang Muslim (fardu ‘ain) adalah wacana 

keilmuan di seputar kedua sumber Islam tersebut. Kedua, sekelompok Muslim 

yang berpandangan bahwa ilmu pengetahuan modern perlu diislamkan. Suka 

atau tidak suka ilmu pengetahuan modern lahir dari rahim filsafat Yunani (Tahun 

6 Sebelum Masehi) yang dibesarkan oleh gerakan Renaissance (abad ke-16 Masehi), 

Reformasi (abad ke-17 Masehi), dan Pencerahan (abad ke-18 Masehi) di Eropa 

Barat (Kartodirjo, 1990: 36) yang dengan lugas/tegas menyatakan diri tidak 

bersumber dari ajaran tauhid (Islam). Islamisasi menjadi perlu karena landasan 

filosofis ilmu pengetahuan modern tidak berporos pada ajaran tauhid, padahal 

ajaran tauhid merupakan tolok ukur keabsahan perbuatan seorang Muslim, 

sekaligus juga menjadi titik pijak bagi setiap perbuatannya, termasuk dalam 

aktivitas keilmuan. Oleh karena itu, Islamisasi merupakan solusi yang tidak bisa 

dihindarkan. Ketiga, sekelompok Muslim yang berasumsi bahwa ilmu 

pengetahuan modern bersifat universal, bebas nilai, dan lintas-budaya sehingga ia 

dapat dicangkokkan pada sistem keagamaan mana pun, termasuk Islam.  
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Hal penting yang perlu dilakukan, atas dasar pandangan seperti di atas, 

sebenarnya bukanlah Islamisasi ilmu pengetahuan modern, melainkan upaya 

keras merubah cara berfikir yang semata-mata literal menjadi liberal sesuai 

dengan semangat ilmiah dari ilmu pengetahuan modern. Alquran dan Sunnah 

tidak lagi harus dibaca secara tekstual tetapi dapat dimengerti secara kontekstual. 

Ringkasnya, ajaran Islam hanya akan diterima oleh manusia modern, jika ajaran 

tersebut cocok dengan kosakata ilmu pengetahuan modern yang dalam bahasa M. 

Quraish Syihab (1993) disebut “membumi”. 

Dari gambaran singkat di atas dapat dipahami beberapa butir pokok 

masalah untuk dicermati dalam tulisan ini seperti makna Islamisasi ilmu yang 

dipopulerkan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan istilah paradigma 

integrasi interkoneksi. Tulisan ini juga akan mengurai bagaimana aktivitas 

keilmuan menurut Islam, makna Islamisasi ilmu pengetahuan, sejarah munculnya 

gagasan Islamisasi ilmu, dan ide-ide dasar yang perlu disikapi terkait dengan 

gagasan Islamisasi ilmu tersebut. 

 

AKTIVITAS KEILMUAN MENURUT ISLAM 

Keseluruhan ajaran Islam sebaiknya dipandang sebagai fakta historis yang 

mesti dipahami menurut ukuran ruang-waktu dan batas kemampuan manusia 

dalam memahaminya ketimbang sebagai peristiwa pewahyuan yang hanya terjadi 

dalam kurun waktu 22 tahun masa kenabian Muhammad saw. (610-632 M). 

Penegasan sudut pandang ini penting untuk menghindari pandangan dikotomis 

bahwa ajaran Islam lebih tinggi mutu informasinya dari ilmu pengetahuan karena 

ia bersumber dari Tuhan. Sedangkan ilmu pengetahuan bersumber dari realitas 

ruang-waktu yang dibaca oleh panca indera manusia.  

Sepanjang ilmu pengetahuan itu diartikan sebagai cara yang rasional dan 

empiris untuk mempelajari gejala alamiah yang terdapat pada diri manusia dan di 

luar diri manusia (Butt, 1996: 69), maka tidak ada satu pernyataan ayat maupun 

hadis yang menentang apalagi mengharamkan aktivitas keilmuan. Bahkan 

sebaliknya ajaran Islam mengajarkan sikap kritis pada setiap jenis informasi yang 

dilihat, didengar, dihirup, diraba, maupun dirasa oleh manusia. Sebagai contoh 

adalah Q.S. al-Hujurat (49): 6 yang isinya meminta kita supaya senantiasa berhati-

hati dalam menginternalisasi (mengunyah) setiap informasi yang kita terima. 

Kewaspadaan ini dituntut supaya kita tidak berbuat zhalim (aniaya) karena 

percaya pada informasi yang salah dan memberi keputusan berdasarkan pada 

informasi yang salah tersebut. Dengan demikian, ajaran Islam memberi teladan 

kepada para pemeluknya untuk memiliki sikap kritis terhadap dirinya sendiri 

maupun terhadap objek lain di luar dirinya dan bersedia mempertanggung-
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jawabkan semua pernyataan dan perbuatan yang diciptakannya. Hal seperti ini 

merupakan semangat ilmiah yang tulen dan sangat menjunjung tinggi nilai 

sportivitas dalam berkarya.  

Semangat ilmiah yang ditawarkan ajaran Islam bukan semata-mata di atas 

kertas, tetapi harus diwujudkan dalam setiap ritual-keagamaan Islam sehari-hari. 

Ciri khas ajaran Islam yang menekankan iman dan amal shalih ini nampak jelas 

dalam proses mendidik manusia supaya menjadi makhluk ilmiah. Sebagai 

ilustrasi bisa diambil praktik ritual ibadah shalat. Dalam setiap ibadah shalat 

mesti dibaca ummul kitab (Q.S. al-Fatihah (1): 1-7). Dari ketujuh ayat yang 

terkandung di dalamnya terdapat satu ayat yang berisi permohonan seseorang 

kepada Allah Swt. supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus (Q.S. al-Fatihah 

(1): 6). Yang dimaksud dengan jalan lurus ialah jalan kebenaran. Untuk mencapai 

kebenaran dipersyaratkan supaya seseorang harus mengurung keinginan 

subjektif dan egoismenya sendiri di samping harus memperkuat kemauan untuk 

mendapatkannya. Permohonan tersebut merupakan titik pijak perjuangan 

panjang seseorang untuk melepaskan diri dari kepentingan subjektifnya dan 

mengikatkan diri pada kebenaran objektif yang ditemukannya. Perjuangan ini 

tidak akan sampai di tujuan kecuali Allah memberi petunjuk ke arah jalan yang 

benar, karena Tuhanlah pemilik mutlak atas kebenaran, sedangkan manusia 

hanya menangkap “percikan”-nya saja. Ringkasnya, dalam ritual shalat terdapat 

proses pendidikan sepanjang hayat manusia, yaitu mendidik manusia menjadi 

makhluk yang beramal ilmiah dan berilmu amaliah. Perpaduan ilmu dan amal 

inilah yang menjadikan ilmu yang dimiliki manusia bermanfaat dan amal yang 

dilakukan manusia bernilai tinggi. 

Secara umum ilmu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yakni 

ilmu-ilmu tanziliyah, yaitu ilmu-ilmu yang dikembangkan manusia terkait dengan 

nilai-nilai yang diturunkan Allah baik dalam ayat-ayat Alquran maupun hadis-

hadis Nabi saw., dan ilmu-ilmu kauniyah, yaitu ilmu-ilmu yang dikembangkan 

akal manusia karena interaksinya dengan alam semesta. Dengan bersumber dari 

ayat-ayat Alquran dan hadis, ilmu-ilmu tanziliyah telah berkembang ke dalam 

cabang-cabang yang cukup banyak, di antaranya ‘ulum al-Qur’an, ‘ulum al-hadis, 

ushul al-fiqh, tarikh al-anbiya’, sirah nabawiyah, dan lain-lain. Masing-masing ilmu 

tersebut masih melahirkan berbagai cabang ilmu, seperti ‘ilmu al-qira’at, ‘ilmu asbab 

al-nuzul, dan ‘ilmu tajwid yang merupakan cabang dari ‘ulum al-Qur’an. Dengan 

bersumber dari ayat-ayat kauniyah (alam semesta), akal manusia dapat melahirkan 

banyak cabang ilmu. Ilmu-ilmu yang terkait dengan benda-benda mati 

melahirkan ilmu kealaman, yang terkait dengan pribadi manusia melahirkan 

ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora), dan yang terkait dengan interaksi antar 

manusia melahirkan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu kealaman melahirkan ilmu 
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astronomi, fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Ilmu-ilmu humaniora melahirkan 

psikologi, bahasa, dan lain-lain. Ilmu-ilmu sosial melahirkan ilmu politik, 

ekonomi, hukum, dan lain-lain. 

Kedua jenis ilmu di atas (tanziliyah dan kauniyah) tidak dapat dipisahkan 

karena keduanya saling melengkapi bagi kehidupan manusia. Ilmu-ilmu tanziliyah 

berfungsi menuntun jalan kehidupan manusia, sedangkan ilmu-ilmu kauniyah 

menjadi sarana manusia dalam memakmurkan alam ini. Ayat-ayat Alquran 

sendiri juga memberikan isyarat dan kunci-kunci untuk mengembangkan ilmu-

ilmu kauniyah, sehingga dapat merangsang manusia untuk menekuninya tanpa 

harus peduli siapa yang mengembangkan ilmu-ilmu tersebut, karena pada 

prinsipnya sumbernya dari Allah. Begitu juga ilmu-ilmu kauniyah dapat dijadikan 

sarana manusia untuk memperkuat keimanannya akan Allah yang menciptakan 

alam ini. 

 

MAKNA ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN 

Islamisasi berarti proses pengislaman atau mengislamkan. Proses 

pengislaman ini tidak hanya diberlakukan terhadap manusia, tetapi juga 

diberlakukan terhadap hal-hal yang menyangkut hajat orang banyak. Salah satu 

hal yang menyangkut hajat orang banyak adalah ilmu pengetahuan. Islamisasi 

ilmu pengetahuan merupakan naturalisasi ilmu pengetahauan untuk 

meminimalisasi dampak negatif ilmu pengetahuan modern yang sekuler terhadap 

sistem keyakinan Islam (akidah) sehingga Islam tetap terlindungi ajarannya. 

Adapun Islamisasi ilmu-ilmu sosial berarti pengislaman ilmu-ilmu sosial yang 

mencakup sosiologi, antropologi, ilmu politik (PKn), ilmu ekonomi, dan ilmu 

sejarah, termasuk geografi dan psikologi yang pada bagian-bagian tertentu 

mempunyai peran ganda di samping sebagai ilmu sosial juga sebagai ilmu alam, 

sehingga seluruh teori dan konsep yang dikembangkan tidak bertentangan 

dengan nilai-nilai Islam. Untuk mengislamkan ilmu pengetahuan maka 

diberikanlah kepada ilmu pengetahuan tersebut dengan label "Islam" sehingga 

kemudian muncullah istilah-istilah ekonomi Islam, politik Islam, kimia Islam, 

fisika Islam, kedokteran Islam, dan sebagainya.  

Pengertian Islamisasi ilmu pengetahuan secara jelas dikemukakan 

oleh Naquib Alatas, yaitu: “Pembebasan manusia dari tradisi magis, mitologis, 

animistis, kultur-nasional (yang bertentangan dengan Islam) dan dari belenggu 

paham sekular terhadap pemikiran dan bahasa, juga pembebasan dari kontrol 

dorongan fisiknya yang cenderung sekular dan tidak adil terhadap hakikat diri 

atau jiwanya, sebab manusia dalam wujud fisiknya cenderung lupa terhadap 

hakikat dirinya yang sebenarnya, dan berbuat tidak adil terhadapnya. Islamisasi 

adalah suatu proses menuju bentuk asalnya yang tidak sekuat proses evolusi dan 
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devolusi” (Wan Daud, 1998: 336). Dengan Islamisasi ilmu pengetahuan inilah, 

umat Islam akan terbebaskan dari belenggu hal-hal yang bertentangan dengan 

Islam, sehingga timbul keharmonian dan kedamaian dalam dirinya, sesuai 

dengan fitrahnya. 

Sejak tahun 1970-an hingga belakangan ini gagasan Islamisasi ilmu ramai 

dibicarakan oleh para ilmuwan Muslim. Menurut Syed Farid Alatas (1994) 

gagasan ini muncul karena adanya dua hal, yaitu: (1) dunia Islam tidak memiliki 

tradisi ilmu sosial yang berkembang sejaman dengan ilmu-ilmu lainnya seperti 

filasafat, fikih, tasauf, dan ilmu kalam, dan (2) ilmu-ilmu sosial yang berkembang 

di kalangan masyarakat Islam belum mampu menunjukkan kemampuannya 

dalam berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi  sebagian 

besar dunia yang sedang berkembang, termasuk dunia Islam sendiri.  

Sebagai fenomena modernitas, gagasan Islamisasi menarik untuk dicermati 

dan menjadi projek besar bagi umat Islam. Gagasan ini muncul untuk merespons 

perkembangan pengetahuan modern yang didominasi peradaban Barat yang 

notabene sekular (non-Islam). Dominasi peradaban sekular menjadi faktor 

dominan dari kemunduran umat Islam. Padahal, dalam sejarah awal 

perkembangannya, umat Islam mampu membuktikan diri sebagai kampiun 

pertumbuhan peradaban dan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan di 

dunia Islam terus memudar seiring dengan merosotnya kekuasaan politik Islam. 

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Barat, secara tidak langsung, 

berimplikasi positif bagi dunia Islam, paling tidak, dunia Islam sadar akan 

terbelakangnya peradaban dan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. 

Berangkat dari kesadaran dimaksud, pada awal abad ke-20 Masehi Islam 

mengalami dinamika baru melalui reorientasi dan transformasi ajarannya. 

Fazlur Rahman (1992: 69) melihat bahwa dunia modern telah maju dan 

berkembang melalui pengetahuan yang sama sekali tidak Islami, karena dunia 

modern telah salah di dalam menggunakan ilmu pengetahuan tersebut. Misalnya, 

ditemukannya ilmu tentang atom yang semula untuk dimanfaatkan  sebagai 

kesejahteraan untuk manusia justeru sebaliknya membuat manusia diliputi 

perasaan takut. Menurut Fazlur Rahman, sebenarnya yang penting bukan 

menciptakan ilmu pengetahuan yang Islami, akan tetapi bagaimana menciptakan 

pemikiran yang positif dan konstruktif. Dalam pandangan Ismail Raji al-Faruqi 

(1982), yang diislamkan bukan ilmu pengetahuan itu sendiri, melainkan pemilik 

atau pencari ilmu pengetahuan tersebut.  

 

SEKILAS TENTANG MUNCULNYA GAGASAN ISLAMISASI ILMU 

Secara umum gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu 

sosial, diperkenalkan oleh Ismail Raji al-Faruqi. Untuk gagasannya ini al-Faruqi 
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menulis sebuah artikel yang berjudul Islamizing the Social Science yang kemudian 

dimuat dalam buku Social and Natural Sciences: The Islamic Perspective (1981: 8-20). 

Setahun kemudian al-Faruqi menulis sebuah buku yang berjudul Islamization of 

Knowledge: General Principles and Workplan (1982) yang sudah diterjemahkan ke 

dalam bahasa Indonesia dengan judul Islamisasi Ilmu yang diterbitkan oleh 

penerbit Pustaka Bandung (1984). Dalam buku ini al-Faruqi mengulas panjang 

lebar gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan yang dilandasi oleh ajaran pokok 

Islam tauhid, yaitu kesatuan yang meliputi kesatuan pengetahuan, kesatuan 

kehidupan, dan kesatuan sejarah (al-Faruqi, 1982: xii).  

Sebelum al-Faruqi menulis buku-buku yang berisi gagasan Islamisasi ilmu 

pengetahuan, sebetulnya Seyyed Hossein Nasr telah mengajukan gagasan tentang 

ilmu-ilmu keislaman terkait dengan ilmu-ilmu alam, terutama yang menyangkut 

metodologinya. Tentang gagasan Nasr ini bisa dibaca karyanya yang sekaligus 

menjadi disertasinya yang dipertahankan di Harvard University tahun 1958, yaitu 

An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines. Buku ini kemudian diterbitkan 

pada tahun 1964 dan direvisi tahun 1978. Dalam tulisannya ini Nasr belum 

memberikan gambaran yang utuh mengenai gagasan Islamisasi ilmu. Nasr lebih 

menitikberatkan pada metodologinya, yakni bagaimana ia menjelaskan metode 

yang digunakan para ilmuwan Muslim dalam menelorkan gagasan mereka 

tentang ilmu pengetahuan modern. Ia mengambil sample tiga tokoh ilmuwan 

Muslim hebat, yakni al-Biruni, Ikhwan al-Shafa, dan Ibnu Sina. Pada akhir 

uraiannya di buku tersebut, Nasr mengungkapkan sebagai berikut: 

From the study undertaken in the foregoing chapters it becomes clear that in Islam, 
as in other traditional civilizations, the cosmological sciences came into being in the 
matrix of the traditional conception of the cosmos and were molded and conditioned 
by the principles of the Islamic revelation. The "material" of the various sciences 
came into the hands of the Muslims from diverse sources during the first three 
centuries of Islamic history, and then gradually all these elements became integrated 
and absorbed into the unitary perspective of Islam (Nasr, 1978: 275) 
 

Jadi Nasr menegaskan bahwa para ilmuwan Muslim mampu menjelaskan 

Islam (prinsip-prinsip dasar dalam wahyu) sejalan dengan ilmu pengetahuan 

alam yang selanjutnya diikuti ilmu-ilmu lainnya. Selanjutnya Nasr menjelaskan 

upaya-upaya yang dilakukan tiga ilmuwan Muslim terbesar masa lalu, yakni al-

Biruni, Ibnu Sina, dan Ikhwan al-Shafa. Nasr mengatakan: 

Muslim authors also share with each other and with the general point of view of 
medieval science the belief that the coordinate which determines knowledge of Nature 
is ultimately the Divine Intellect and not just the mind of man. Inasmuch as God is 
the source of being for both the Universe and man, all knowledge of the cosmos must 
be able to relate the Universe to Him Who is its ontological origin. Among authors 
whose writings we have considered in this treatise, this point of view is less 
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emphasized in the writings of al-Biruni, at least the works of his that have survived, 
than in the works of Ibn Sina and the Ikhwan; yet, even in al-Biruni's writings, 
where the knowledge of immediate causes of things is given greater emphasis, Nature 
and the study of it are considered always with respect to the Creator. To have the 
complete science of something is to know it as it exists in the Divine Mind (Nasr, 
1978: 277). 
 

Nasr juga menulis buku yang merupakan pengembangan dari gagasannya 

dalam buku yang sekaligus disertasinya di atas, yakni Science and Civilization in 

Islam yang diterbitkan oleh Harvard University Press tahun 1968. Buku ini 

diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, seperti Itali, Perancis, Pakistan, dan 

Urdu. Dalam buku ini Nasr mengurai gagasan tentang bagaimana seharusnya 

seseorang mempelajari ilmu-ilmu keislaman dan relasi antara Islam dan ilmu 

pengetahuan secara umum (Nasr, 2001: xiii). 

Untuk mengembangkan Islamisasi ilmu-ilmu sosial, al-Faruqi kemudian 

mendirikan suatu lembaga yang diberi nama International Institute of Islamic 

Thought di Virginia USA. Aktivitas lembaga ini tidak terbatas pada usaha 

menjabarkan rencana Islamisasi ilmu saja, akan tetapi juga mencakup upaya 

Islamisasi setiap disiplin dalam ilmu-ilmu sosial. 

Selain dua tokoh di atas, gagasan Islamisasi ilmu-ilmu sosial juga dicetuskan 

oleh Syed Muhammad al-Naquib Alatas. Menurut Alatas Islamisasi ilmu merujuk 

kepada upaya mengeliminasi unsur-unsur serta konsep-konsep pokok yang 

membentuk kebudayaan dan peradaban Barat, khususnya dalam ilmu-ilmu 

kemanusiaan. Termasuk dalam hal ini adalah cara pandang terhadap realitas yang 

dualistik. Pandangan budaya Barat tentang kebenaran dan kenyataan, menurut 

Alatas, dirumuskan tidak atas dasar pengetahuan yang diwahyukan ataupun 

kepercayaan agama, tetapi atas dasar tradisi kebudayaan yang diperkuat dengan 

dasar-dasar filosofis dan renungan-renungan yang bertalian dengan kehidupan 

duniawi yang berpusat pada manusia sebagai makhluk fisik dan satwa rasional. 

Konsep-konsep seperti inilah yang menjadikan peradaban Barat bisa menyebar ke 

seluruh dunia (Alatas, 1980a: 132).  

Alatas kemudian menambahkan, seharusnya setelah proses seperti di atas, 

perlu ditanamkan unsur-unsur dan konsep-konsep pokok keislaman ke dalam 

ilmu tersebut, sehingga terbentuk ilmu yang benar, yaitu ilmu yang sesuai dengan 

fitrah yang memuat unsur-unsur dan konsep-konsep din (agama), insan (manusia), 

‘ilm dan ma’rifah (pengetahuan), hikmah (kebijaksanaan), ‘adl (keadilan), ‘amal 

(perbuatan yang benar), kulliyyah-jami’ah (universitas), dan sebagainya (Alatas, 

1980a: 156).  Pada akhirnya Alatas menegaskan, Islamisasi ilmu merupakan 

pembebasan ilmu dari pemahaman yang berasaskan kepada ideologi, makna, 

serta ungkapan sekular (Alatas, 1980b: 43). Dengan kata lain, karena ilmu 
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pengetahuan itu datang dari Allah Swt., maka dalam menafsirkannya jangan 

sampai terlepas dari nilai-nilai Ilahi yang telah digariskan oleh Allah Swt. 

Al-Faruqi memberikan rambu-rambu dalam merealisasikan gagasan 

Islamisasi ilmu-ilmu sosial. Ia menghimbau para sarjana Muslim ketika 

menelorkan ide-ide keilmuannya supaya mewujudkan prinsip-prinsip Islam 

dalam metodologinya, strateginya, dan data-datanya (Al-Faruqi, 1982: xi-xii). Al-

Faruqi menegaskan, ilmu seharusnya disesuaikan secara baru, data-datanya 

diatur, dan kesimpulan serta tujuan-tujuannya dinilai dan dipikir ulang dalam 

bentuk yang dikehendaki Islam (al-Faruqi, 1982: 39).  

Tokoh lain yang juga dianggap sebagai pemuka dalam projek Islamisasi ilmu 

pengetahuan adalah Ziauddin Sardar. Sardar berpandangan bahwa Islamisasi 

ilmu pengetahuan adalah proses yang memulai pengembangan semua cabang 

ilmu dari titik awal. Dari pada “mengislamkan” disiplin-disiplin yang telah 

berkembang dalam peradaban Barat, kaum Muslim lebih tepat untuk 

mengkonstruk paradigma-paradigma Islam, karena dengan itulah tugas untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan urgen masyarakat Muslim bisa terlaksana. 

Pengembangan melalui strategi ini akan menghindari kontaminasi dari pemikiran 

Barat yang memang memiliki paradigma dan semangat yang berbeda dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam pengantar salah satu buku yang berisi 

beberapa tulisan dari para pemikir Islam, Sardar menegaskan dua asumsi pokok 

terkait dengan keterkaitan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Asumsi pertama 

didasarkan pada ide M. Husain Sadr yang memahami Islam sebagai agama yang 

memuat keseluruhan sistem: budaya, peradaban, etika, dan seluruh aspek yang 

terkait dengan usaha manusia. Sardar menyatkaan: 

There is no dichotomy or conflict between Islam and science - the hostility between 
institutionalised Christianity and science has no parallel in Islamic history. On the 
contrary, Islam, as manifested in the Qur'an and the teachings of Prophet 
Mohammad, insists on the pursuit of knowledge. At the same time, Islam refuses to 
break the unity of thought in the face of economy and politics, science and 
technology, religion and society: the epistemology of Islam is the matrix that webs all 
the elements in a single orientation, based on the human soul (Sardar, 1984: 3) 
 

Asumsi Sardar yang kedua dielaborasi dari ide Glyn Ford yang menyatakan 

bahwa: “science is neutral and value-free” (Sardar, 1984: 4), sehingga dapat dengan 

mudah diisi dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan penggunanya. Namun, 

Sardar juga menyitir pendapat Albert Enstein, “science without religion is lame, 

religion without science is blind” (Sardar, 1984: 4), untuk menunjukkan keterkaitan 

yang erat antara agama dan ilmu pengetahuan. 

  

PRINSIP DASAR ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN 
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Untuk menunjang pelaksanaan Islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-

ilmu sosial, al-Faruqi (Bagader, 1985: 19-22) melihat tiga hal pokok yang harus 

mendapat perhatian dari para ilmuwan Muslim, yaitu: 

1. Masalah sumber daya manusia (SDM). 

Perlu ditumbuhkan kesadaran yang tinggi di kalangan para ilmuwan Muslim 

akan pentingnya mengislamkan ilmu-ilmu sosial, karena tidak sedikit 

ilmuwan Muslim yang otak mereka justeru sudah dicuci oleh pikiran-pikiran 

Barat, sehingga mereka menjadi musuh di dalam mewujudkan upaya ini. 

2. Masalah bahan telaah dan piranti penelitian. 

Bahan-bahan telaah kepustakaan dalam berbagai disiplin yang telah tersusun 

secara topikal seharusnya dipersiapkan buat tradisi belajar Islam dan tradisi 

belajar Barat. Dua transaksi ini memiliki kekhasan masing-masing yang kalau 

tidak dipilah akan kabur, sehingga tradisi belajar Islam akan terkubur di 

bawah tradisi belajar Barat. Di samping survey-survey kepustakaan, juga 

harus dipersiapkan berbagai bacaan yang secara topikal tersusun seseuai 

dengan masing-masing disiplin masalah atau wilayah dalam disiplin tersebut. 

Berbagai tulisan dan survey analitik perkembangan masalah, disiplin, atau 

penelitian kontemporer juga harus dipersiapkan. 

3. Masalah karya-karya kreatif. 

Program-program utama lokakarya dan seminar-seminar harus pula 

dirancang guna membantu para ahli yang berbakat mengarang siap 

menggunakan pemahamannya, artikel-artikelnya, essay-essaynya, dan buku-

buku kreatifnya untuk membangun relevansi Islam dengan berbagai ragam 

disiplin dan dengan masalah-masalah utama dalam masing-masing disiplin. 

 

Di samping mengemukakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

melakukan Islamisasi ilmu-ilmu sosial, al-Faruqi juga menunjukkan beberapa 

kelemahan metodologis yang berkembang di Barat dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan modern. Di antara kelemahan pokoknya adalah: 

1. Penyangkalan relevansi dengan data apriori. 

Al-Faruqi menilai para penelaah Barat yang mempelajari masyarakat dengan 

aneka coraknya kurang menyadari bahwa tidak semua data berkaitan dengan 

perilaku manusia dapat diamati dengan akal sehat dan karenanya bisa menjadi 

sasaran kuantifikasi dan pengukuran. Fenomena manusia bukanlah gejala 

yang terdiri dari elemen-elemen “alam” yang eksklusif. Hubungan-hubungan 

sosial yang secara universal tidaklah sama dalam berbagai kelompok manusia, 

tetapi tergantung kepada tradisi-tradisi budaya, agama, dan preferensi pribadi 

serta kelompok yang tidak pernah bisa dibatasi secara mendalam. Agar 

analisis terus ilmiah, ilmuwan sosial secara tidak sah mengurangi komponen 
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moral atau kepribadiannya. Hingga saat ini metodologi ilmuwan tersebut 

belum memiliki peralatan yang dapat mengenal dan berkaitan dengan 

komponen spiritual. 

2. Pengertian objektivitas yang palsu. 

Al-Faruqi menyatakan bahwa data perilaku manusia tidaklah sama dengan 

data perilaku alam. Data perilaku manusia bukanlah sesuatu yang mati, 

melainkan merupakan sesuatu yang hidup yang bukan tidak mempan 

terhadap sikap dan preferensi pengamat dan tidak membuka dirinya 

sebagaimana data ini sesungguhnya kepada setiap peneliti. 

Dalam persepsi tentang benda-benda “mati”, pikiran sehat pengamat adalah 

pasif. Seluruh akal sehat ditentukan oleh data. Ini berbeda dengan persepsi 

nilai-nilai, pengamat dengan aktif berempati atau beremosi dengan data, 

apakah data itu sesuai atau tidak dengannya. Persepsi nilai merupakan 

determinasi nilai-nilai itu sendiri. Suatu nilai dikatakan terpahami jika nilai itu 

telah bergerak, mempengaruhi, dan menimbulkan emosi atau perasaan dalam 

diri pengamat seperti hakikat yang dituntut oleh pengamat itu sendiri. 

Persepsi nilai tidaklah mungkin dipahami kecuali jika perilaku manusia dapat 

menggerakkan pengamat. Di samping itu, pengamat tidak tergerakkan kecuali 

dia terlatih untuk dipengaruhi. Itulah sebabnya mengapa telaah-telaah 

kemanusiaan mengenai orang Muslim atau masyarakat Muslim sering tidak 

tepat. 

Al-Faruqi menambahkan bahwa para ilmuwan sosial Barat dengan tegas 

menyatakan bahwa penyelidikan mereka objektif, kendatipun diketahui 

bahwa penyelidikan mereka terjebak pada prasangka mereka sendiri dan 

kesimpulan yang mereka ambil terbatas sekali pengertiannya. Antropologi 

dinilai al-Faruqi sebagai yang paling sadis di antara ilmu-ilmu sosial yang ada. 

Ini disebabkan objek antropologi, yakni masyarakat “primitif’ dari dunia non-

Barat, merupakan data yang diam yang tidak punya kemampuan untuk 

menimbulkan keterlibatan kritis para “tuan” itu. Pikiran Barat masih tetap 

merupakan jalan yang sangat jauh untuk menyadari bahwa memahami agama, 

peradaban, dan kebudayaan orang lain memerlukan bias yang berlawanan 

dan empati dengan data, jika ingin memahami data itu secara keseluruhan. 

3. Aksiologi pribadi versus ummatiyah. 

Al-Faruqi menganggap ilmu sosial Barat tidaklah lengkap. Ilmu sosial Barat 

hanya diperlukan bagi kepentingan Barat dan karenanya tidak bermanfaat 

untuk dijadikan suatu metode bagi para penelaah Muslim. Lebih jauh al-

Faruqi mengatakan bahwa ilmu sosial Barat merusak syarat penting 

metodologi Islam, yaitu kesatuan kebenaran (unity of truth). Landasan prinsip 

tersebut adalah bahwa kebenaran adalah suatu kadar perasaan akan Tuhan 
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dan tidak dapat terpisahkan dari-Nya. Di samping itu, prinsip ini berpegang 

teguh pada landasan bahwa kebenaran hanya satu sebagaimana Tuhan juga 

hanya satu. 

Prinsip metodologi Islam tidaklah identik dengan prinsip relevansi spiritual. 

Prinsip metodologi Islam menambahkan sesuatu yang khas Islami, yaitu 

prinsip ummatiyah. Landasan prinsip ini adalah bahwa tiada nilai dan tiada 

kewajiban yang semata-mata pribadi. Islam menegaskan bahwa perintah 

Tuhan atau kewajiban moral perlu bagi masyarakat. Secara esensial perintah 

Tuhan berhubungan dan hanya berlaku dalam tatanan sosial ummah. 

Atas dasar tiga kelemahan di atas, al-Faruqi memandang perlu melakukan 

Islamisasi terhadap ilmu pengetahuan termasuk ilmu-ilmu sosial yang mencakup 

semua bagian-bagiannya. Menurutnya, Islamisasi ilmu pengetahuan harus 

berusaha keras menunjukkan hubungan realitas yang ditelaah dengan aspek atau 

bagian dari sunnatullah yang tidak hanya mengandung aturan-aturan normatif, 

tetapi juga mengandung modalitas eksistensi yang amat menyenangkan yang 

tidak terlepas dari realitas (Bagader, 1985: 17). 

 

Perlu juga diperhatikan bahwa gagasan Islamisasi ilmu-ilmu sosial ini belum 

mendapat kesepakatan penuh dari umat Islam, khususnya sarjana-sarajana 

Muslim baik dalam skala makro maupun mikro. Dalam skala makro artinya 

bahwa ada sebagian umat Islam yang menganggap perlu bahkan harus ada 

gagasan Islamisasi ilmu tersebut sementara yang lain tidak menggap perlu. Dalam 

skala mikro artinya bahwa dalam proses Islamisasi ilmu ini sendiri masih terjadi 

perbedaan-perbedaan. 

Di samping persoalan di atas, perlu juga ditambahkan bahwa dalam 

penerapan gagasan Islamisasi ilmu-ilmu sosial banyak problem yang dihadapi, 

misalnya bagaimana bentuk eksperimen jika diterapkan pada disiplin ilmu-ilmu 

sosial yang sudah ada? Problem lain adalah apakah yang dimaksud al-Faruqi 

dengan merumuskan kembali ilmu-ilmu sosial sehingga terkait dengan konsep 

tauhid? Lalu apa yang dimaksud dengan menjadikan suatu teori itu tunduk 

kepada keesaan Allah? Pertanyaan lainnya adalah bagaimanakah kita dapat 

menerapkan kaidah tafsir dan ta’wil yang merupakan metodologi yang mendasari 

Islamisasi ilmu seperti yang ditegaskan oleh Alatas dalam realitas sosial? Dan 

apakah kaidah tafsir dan ta’wil tersebut dapat diterapkan dalam mengkaji 

imperialisme? 

Berbagai problem dan pertanyaan di atas memang sulit untuk dijawab, 

tetapi bukan berarti tidak bisa dijawab. Untuk menjawabnya diperlukan usaha 

keras dan waktu yang panjang. Faktanya hingga sekarang para sarjana Muslim 

belum mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-
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pertanyaan tersebut. Yang penting untuk dicermati adalah bagaimana para 

sarjana Muslim mampu menggunakan epistemologi Islam seperti yang 

ditawarkan oleh al-Faruqi, Alatas, atau tokoh-tokoh Islamisasi ilmu lainnya dan 

menyusun serta mencetak disiplin-disiplin yang paling relevan dengan 

kebutuhan-kebutuhan masyarakat Muslim masa kini. Dan setelah paradigma ini 

berhasil dikembangkan, barulah direnungkan cara-cara untuk mencapai 

perpaduan dengan ilmu-ilmu produk Barat. Dengan usaha keras dan semangat 

pengabdian yang tinggi bukan mustahil kalau pada saatnya nanti tantangan yang 

sangat berat ini bisa diatasi 

 

PENUTUP 

Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk bertindak adil. Salah 

satu indikasi keadilan dalam tindakan ialah membuat keputusan berdasarkan 

informasi yang benar dan akurat. Untuk mendapatkan akurasi informasi 

diperlukan tindakan semisal penelitian. Penelitian merupakan poros sekaligus 

proses menyusun ilmu pengetahuan yang muatan informasinya benar dan akurat. 

Ringkasnya,  secara doktrinal, Islam tidak bertentangan dengan cara kerja ilmu 

pengetahuan. Bahkan Islam melalui sumber utamanya, Alquran, menjadi sumber 

inspirasi dari ilmu pengetahuan, sehingga Islam tidak pernah menolak ilmu 

pengetahuan yang memang lahir dari pemikiran dan penelitian yang benar. 

Kajian tentang paradigma integrasi interkoneksi atau hubungan keterpaduan 

dan keterkaitan antara ilmu agama (Islam) dan ilmu-ilmu umum (IPTEKS) 

termasuk filsafat semisal di atas hendaknya menjadikan kita semua sadar betapa 

pentingnya ilmu bagi kita, kaum intelektual Muslim. Sarjana Muslim yang handal 

hendaknya memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang ilmu pengetahuan di 

samping ilmu keislaman yang bersumberkan Alquran dan hadis. Islam sangat 

menghargai ilmu sehingga nilai keagamaan (ibadah) seseorang yang tidak 

didasari ilmu hampir tidak ada nilainya. Karena itu, apa pun bidang ilmu yang 

ditekuni, hendaknya dapat dijadikan modal untuk membangun kepribadian atau 

karakter diri yang Islami dan yang paling penting lagi dalam rangka mengangkat 

derajat dan martabat Islam di mata dunia. 
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