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ABSTRAK 

Az Zahroh, Nur Afifah. 2018. Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Ismail 

Raji Al  Faruqi dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. 

Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr. 

Ahmad Choirul Rofiq, M.Fil.I. 

Kata Kunci: Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Al Faruqi, Tujuan Pendidikan Islam 

          Pendidikan Islam pada masa kini dihadapkan pada gejala kemerosotan akhlak 

atau moral yang disebabkan peniruan secara utuh kemajuan peradaban Barat yang 

bebas nilai sehingga mengakibatkan dikotomi  dalam kehidupan, yaitu pemisahan 

kehidupan dunia dengan akhirat dan pemisahan Tuhan dari kehidupan dunia. 

Dikotomi ini merupakan dampak dari sekularisasi yang disebarluaskan oleh Barat. 

Fenomena ini membawa kita pada kenyataan tidak tercapainya tujuan pendidikan 

Islam. Di antara para cendekiawan Muslim yang menyadari masalah tersebut adalah 

Ismail Raji al Faruqi dengan ide Islamisasi ilmu pengetahuan. 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep Islamisasi ilmu 

pengetahuan menurut Ismail Raji Al Faruqi dan mengetahui relevansi konsep 

Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji al Faruqi dengan tujuan pendidikan 

Islam. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan filosofis. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian pustaka (library research). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan metode deskriptif, metode induktif, dan metode historis. 

 Dari penelitian tentang konsep Islamisasi Ilmu pengetahuan Ismail Raji al 

Faruqi diperoleh hasil (1) Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji al 

Faruqi yaitu upaya integrasi wahyu (agama Islam) dan akal (sains) untuk 

mengembalikan kondisi umat Islam yang mundur akibat malaise dengan 

berlandaskan tauhid yang meliputi prinsip keesaan Allah, kesatuan alam semesta, 

kesatuan kebenaran dan ilmu pengetahuan, kesatuan hidup, dan kesatuan umat 

manusia melalui 12 langkah aktif agar tidak terjadi dikotomi sebagai akibat dari 

sekularisasi. (2) Relevansi  konsep Islamisasi Ilmu pengetahuan Ismail Raji al Faruqi 

dengan pendidikan jasmaniah adalah terbentuknya manusia pilihan yang unggul dan 

sehat jasmani. Relevansinya dengan pendidikan akal adalah terbentuknya manusia 

berilmu yang tidak memisahkan antara wahyu dan akal. Relevansinya dengan 

pendidikan akhlak adalah terbentuknya manusia yang bertauhid secara utuh. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menyongsong abad ke- 21 terdapat fenomena yang menarik, kemajuan dan 

peradaban Barat menjadi suatu magnet bagi peradaban bangsa-bangsa lain. 

Kemajuan teknologi yang dihasilkan tak terbatas ruang dan waktu. Barat menjadi 

sebuah icon kemajuan peradaban abad 21. Barat dapat menciptakan temuan-

temuan baru dengan berbagai varian kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Kemajuan bangsa Barat tersebut tidak terlepas dari semangat dan 

usaha bangsa Barat itu sendiri dalam mengembangkan keilmuannya, yang 

notabene juga mendapatkan andil besar dari perkembangan intelektual dunia 

Islam.
1
 Dilihat dari sejarah munculnya ilmu, diketahui bahwa ilmu pengetahuan 

berasal dari filsafat Barat (khususnya Yunani) pada abad 700 SM.
2
  

Pada awal kemunculannya masyarakat Yunani mempercayai mitos untuk 

menjelaskan kejadian alam. Persoalan hidup dan kehidupan keseharian 

dipecahkan berdasarkan keterangan mistis dan mitologi.
3
 Misalnya, mereka 

percaya bahwa guntur dan halilintar terjadi karena dewa Thor sedang 

mengayunkan palunya.
4
 Perkembangan selanjutnya, para filosof Yunani mencari 

                                                           
1
 Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam: Gagasan-Gagasan Besar Para 

Ilmuwan Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 632. 
2
  Suaedi, Pengantar Filsafat Ilmu (Bogor: IPB Press, 2016), 1. 

3
  Ibid., 25. 

4
 Jostein Gaarder, Dunia Sophie, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 55.  
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suatu hal yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang tidak bisa 

dijawab dengan mitos. Mereka ingin memahami proses yang sesungguhnya 

dengan menelaah alam itu sendiri. Penalaran ilmiah ini menjadi pendahulu dari 

apa yang kemudian dinamakan sains.
5
 Dari sinilah ilmu pengetahuan dengan 

berbagai penemuannya muncul. Kemudian terjadi masa dimana segala aktivitas 

ilmuwan harus berdasar atau mendukung kepada agama. Masa ini Barat 

mengalami kemunduran, bangsa Barat mengalami masa kegelapan (dark age), 

disebabkan karena pemaksaan kepercayaan dan agama oleh penguasa dan 

pemuka agama sehingga menyebabkan ilmu pengetahuan tidak berkembang.
6
 

Sebaliknya pada masa itu Islam mengalami masa kejayaan ditandai dengan 

gerakan penerjemahan ilmu Yunani ke dalam bahasa Arab dengan memasukkan 

nilai Islam. Ilmuwan yang muncul pada masa kejayaan Islam ini antara lain Ibnu 

Sina yang menulis buku-buku kedokteran, al Khawarizmi menyusun buku aljabar 

dan aritmatika, dan Ibnu Rusyd yang menerjemahkan dan mengomentari karya-

karya Aristoteles, seorang filsuf barat. Karya-karya inilah yang kemudian 

menjadi rujukan dan dasar keilmuan Barat.
7
 

Awal kemunduran Islam terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah yang daerah-

daerahnya mulai memisahkan diri sehingga kekuatannya mulai melemah. 

Kedudukan Dinasti Abbasiyah semakin memburuk saat terjadi perang Salib dan 

                                                           
5
 Ibid., 70.  

6
 Abdul Karim, “Sejarah Perkembangan Ilmu Pengetahuan,” Fikrah, Vol. 2 No. 1 (Juni, 

2014), 281. 
7
 Ibid., 283.  
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puncaknya ketika terjadi penyerangan pasukan Hulaghu Khan sehingga dapat 

dikuasainya Dinasti Abbasiyah.
8
 Ketika Baghdad (ibukota Dinasti Abbasiyah) 

dikuasai oleh Hulaghu Khan, segala bidang kehidupan hancur salah satunya 

bidang pendidikan Islam, sehingga terjadi stagnasi keilmuan. Namun, ketika 

Islam mengalami stagnasi itu, Barat sedang sibuk mentransformasikan ilmu 

pengetahuan Islam ke dunia Barat. Mereka mulai mendayagunakan akal, 

mengembangkan semangat keilmuan, dan membebaskan diri dari doktrin agama, 

ditandai dengan adanya zaman Renaissance (zaman pencerahan). Perkembangan 

ilmu pada zaman Renaissance mempunyai ciri utama humanisme, 

individualisme, empirisme, rasionalisme, dan sekularisme.
9
  

Umat Islam mulai bangkit dengan munculnya tiga kerajaan besar, Usmani 

di Turki, Safawi di Persia, dan Mughal di India yang dapat memulihkan reputasi 

di mata dunia, namun hanya bertahan sampai abad ke-17. Sesudah itu jatuh 

kembali ke dalam suasana kemunduran di berbagai aspeknya. Di lain pihak, 

Barat semakin gencar mengembangkan  keilmuannya dan mengalami kemajuan 

yang pesat.
10

 Sampai masa sekarang bangsa Barat terus mengembangkan bidang 

keilmuan dan teknologinya sehingga dianggap sebagai basis perkembangan ilmu 

pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini menjadi rujukan negara-

negara di dunia termasuk juga negara muslim dan Indonesia sendiri.  

                                                           
8
 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2008), 79-85. 
9
  Karim, Sejarah, 285.  

10
 Yatim, Sejarah, 79-85. 
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Sayangnya perkembangan keilmuan Barat yang sedemikian pesat itu 

didasari atas pemikirannya yang berpendapat bahwa ilmu dan berbagai 

cabangnya harus bersifat sekuler, duniawi, dan tidak bersifat keagamaan.
11

 

Paham sekuler sendiri mempunyai arti, bersifat duniawi atau kebendaan (bukan 

bersifat keagamaan atau kerohanian). Menurut Cox, sekularisasi adalah 

pembebasan dari asuhan agama dan metafisika, pengalihan perhatiannya dari 

„dunia lain‟ menuju dunia kini.
12

 Sekularisme adalah suatu paham yang 

memisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat dalam semua aspek 

kehidupan, baik dari sisi agama, ekonomi, pendidikan, politik, sosial, dan lain 

sebagainya. Dengan kata lain, sekularisme merujuk pada kepercayaan bahwa 

semua kegiatan dan keputusan yang keseluruhannya berada dan dibuat oleh 

manusia tidak boleh ada peran dan campur tangan agama di dalamnya.
13

  

Fenomena semacam ini membias pula ke dunia Islam. Pendidikan Barat 

modern yang notabene menempatkan tekanan yang berlebihan kepada akal 

rasional dan menganggap sepele nilai spiritual dan lebih bersifat antroposentris 

ketimbang teosentris. Sebagai konsekuensi logis, pendidikan Islam di negeri-

negeri Muslim telah diungguli oleh sistem yang dipinjam dari Barat. Hal tersebut 

terjadi karena ide-ide Barat diambil dan diterapkan begitu saja, tanpa ada upaya 

mengadaptasi. Sehingga yang ada bukan harmonisasi, melainkan ekspansi. 

                                                           
11

 Ahmad Fuad Pasya, Dimensi Sains al-Qur’an, terj. Muhammad Arifin (Solo: Tiga 

Serangkai, 2004), 22. 
12

 Adian Husaini, Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-

Liberal (Jakarta: Gema Insani, 2005),  257. 
13

 Jamaluddin, “Sekularisme: Ajaran dan Pengaruhnya dalam Dunia Pendidikan,” 

Mudarrisuna, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2013), 312. 
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Pendidikan Islam yang mempunyai ciri khas keislaman lenyap, dan yang ada 

pendidikan Islam berciri khas Barat. Hal itu dapat dilihat dari materi yang ada di 

buku teks dan metode yang dikembangkan tidak berusaha meneguhkan keimanan 

dan keislaman para siswa, tetapi malah membuatnya ragu-ragu terhadap 

agamanya sendiri.
14

 

Sebagai contoh materi pembelajaran pada buku teks siswa yang 

mengandung unsur sekularisme adalah materi tentang Evolusi Darwin pada mata 

pelajaran biologi kelas XII SMA. Sebagian orang yang pernah mendengar “teori 

evolusi” atau “Darwinisme” mungkin beranggapan bahwa konsep-konsep 

tersebut hanya berkaitan dengan bidang studi Biologi dan tidak berpengaruh 

sedikitpun terhadap kehidupan sehari-hari. Anggapan teori ini sangat keliru 

sebab teori ini lebih dari sekedar konsep biologi. Teori evolusi telah menjadi 

fondasi sebuah filsafat yang menyesatkan sebagian besar manusia. Filsafat 

tersebut adalah “materialisme”, yang mengajarkan bahwa tidak ada sesuatupun 

selain materi dan materi adalah esensi dari segala sesuatu, baik yang hidup 

maupun tak hidup. Berawal dari pemikiran ini, materialisme mengingkari 

keberadaan sang pencipta, yaitu Allah. Dengan mereduksi segala sesuatu ke 

tingkat materi dan berpaling dari nilai-nilai moral. Ini adalah awal dari bencana 

                                                           
14

  Ikrom, “Dikotomi Sistem Pendidikan Islam: Upaya mengungkap Sebab-Sebab dan 

Penyelesaiannya,” dalam Paradigma Pendidikan Islam, ed. Ismail SM, Nurul Huda, Abdul Kholik 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 80-81. 
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besar yang akan menimpa hidup manusia pada umumnya dan masyarakat 

Indonesia pada khususnya.
15

 

Teori Evolusi Darwin tersebut sebenarnya telah dibantah oleh ilmuwan 

muslim Harun Yahya dalam bukunya “Keruntuhan Teori Evolusi,  Membongkar 

Manipulasi Ilmiah di Balik Teori Evolusi Darwin dan Motif-Motif Ideologisnya.” 

Tetapi teori ini masih kalah populer dengan teori  Darwin. Filsafat materialisme 

yang terkandung dalam teori itu akan menanamkan paham sekuler pada anak 

didik, yang mengakibatkan karakter anak jauh dari karakter Islami. Hal ini 

dibuktikan dengan semakin maraknya tawuran antar pelajar, geng motor, kebut-

kebutan di jalanan, penyalahgunaan narkotika, perilaku seksual pranikah, 

membolos sekolah, melawan orangtua,  dan masih banyak lagi. Lebih lanjut 

terlihat juga dalam perilaku orang-orang dewasa yaitu semakin maraknya kasus 

korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, jual beli 

hukum dan lain-lain.  

Kondisi keilmuan sekuler inilah kemudian menjadi persoalan yang menimpa 

pendidikan Islam di Indonesia. Masalah yang muncul dan cukup serius sehingga 

perlu segera dipecahkan, yaitu dikotomi keilmuan antara “ilmu agama” dan “ilmu 

umum.” Problematika ini kemudian termanifestasikan secara kelembagaan ke 

dalam dua model sistem pendidikan di Indonesia, yaitu “sekolah” yang berada di 

                                                           
15

 Harun Yahya, Keruntuhan Teori Evolusi, terj. Catur Sriherwanto dkk (Bandung: Dzikra, 

2001),  1. 
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bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan “madrasah” yang 

berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.“ 

Seiring dengan itu, berbagai istilah yang kurang sedap pun akhirnya 

terdengar. Misalnya adanya fakultas agama dan fakultas umum, sekolah agama 

dan sekolah umum. Bahkan, dikotomi itu menghasilkan kesan bahwa “pendidikan 

agama” berjalan tanpa dukungan iptek, dan sebaliknya “pendidikan umum” hadir 

tanpa sentuhan agama.
16

 Padahal hakikatnya ajaran Islam tidak mengenal dan 

mengakui adanya dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. 

Ajaran Islam yang menjadi dasar pendidikan Islam mempunyai prinsip salah 

satunya adalah sebagai pendidikan integral, artinya pendidikan Islam tidak 

mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Prinsip pendidikan Islam 

yang lainnya adalah pendidikan yang seimbang, artinya pendidikan Islam 

menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, badan dan roh, serta 

antara kehidupan individu dan masyarakat.
17

  

Adanya dikotomi pendidikan dan sekularisasi ilmu, bertentangan dengan 

prinsip pendidikan Islam, pada akhirnya akan mengakibatkan tujuan pendidikan 

Islam itu tidak tercapai. Sementara tujuan pendidikan Islam adalah terciptanya 

orang yang berkepribadian muslim, membentuk manusia yang berakhlak mulia, 

                                                           
16

 Imaduddin, “Pendidikan Islam dan Dikotomi Ilmu,”Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 7 No. 2 

(November, 2017), 212.  
17

  Ramayulis, Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem pendidikan Islam , Jilid 1 

(Jakarta: Kalam Mulia, 2015), 138-140. 
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membentuk pribadi “khalifah” yang dilandasi dengan sikap ketundukan, 

kepatuhan, dan kepasrahan sebagaimana hamba Allah Swt.  

Al-Qur‟an al Karim yang didampingi oleh al-Sunnah memberikan perhatian 

yang sangat besar terhadap pengertian tujuan dengan berbagai aspeknya. 

Pembahasan tentang tujuan ini dapat dijumpai dalam kajian tentang niyat. Banyak 

istilah yang maknanya hampir sama dengan niyat, istilah tersebut antara lain al-

iradat, al-qasdu, al-‘azm, al-himmat al-sya’a, al-ma’il, hawa, syaha, dzann, ’ann, 

raghaba, al-hajis, dan al-khatir. Istilah tersebut berkaitan dengan al-niyat dalam 

hubungannya dengan tujuan. Secara istilah, kata niyat diartikan oleh al-Suyuthi 

adalah upaya menumbuhkan hati sejalan dengan yang dilihatnya dengan tujuan 

mengambil manfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Adapun niyat 

yang dikehendaki syara’ (agama) adalah keinginan yang diarahkan untuk 

melakukan pekerjaan dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah Swt serta 

mengambil hikmah yang ada di dalamnya.
18

 Dari uraian diatas dapat dikatakan 

bahwa tujuan merupakan manifestasi dari niat. Sehingga perumusan tujuan dalam 

pendidikan Islam sama pentingnya dengan niat melaksanakan pendidikan Islam 

dan sama pentingnya dengan pendidikan Islam itu sendiri. 

Untuk mengatasi masalah dikotomi tersebut ilmuwan pada abad ke XX 

sebenarnya telah mengajukan suatu ide untuk mengembalikan hakikat pendidikan 

Islam sehingga masalah pendidikan seperti dikotomi yang telah diungkapkan di 

atas berkurang atau tidak terjadi. Ide atau gagasan tersebut adalah Islamisai ilmu 

                                                           
18

 Abuddin Nata, Pendidikan dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Kencana, 2016), 128.  
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pengetahuan. Islamisasi merupakan respon kritis atas peradaban Barat yang 

sekuler, kering nilai-nilai ilahiah-spiritual, dikotomis akal-wahyu, ilmu-amal, 

material-spiritual yang mengakibatkan munculnya problem kemanusiaan seperti 

degradasi moral religius, kekosongan jiwa dan tradisi taqli>d di kalangan umat 

Islam.
19

 

Salah satu tokoh yang mengembangkan ide ini adalah Ismail Raji‟ al Faruqi. 

Al Faruqi dalam karyanya yang masyhur berjudul Islamization of Knowledge: 

General Principles and Work Plan menjelaskan pengertian Islamisasi ilmu 

sebagai usaha dalam memberikan definisi baru, mengatur data-data, mengevaluasi 

kembali kesimpulan-kesimpulan, memproyeksikan kembali tujuan-tujuan dan 

melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin tersebut 

memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cause (cita-cita) Islam.
20

 Al 

Faruqi merumuskan konsep Islamisasi tersebut berupa, prinsip dan langkah-

langkah yang diperlukan untuk mencapai proses Islamisasi pengetahuan (ada 12 

langkah), alat-alat bantu lain untuk mempercepat Islamisasi pengetahuan, dan 

aturan-aturan implementasi lebih lanjut.
21

 

Dari pemaparan latar belakang permasalahan di atas serta signifikansi 

pemikiran al Faruqi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan terhadap pendidikan 

Islam, maka peneliti berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul 

                                                           
19

 Iqbal, Pemikiran, 645.  
20

 Budi Handrianto, “Islamisasi Ilmu Pengetahuan,”  dalam  Filsafat Ilmu Perspektif Barat 

dan Islam, ed. Adian Husaini (Jakarta: Gema Insani, 2013), 262. 
21

 Ismail Raji al Faruqi, Islamisasi Pengetahuan, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 

1984), 98-131.  
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“KONSEP ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN MENURUT ISMAIL RAJI 

AL FARUQI DAN RELEVANSINYA DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN 

ISLAM” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan pokok masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji al 

Faruqi? 

2. Bagaimana relevansi konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji 

al Faruqi dengan tujuan pendidikan Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji 

al Faruqi. 

2. Untuk mengetahui relevansi konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut 

Ismail Raji al Faruqi dengan tujuan pendidikan Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat atau kegunaan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penyusunan 

skripsi ini adalah: 

1. Secara teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang konsep 

Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji al Faruqi dan relevansinya 

dengan tujuan pendidikan Islam. 

2. Secara praktis 

Dengan diketahuinya hal-hal yang dirumuskan dalam penelitian 

tersebut, maka diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi: 

a. Bagi penulis, diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan yang 

akan bermanfaat bagi peneliti dalam dunia pendidikan serta dapat menjadi 

kontribusi pemikiran dalam menganalisis permasalahan pendidikan. 

b. Bagi praktisi pendidikan, diharapkan hasil dari penelitian ini bisa 

memberikan ide pemikiran mengenai konsep Islamisasi ilmu pengetahuan 

sehingga dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pendidikan. 

 

E. Telaah Penelitian Terdahulu 

Dalam telaah pustaka ini mencoba untuk memberikan uraian sedikit 

tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep Islamisasi ilmu 

pengetahuan yang sesuai dengan judul yang penulis ambil. Berikut ini beberapa 

hasil penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan: 
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Apri Adnan Albiruni. Mahasiswa jurusan Aqidah dan Filsafat Islam IAIN 

Surakarta tahun 2017. Judul skripsi: “Konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

Menurut al Faruqi dalam Buku Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan Implikasinya di 

Indonesia.” Rumusan masalah: 1) Bagaimana konsep Islamisasi ilmu 

pengetahuan Ismail Raji al Faruqi dalam buku “Islamisasi Pengetahuan”? 2) Apa 

implikasi Islamisasi ilmu pengetahuan al Faruqi di Indonesia? Hasil Penelitian: 

1) Islamisasi pengetahuan tidak hanya sebagai wacana, tetapi membutuhkan 

implikasi nyata agar berguna bagi masyarakat luas. Al Faruqi telah berupaya 

merealisasikan Islamisasi pengetahuan dengan mendirikan kelompok-kelompok 

studi Islam. Gerakan tersebut dilakukan dengan tetap berprinsip pada ajaran 

tauhid agar tidak menyimpang dari ajaran agama. 2) Beberapa perkembangan 

juga terjadi di Indonesia sebagai tanggapan dari Islamisasi ilmu, diantaranya: 

berdirinya sekolah-sekolah berbasis Islam dan maraknya koperasi-koperasi serta 

bank-bank syariah sementara dalam bidang sosial banyak didirikan badan zakat 

sebagai wadah pembayaran pajak secara Islami.
22

 

Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu 

membahas kajian yang sama yaitu tentang Islamisasi ilmu pengetahuan menurut 

Ismail Raji al Faruqi dan jenis penelitian yang sama yaitu jenis penelitian 

kualitatif (library research). Sedangkan perbedaannya adalah dari fokus dan 
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tujuan penelitian. Fokus penelitian terdahulu yaitu mendeskripsikan konsep 

Islamisasi ilmu pengetahuan dalam buku Islamisasi Pengetahuan dan 

implikasinya pada berbagai bidang di Indonesia. Sedangkan penelitian sekarang 

lebih menganalisis relevansi Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji al 

Faruqi dengan tujuan pendidikan Islam.  

Fitria Irvianti. Mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam Jurusan 

Tarbiyah STAIN Kudus tahun 2016. Judul skripsi: “Islamisasi Ilmu dan 

Implikasinya dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam (Telaah atas 

Pemikiran Ismail Raji al Faruqi dalam buku Islamisasi Pengetahuan).” Rumusan 

masalah: 1) bagaimana latar belakang Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji al 

Faruqi? 2) bagaimana konsep Islamisasi ilmu menurut Ismail Raji al Faruqi? 3) 

apa makna yang terkandung dalam Islamisasi ilmu bagi pendidikan Islam? 4) 

bagaimana Ismail Raji al Faruqi menghadapi pro dan kontra terhadap Islamisasi 

ilmu? 5) bagaimana implikasi Islamisasi ilmu dalam pengembangan kurikulum 

pendidikan Islam? Hasil penelitian 1) latar belakang Islamisasi ilmu menurut 

Ismail Raji al Faruqi adalah adanya malaise of ummah. 2) konsep Islamisasi ilmu 

Ismail Raji al Faruqi mempunyai lima landasan yaitu Keesaan Allah, Kesatuan 

Alam Semesta, Kesatuan Kebenaran dan Pengetahuan, Kesatuan Hidup serta 

Kesatuan Ummat Manusia. 3) makna Islamisasi ilmu bagi pendidikan Islam 

adalah perlunya menghilangkan dikotomi ilmu dengan cara mengintegrasikan 

atau menyatukan antara ilmu agama dengan ilmu umum. 4) menghadapai pro dan 

kontra adanya Islamisasi menurut Ismail Raji al Faruqi merupakan suatu hal yang 
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wajar, bahkan sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran umat Islam 

akan pentingnya Islamisasi ilmu. 5) implikasi Islamisasi ilmu dalam 

pengembangan kurikulum pendidikan Islam dapat kita lihat pada madrasah yang 

tidak hanya mementingkan mata pelajaran agama tetapi juga mengajarkan mata 

pelajaran umum pada peserta didiknya. Selain itu, dapat kita lihat dengan 

banyaknya perguruan tinggi seperti STAIN dan IAIN yang berubah status 

menjadi UIN sebagai upaya untuk menuju universitas integralistik non 

dikotomik.
23

 

Dari hasil penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaannya yaitu 

sama-sama membahas tentang Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji 

al Faruqi dan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kepustakaan (library 

research). Sedangkan perbedaannya adalah dari fokus penelitian terdahulu yaitu 

menganalisis implikasi Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji al 

Faruqi terhadap pengembangan kurikulum pendidikan Islam dalam buku Ismail 

Raji al Faruqi dengan judul “Islamisasi Pengetahuan.” Sedangkan penelitian 

sekarang lebih terperinci menganalisis relevansi Islamisasi ilmu pengetahuan 

menurut Ismail Raji al Faruqi tidak hanya dari buku “Islamisasi Pengetahuan” 

saja, tetapi dari karya al Faruqi yang lain dan berbagai buku yang membahas 

pemikiran beliau. Perbedaan yang lain yaitu melihat dari tujuan penelitian. Fokus 
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penelitian terdahulu pada pengembangan kurikulum  pendidikan Islam. 

Sedangkan penelitian sekarang menganalisis relevansi pemikiran Ismail Raji al 

Faruqi tentang Islamisasi ilmu pengetahuan dengan tujuan pendidikan Islam.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yaitu pendekatan yang 

menggunakan argumen-argumen, pemikiran dan logika dalam analisis data.
24

 

Pendekatan filosofis ini adalah memberikan perangkat-perangkat berpikir 

tentang sesuatu untuk menguji ide-ide atau ingin tahu kemana alur pemikiran 

berjalan.
25

 Dalam hal ini yang dimaksud adalah berusaha untuk mendalami, 

mengkaji dan menganalisis pemikiran Ismail Raji al Faruqi.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk penelitian 

kajian pustaka (Library Research), adalah telaah yang dilaksanakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan 

kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.
26

 Dalam hal 

ini, peneliti menggunakan buku yang membahas Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

dan buku pendukung lainnya tentang pendidikan Islam. 
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26

 Tim Penyusun Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, Buku Pedoman 

Penulisan Skripsi (Ponorogo: STAIN Po Press, 2017), 57.  



 

20 
 

2. Data dan Sumber Data 

a. Data Penelitian 

Data pada penelitian kajian pustaka (Library Research) berupa teori, 

argumen atau pemikiran seorang tokoh, yang terdapat dalam jurnal 

penelitian, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, buku teks, makalah, 

laporan seminar, diskusi ilmiah, atau terbitan-terbitan resmi pemerintah, 

atau lembaga-lembaga lain. Bahan-bahan pustaka harus dibahas secara 

kritis dan mendalam, dalam rangka mendukung gagasan-gagasan dan atau 

proposisi untuk menghasilkan kesimpulan dan saran. 

b. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan berasal dari berbagai 

literatur kepustakaan dan data-data lain yang mempunyai relevansinya 

dengan masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini akan menggunakan dua 

sumber data yaitu data primer dan data sekunder. 

1) Sumber Data Primer 

Merupakan bahan utama dalam mengadakan suatu penelitian. 

Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah: 

a) Islamisasi Pengetahuan terj. Anas Mahyuddin. Merupakan 

terjemahan dari Islamization of Knowledge: General Principles 

and Work Plan. Karya Ismail Raji al Faruqi yang diterbitkan di 

Bandung oleh Penerbit Pustaka pada tahun 1984. 
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b) Tauhid terj. Rahmani Astuti. Merupakan terjemahan dari Al 

Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Karya Ismail Raji al 

Faruqi yang diterbitkan di Bandung oleh penerbit Pustaka pada 

tahun 1995. 

2) Sumber Data Sekunder 

Merupakan sumber-sumber dari buku-buku, jurnal, dan 

dokumen yang berhubungan dengan Islamisasi Ilmu Pengetahuan dan 

Pendidikan Islam serta yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun 

yang menjadi sumber data sekunder adalah: 

a) Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam. Karya Ahmad Tafsir 

yang diterbitkan di Bandung oleh Remaja Rosda Karya pada tahun 

2014. 

b) Sintesis Kreatif: Pembaruan Kurikulum Pendidikan Islam Ismail 

Raji al Faruqi. Karya Abdurrahmansyah yang diterbitkan di 

Yogyakarta oleh Global Pustaka pada tahun 2002. 

c) Pemikiran Pendidikan Islam. Karya Abu Muhammad Iqbal yang 

diterbitkan di Yogyakarta oleh Pustaka Pelajar pada tahun 2014. 

d) Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam. Karya Adian Husaini 

yang diterbitkan di Jakarta oleh Gema Insani pada tahun 2013. 

e) Pendidikan Islam: Kajian Teoritis dan Pemikiran Tokoh. Karya 

Heri Gunawan yang diterbitkan di Bandung oleh Rosdakarya tahun 

2014. 
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f) Filsafat Pendidikan Islam: Analisis Filosofis Sistem Pendidikan 

Islam, Jilid I. Karya Ramayulis diterbitkan di  Jakarta oleh Kalam 

Mulia tahun 2015. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, 

seperti arsip, buku-buku tentang pendapat, teori, dalil dan hukum-hukum dan 

lain-lain. Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang 

sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dengan adanya catatan tersebut, 

akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan metode 

deskriptif, induktif, dan historis. Diantaranya: 

a. Metode deskripsi yaitu metode yang menguraikan secara teratur konsepsi 

tokoh.
27

 Dalam penelitian ini akan menggambarkan pemikiran Ismail Raji 

al Faruqi secara rinci terhadap masalah yang dibahas. 

b. Metode Induksi, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau 

masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 
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umum. Dalam hal ini menelaah pemikiran Ismail Raji al Faruqi tentang 

Islamisasi ilmu pengetahuan dari khusus ke umum.
28

 

c. Metode historis, yaitu dilihat benang merah dalam pengembangan pikiran 

tokoh tersebut, baik berhubungan dengan lingkungan historis dan 

pengaruh-pengaruh yang dialaminya, maupun dalam perjalanan hidupnya 

sendiri. Sebagai latar belakang eksternal, diselidiki keadaan khusus zaman 

yang dialami tokoh. Untuk latar belakang internal diperiksa riwayat hidup 

tokoh, pendidikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan filsuf-

filsuf sezamannya, dan segala macam pengalaman-pengalaman yang 

membentuk pandangannya. Begitu juga diperhatikan perkembangan intern, 

tahap-tahap dalam pikirannya, dan perubahan minat atau arah filsafatnya. 

Lebih luas dari itu konteks pikiran tokoh zaman dahulu itu diterjemahkan 

ke dalam terminologi dan pemahaman yang sesuai dengan cara berpikir 

aktual sekarang.
29

 

 

G. Sistematika Pembahasan 

  Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab yang 

saling berkaitan erat menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu: 

  Bab satu adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil 

penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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  Bab dua adalah kajian teori. Bab ini membahas tentang ilmu 

pengetahuan dan pendidikan Islam.  

  Bab tiga adalah konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail 

Raji al Faruqi. Bab ini meliputi biografi Ismail Raji al Faruqi yang 

memaparkan riwayat hidup dan karya-karyanya, serta Islamisasi ilmu 

pengetahuan menurut Ismail Raji al Faruqi yang meliputi latar belakang 

munculnya Islamisasi ilmu pengetahuan, pengertian Islamisasi ilmu 

pengetahuan, prinsip Islamisasi ilmu pengetahuan, langkah-langkah Islamisasi 

dan tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji al Faruqi. 

  Bab empat adalah analisis konsep Islamisasi ilmu pengetahuan 

menurut Ismail Raji al Faruqi dan relevansinya dengan tujuan pendidikan 

Islam. Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil analisis prinsip Islamisasi 

ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji al Faruqi dan relevansinya terhadap 

pendidikan Islam dalam aspek tujuan pendidikan jasmani, pendidikan akal, 

dan pendidikan akhlak. 

Bab lima adalah penutup. Merupakan kesimpulan dari pembahasan skripsi 

ini yang berisi kesimpulan dan saran-saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Ilmu Pengetahuan 

1. Pengertian Ilmu dan Pengetahuan 

Pengetahuan tersusun dari kata dasar “tahu” dan memperoleh imbuhan 

“pe-an”, yang secara singkat memiliki arti “segala hal yang berkenaan 

dengan kegiatan tahu untuk mengetahui.” Pengetahuan merupakan segenap 

hasil dari kegiatan mengetahui berkenaan dengan suatu objek (dapat berupa 

suatu hal atau peristiwa yang dialami subyek).
30

 Pengetahuan tersebut harus 

disusun secara sistematis menggunakan metode dan terperinci, sehingga 

menjadi suatu produk yang bisa memberi jawaban bagi manusia dalam 

menghadapi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. 

Pengetahuan yang disusun secara sistematis dan metodis ini dinamakan 

ilmu. 

 Ilmu adalah kumpulan teori atau pendapat yang dihasilkan melalui 

kegiatan penelitian dengan menggunakan berbagai metode tertentu, dan dapat 

dipertanggungjawabkan validitasnya.
31

 Ilmu mempunyai ruang lingkup atau 

objek yang jelas, terstruktur atau sistematis, dan memiliki metodologi riset. 

Kata ilmu dan pengetahuan terkadang dirangkum menjadi kata majemuk 
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yaitu ilmu pengetahuan dan sering kita jumpai dalam karangan yang 

membicarakan tentang ilmu pengetahuan.
32

 

2. Konsep Ilmu dalam Islam 

Dalam perspektif Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan 

unggul dari makhluk-makhluk lain guna menjalankan fungsi kekhalifahan. 

Al-Qur‟an dan hadis merupakan sumber bagi ilmu dalam arti seluas-luasnya. 

Kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan 

dan pengembangan ilmu. Pertama, prinsip-prinsip keseluruhan ilmu 

dipandang kaum Muslim terdapat dalam al-Qur‟an. Kedua, al-Qur‟an dan 

hadis menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu dengan 

menekankan kebajikan dan keutamaan.
33

 

Menurut pandangan al-Qur‟an sebagaimana diisyaratkan oleh wahyu 

pertama, bahwa ilmu terdiri dari dua macam, yaitu ilmu yang diperoleh tanpa 

upaya manusia dinamakan ilmu ‘ilm laduni, dan ilmu yang diperoleh karena 

usaha manusia dinamakan ‘ilm kasby. Dengan demikian, objek ilmu meliputi 

materi dan non materi, fenomena dan nonfenomena, bahkan ada wujud yang 

jangankan dilihat, diketahui oleh manusia saja tidak. Dari sini jelaslah bahwa 

pengetahuan manusia hanya terbatas, dan wajar Allah menegaskan bahwa 

manusia hanya diberi sedikit pengetahuan. Al-Qur‟an telah mengisyaratkan 
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ada empat (empat) sarana untuk meraih ilmu, yaitu pendengaran (al-sami’), 

penglihatan (al-absa>r), akal, dan hati (al-if’idah).
34

 

Omar Mohammad Al Toumy Al Syaibani menguraikan prinsip-prinsip 

yang menjadi dasar teori pengetahuan dalam Islam, sebagai berikut: 

a. Percaya pada pentingnya pengetahuan (makrifah) sebagai salah satu 

tujuan pokok untuk membina kemahiran dan sikap individu untuk 

berkehidupan di masyarakat. Sebab, tidak mungkin seseorang 

mengembangkan dirinya tanpa pengetahuan.  

b. Percaya bahwa pengetahuan manusia adalah maklumat, fikiran-fikiran, 

pengertian-pengertian, tafsiran-tafsiran yang diyakini, sebagai produk 

akal dan indera atau sesuatu yang kita peroleh melalui ilham atau 

perasaan atau melalui kasyaf, atau melalui ajaran agama yang diturunkan 

melalui wahyu ilahi.  

c. Percaya bahwa pengetahuan manusia berbeda mutu dan nilai-nilainya 

sesuai dengan perkara, tujuan, jalannya dan keutamaan tertinggi yaitu 

mengetahui Allah. Maka segala pengetahuan dan ilmu pada akhirnya 

adalah mengetahui Allah dan mengakui wujud serta keesaan-Nya. 

d. Percaya bahwa pengetahuan manusia itu mempunyai sumber yang 

bermacam-macam. Islam mengakui nilai akal dan memuliakannya, tetapi 

tidak tenggelam ke dalamnya, karena akal kadang tidak sanggup sampai 

pada sesuatu yang hakiki. 
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e. Percaya bahwa pengetahuan terlepas dari akal yang mengamatinya dan 

tersimpan di dalamnya, dan juga benda-benda mempunyai fakta-fakta 

yang tetap dan mempunyai wujud yang bebas dari fikiran kita. 

f. Percaya bahwa pengetahuan adalah pasti, merendahkan diri di depan 

Allah yang maha luas ilmunya, sesuai dengan jiwa agama dan prinsip 

akhlak mulia, menimbulkan rasa tenang dan tentram dalam jiwa, tepat 

dan obyektif, meneguhkan amal yang baik, pengalaman, serta 

memudahkan jalan kemajuan dan kekuatan dalam masyarakat. Inilah 

syarat-syarat dan unsur pengetahuan yang terpenting dalam Islam.
35

 

3. Pembagian Ilmu 

Dilihat dari segi sumber yang digunakannya (ontologi), ilmu dapat dibagi 

ke dalam lima golongan, sebagai berikut: 

a. Ilmu agama, yaitu ilmu yang sumbernya dari wahyu yang didampingi 

oleh Sunnah Rosul. Dengan menggunakan metode penelitian ijtihad, 

maka lahirlah berbagai macam ilmu agama, seperti tafsir, hadis, fikih, 

ilmu kalam dan sebagainya. 

b. Ilmu alam, yaitu ilmu yang sumbernya dari fenomena alam jagat raya. 

Dengan menggunakan metode eksperimen dan uji coba di laboratorium, 

maka lahirlah ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu astronomi, 

kedokteran, dan sebagainya.  
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c. Ilmu sosial, yaitu ilmu yang sumbernya fenomena sosial atau fenomena 

perilaku manusia. Dengan metode kualitatif dihasilkan ilmu sosiologi, 

ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lain sebagainya. 

d. Ilmu filsafat, yaitu ilmu yang mengkaji tentang hakikat segala sesuatu 

yang ada, baik yang bersifat fisik, metafisik, estetika, seni, perilaku 

masyarakat dan lain sebagainya. 

e. Ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang bersumber pada cahaya dari Allah Swt 

yang diberikan langsung oleh Allah melalui hati yang sudah dibersihkan 

melalui pengendalikan hawa nafsu dan dorongan kehidupan duniawi, 

ibadah, zikir, muraqabah (mendekatkan diri kepada Allah), muhasabah 

(intropeksi diri), dan sebagainya.
36

 

 

B. Pendidikan Islam 

1.   Pengertian Pendidikan Islam 

       Dilihat dari sudut etimologis, istilah pendidikan Islam terdiri atas dua 

kata, yakni “pendidikan” dan” Islam”.
37

 Pendidikan secara umum berarti 

bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak 

didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa.
38

 Hasan Bahri dalam 

bukunya mengatakan bahwa pendidikan adalah aktivitas atau upaya yang 
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sadar dan terencana, dirancang untuk membentuk seseorang untuk 

mengembangkan pandangan dan keterampilan hidup. Baik yang bersifat 

manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sosial.
39

 Kata Islam secara 

etimologi berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Secara syariat menurut 

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, definisi Islam adalah berserah diri 

kepada Allah Swt dengan mentauhidkan-Nya, tunduk dan patuh kepada-Nya 

dengan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para 

pelakunya.
40

 Dalam konteks keislaman, definisi pendidikan sering disebut 

dengan berbagai istilah, yakni al-tarbiyah, al-ta’li>m, dan al-ta’di>b.
41

 

a. Tarbiyah 

        Kata tarbiyah berasal dari kata Rabba> yurabbi> tarbiyatan, yang 

bermakna memperbaiki menguasai urusan, memelihara, merawat, 

menunaikan, memperindah, memberi makan, mengasuh, tuan, memiliki, 

mengatur dan menjaga, kelestarian dan eksistensinya.
42

 Artinya, 

pendidikan (tarbiyah) merupakan usaha untuk memelihara, mengasuh, 

merawat, memperbaiki dan mengatur kehidupan peserta didik, agar ia 

dapat lebih baik dalam kehidupannya.
43

 

       Istilah tarbiyah yang merupakan masdar dari kata rabba> serumpun 

dengan kata Rabb (Tuhan). Oleh karenanya dalam kata tarbiyah yang 
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berarti mendidik dan memelihara terkandung istilah Rabb (Tuhan) Rabb 

al’a>lami>n. Allah sebagai pendidik dan pemelihara alam semesta, Maha 

Mengetahui segala kebutuhan makhluk yang dididik dan dipelihara-Nya 

karena Dialah pencipta-Nya (al-Kha>liq). Manusia sebagai wakil Tuhan di 

bumi (Khali>fat Allah fi al-arḍ) memiliki tanggung jawab pendidikan. 

Bertolak dari pandangan teosentrisme, yang menjadikan Tuhan sebagai 

pusat seluruh ihwal kehidupan, istilah dan konsep tarbiyah menjadi tepat 

digunakan untuk memberi makna pendidikan Islam sebagai implementasi 

peran manusia (Khali>fat Allah fi al-arḍ).
44

 

       Pengertian pendidikan Islam yang terkandung dalam term tarbiyah 

terdiri atas empat unsur pendekatan, yaitu (1) memelihara dan menjaga 

fitrah anak didik menjelang dewasa, (2) mengembangkan potensi menuju 

kesempurnaan, (3) mengarahkan seluruh fitrah menuju kesempurnaan, 

dan (4) melaksanakan pendidikan secara bertahap.
45

  

b. Ta’li>m  

Term ta’li>m berasal dari akar kata ‘allama yu’allimu ta’li>man yang 

artinya mengajar atau memberi ilmu.
46

 Abuddin Nata berpendapat bahwa 

tugas guru disini adalah sebagai pengajar berupa pemindahan ilmu 
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pengetahuan (transfer of knowledge) dan transformasi ilmu pengetahuan 

(transformation of knowledge).
47

 Pendapat lain dikatakan oleh Fatah Jalal 

bahwa ta’li>m adalah proses pemberian pengetahuan (transfer of 

knowledge), pemberian pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan 

penanaman amanah, sehingga terjadi tazkiyat (penyucian) atau 

pembersihan diri manusia dari segala kotoran, dan menjadikan diri 

manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk 

menerima hikmah, serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya 

dan yang tidak diketahuinya.
48

 Dengan demikian ta’li>m sifatnya mengacu 

pada domain kognitif saja.
49

 

Muhammad Athiyah al-Abrāsyi membedakan kedua kata tarbiyah dan 

ta’li>m. Tarbiyah berarti mendidik, sedangkan ta’li>m berarti mengajar.
50

 

Kecenderungan semacam ini, pada batas-batas tertentu telah 

menimbulkan keberatan pakar pendidikan untuk memasukkan ta’li>m ke 

dalam pengertian pendidikan. Menurut mereka, ta’li>m hanya merupakan 

salah satu sisi pendidikan.
51
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c. Ta’di>b 

Kata ta’di>b berasal dari kata aduba ya’dubu, yang berarti melatih atau 

mendisiplinkan diri. Atau juga bisa berasal dari kata adaba ya’dabu, yang 

berarti menjamu atau memberi jamuan secara sopan. Dan ada juga yang 

berpendapat bahwa ta’di>b berasal dari kata addaba yuaddibu ta’di>ban 

yang berarti mendisiplinkan atau menanamkan sopan santun. Jadi, kata 

ta’di>ban dapat disimpulkan sebagai upaya menjamu atau menanamkan 

sopan santun (adab) kepada seseorang agar bertingkah laku yang baik dan 

disiplin.
52

 Dalam artian yang asli dan mendasar  “adaba” berarti “the 

infiting to a banquet” (undangan kepada suatu perjamuan). Al-Quran 

sendiri digambarkan sebagai undangan Allah Swt untuk menghadiri suatu 

perjamuan di atas bumi, dan sangat dianjurkan untuk mengambil bagian 

di dalamnya dengan cara memiliki pengetahuan yang benar tentangnya. 

Seperti diterangkan dalam hadis:  

دّبتوأرضّفتعلمواّمنّمدّبةّاهللّىفّاألأمّآّنرّقاّالذىّانّّ  

Artinya: 

Sesungguhnya al-Quran adalah hidangan Allah bagi manusia di atas 

bumi, maka barang siapa yang mempelajarinya, berarti ia belajar dari 

hidangannya (HR Ibn Mas‟ud).
53
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Perkataan al-Ta’di>b sebagaimana dijumpai dalam hadis Nabi, 

memiliki pengertian pengenalan dan pengakuan secara berangsur-angsur 

ditanamkan pada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala 

sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga 

membimbing ke arah perkenalan dan pengakuan kekuasaan dan 

keagungan Allah di dalam tatanan wujud dan keberadaan-Nya.
54

 

Ketiga istilah di atas apabila diterapkan hasilnya akan menjadi sebagai 

berikut, tarbiyah disepakati untuk dikembangkan melalui cara ta’li>m dan 

mengacu pada konsep ta’di>b dalam perumusan arah dan tujuan 

aktifitasnya, sehingga rumusan tujuan pendidikan Islam lebih 

memberikan porsi utama pengembangan pada pertumbuhan dan 

pembinaan keimanan, keislaman, dan keihsanan, dengan tanpa 

mengabaikan pertumbuhan dan pengembangan kemampuan intelektual 

peserta didik.
55

  

Secara terminologi pendidikan Islam ialah usaha yang lebih khusus 

ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman (religiousitas) 

subyek didik agar mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan 

ajaran-ajaran Islam.
56

 Menurut Marimba, pendidikan Islam adalah 

bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum Islam, menuju 

kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam. Dari 
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pengertian tersebut, sangat jelas bahwa pendidikan Islam adalah suatu 

proses edukatif yang mengarah pada pembentukan akhlak atau 

kepribadian secara utuh dan menyeluruh, menyangkut aspek jasmani dan 

rohani.
57

 

2.  Tujuan pendidikan Islam 

       Istilah “tujuan” secara etimologi mengandung arti arah, maksud atau 

haluan. Secara terminologi, tujuan berarti “sesuatu yang diharapkan tercapai 

setelah sebuah usaha atau kegiatan dilakukan”.
58

 Dalam hal ini usaha yang 

dimaksud adalah dalam bidang pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah 

perubahan yang ingin dicapai setelah melalui proses pendidikan Islam, baik 

perubahan tingkah laku individu pada kehidupan pribadinya, pada kehidupan 

masyarakat, dan pada alam sekitar tempat tinggalnya.
59

  Tujuan pendidikan 

Islam juga bisa dikatakan sebagai hasil yang ingin dicapai dari proses 

pendidikan yang berlandaskan Islam.
60

 

        Pembahasan mengenai tujuan pendidikan erat kaitannya dengan tujuan 

hidup manusia. Sebab, pendidikan menurut Hasan Langgulung hanyalah suatu 

alat yang digunakan manusia untuk kelanjutan hidupnya, maka tujuan 

pendidikan haruslah berpangkal pada tujuan hidup manusia. T.S Elliot juga 

mengemukakan bahwa tujuan pendidikan diambil dari pandangan hidup 
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seseorang. Pandangan hidup seorang Muslim pastinya adalah ajaran Islam, 

sehingga tujuan pendidikan dirumuskan harus berdasarkan ajaran Islam pula. 

Oleh karena itu untuk merumuskan tujuan pendidikan Islam harus diketahui 

terlebih dahulu hakikat penciptaan manusia menurut Islam sehingga kita bisa 

mengetahui tugas atau tujuan manusia diciptakan.
61

 

        Menurut Islam manusia adalah makhluk ciptaan Allah Swt, ia tidak 

muncul dengan sendirinya atau keberadaannya atas kehendak dirinya sendiri. 

Terdapat banyak ayat al-Qur‟an yang menegaskan bahwa yang menciptakan 

manusia adalah Allah. Antara lain terdapat dalam surat al-‘Alaq ayat 2 

menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan Allah dari segumpal darah, surat 

al-Ṫa>riq ayat 5 menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, al-Sajdat 

ayat 7 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah. Masih 

banyak ayat al-Qur‟an yang menjelaskan bahwa yang menjadikan manusia 

adalah Allah. Manusia sebagai ciptaan Tuhan adalah salah satu hakikat wujud 

manusia.
62

 Implikasi dari hakikat tersebut adalah manusia tidak bisa 

sekenanya menentukan tujuan hidupnya sendiri, sebab ia hanyalah makhluk 

“ciptaan” yang harus mematuhi penciptanya. 

        Hakikat wujudnya yang lain ialah bahwa manusia berkembang 

dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Ini sama dengan teori 

konvergensi yang dikemukakan oleh ilmuwan Barat. Sebelumnya dalam teori 
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pendidikan lama yang dikembangkan di dunia Barat dikatakan bahwa 

perkembangan seseorang hanya dipengaruhi oleh pembawaan (nativisme), 

tokohnya Arthur Schopenhauer. Sebagai lawannya berkembang pula teori 

bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan (empirisme), 

tokohnya John Locke. Menurut Islam, teori konvergensi yang mendekati 

kebenaran. Salah satu sabda Rasulullah Saw mengatakan:  

َعَلىّاْلِفْطَرةّفَاَبَ َواُهّيُ َهّوَدانِِوَّأْوّيُ َنّصرَانِِوَّأْوُُيَّجَسانِِو.ّ)البخارىّومسلم(ُّكلَُّّمْوُلْوٍدّيُ ْوَلدُّ  

Artinya:  

Tiap orang dilahirkan membawa fitrah, ayah dan ibunyalah yang 

menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (H.R Bukhori-Muslim).
63

 

       Hadis tersebut menjelaskan bahwa manusia lahir membawa fitrah, fitrah 

inilah yang dimaksud pembawaan dan selanjutnya disebut potensi. Potensi 

adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Ayah 

dan Ibu dalam hadis ini berarti lingkungan. Islam meyakini bahwa lingkungan, 

termasuk pendidikan dapat memengaruhi perkembangan manusia. Implikasi 

dari hakikat ini adalah bahwa pendidikan Islam harus bisa mengembangkan 

potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga ia mampu menjalani 

kehidupannya dengan potensi yang dimilikinya itu.
64
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       Hakikat wujud manusia yang lainnya adalah manusia cenderung beragama. 

Manusia mempunyai banyak kecenderungan disebabkan potensi yang 

dibawanya. Kecenderungan itu berupa kecenderungan menjadi orang yang baik 

dan kecenderungan menjadi orang yang jahat.
65

 Manusia cenderung beriman 

kepada kekuasaan tertinggi dan paling unggul yang menguasai jagat raya ini. 

Manusia pada dasarnya ingin beragama. Keinginan itu meningkat seiring 

peningkatan taraf pemikiran dan akalnya yang pada akhirnya mengakui bahwa 

Tuhan itu ada. Berkenaan dengan kecenderungan itu maka, pendidikan Islam 

memiliki tanggung jawab membimbing manusia untuk selalu mewujudkan 

kecenderungan baiknya dan menghindari dari kecenderungan yang buruk 

(jahat). Menuntun manusia menjadi Muslim yang baik dan dekat dengan 

Tuhannya, bukan menjadi musyrik, jauh dari agama dan Tuhannya.
66

 

       Hakikat manusia yang selanjutnya adalah sebagai makhluk yang utuh yang 

terdiri atas jasmani, akal, dan rohani sebagai aspek pokok.
67

 Pendidikan Islam 

mempunyai tugas untuk mengembangkan ketiga aspek ini agar menjadi 

manusia yang sempurna dan bisa menjalankan perannya sebagai makhluk 

ciptaan Allah. Kesatuan wujud manusia antara fisik dan psikis serta didukung 

oleh potensi-potensi yang ada membuktikan bahwa manusia sebagai aḥsan al-
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taqwin dan menempatkan manusia pada posisi yang strategis yaitu Hamba 

Allah (‘abd Allah) dan Khali>fat Allah fi al-arḍ.68
  

a. Manusia Sebagai Hamba Allah (‘abd Allah) 

Musa Asy‟ari mengatakan bahwa esensi ‘abd adalah ketaatan, 

ketundukan, dan kepatuhan yang kesemuanya itu hanya layak diberikan 

kepada Allah. Sebagai hamba Allah, manusia tidak bisa terlepas dari 

kekuasaan-Nya. Sebab manusia mempunyai fitrah (potensi) beragama.
69

 

Seperti dalam firman Allah Swt: 

                 

Artinya:  

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku. (Q.S Al-Dhariyāt: 56) 
70

 

 

       Kepatuhan terhadap Allah tersebut dimanifestasikan lewat tugas-

tugasnya yaitu beribadah. Baik dalam arti sempit maupun beribadah dalam 

arti luas. Beribadah dalam arti sempit adalah ibadah ritual seperti sholat, 

puasa, haji, membaca al-Qur‟an dan sebagainya. Ibadah dalam arti luas 

adalah melaksanakan semua aktifitas, baik dalam hubungan vertikal kepada 

Allah maupun hubungan horisontal kepada sesama manusia dalam 
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bermuamalah untuk memperoleh keridhaan Allah sesuai ketentuan al-

Qur‟an dan hadis.
71

 

b. Manusia sebagai Khali>fat Allah fi al-arḍ. 

       Bila ditinjau, kata khalifah berasal dari “fiil madhi khalafa”, yang 

berarti “mengganti atau melanjutkan”. Bila pengertian tersebut ditarik pada 

pengertian khalifah, maka dalam konteks ini artinya lebih cenderung 

kepada pengertian mengganti yaitu proses penggantian antara satu individu 

dengan individu lain.
72

 Sesuai firman Allah Swt:   

                           

                       

         

Artinya: 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 

mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di 

bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan 

memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 

"Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." 
73
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       Kata khalifah dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh al Maraghi sebagai 

pengganti Allah atau pemimpin bagi manusia yang lain. Sedangkan Ibnu 

Katsir memaparkan makna khalifah adalah suatu kaum yang sebagiannya 

menggantikan sebagian yang lain silih berganti, abad demi abad, dan dari 

generasi ke generasi. Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa kata 

khalifah dalam ayat di atas mempunyai dua makna yaitu: 

1) Sebagai pengganti Allah dan  melaksanakan titahnya di muka bumi 

2) Sebagai pemimpin yang diamanahkan untuk memakmurkan dan 

mendayagunakan alam semesta demi kepentingan manusia itu sendiri.
74

 

       Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam 

semesta untuk kesejahteraan manusia, karena alam memang diciptakan untuk 

manusia. Sebagai wakil Tuhan manusia diberi otoritas ketuhanan, 

menyebarkan rahmat Tuhan, menegakkan keberanian, membasmi kebatilan, 

menegakkan keadilan, dan bahkan diberi otoritas untuk menghukum mati 

seseorang.
75

 Secara umum, tugas khalifah itu ialah : 

1) Tamki@n Di@n Alla@h (menegakkan agama Allah) yang telah diridhai-Nya 

dengan menjadikannya sistem hidup dan perundangan-undangan dalam 

semua aspek kehidupan. Terdapat dalam surah al-Ṣaff ayat 14. 
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2) Menciptakan keamanan bagi umat Islam dalam menjalankan agama Islam 

dari ancaman orang-orang kafir, baik yang berada dalam negeri Islam 

maupun yang di luar negeri Islam. Surah al-Nisā‟ ayat 83. 

3) Menegakkan sistem ibadah dan menjauhi sistem dan perbuatan syirik, 

sesuai firman Allah Swt dalam surah al-Nūr ayat 55. 

4) Menerapkan undang-undang yang ada dalam al-Qur‟an, termasuk Sunnah 

Rasul Saw, dengan ḥaqq dan adil, kendati terhadap diri, keluarga dan 

orang-orang terdekat sekalipun. Hal ini terdapat dalam surah al-Nisā‟ ayat 

135. 

5) Berjihad di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-

Tawbah ayat 38.
76

 

       Setelah diketahui hakikat manusia dan tugasnya di dunia, dari situlah para 

ahli mencoba merumuskan tujuan-tujuan pendidikan Islam yang tentunya 

selaras dengan tujuan diciptakannya manusia. Ibnu Taimiyah memandang 

bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembinaan pribadi Muslim yang 

mampu berfikir, merasa, dan berbuat sebagaimana diperintahkan ajaran Islam, 

mewujudkan masyarakat Islam, dan mendakwahkan ajaran Islam sebagai 

tatanan universal dalam pergaulan hidup di seluruh dunia.
77

 

Muhaimin memberikan tiga fokus tentang tujuan pendidikan Islam, yaitu 

pertama, terbentuknya insa>n ka>mil (manusia universal) yang mempunyai 

                                                           
76

 Ilyas, Manusia, 184-188.  
77

 Yasin, Dimensi, 110-111.  



 

43 
 

wajah Qur‟ani. Kedua, terciptanya insa>n ka<ffat yang mempunyai dimensi 

religius, budaya, dan ilmiah. Ketiga, penyadaran fungsi manusia sebagai 

hamba Allah, khalifah Allah, serta sebagai warasah al-anbiya’ dan 

memberikan bekal yang memadai dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut.
78

 

Menurut Marimba, tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya orang 

yang berkepribadian Muslim. Menurut Zakiyah Darajat, pendidikan 

berlangsung seumur hidup, maka tujuan pendidikan Islam terdapat pada waktu 

hidup di dunia ini (tujuan dunia), mati dalam keadaan berserah diri kepada 

Allah (muslim), menjadi insan yang bertakwa sebagai akhir dari proses 

pendidikan itu (muttaqi>n), serta menjadi insa>n ka>mil sebagai ujung akhir.
79

 

Dari berbagai rumusan tentang tujuan pendidikan Islam yang dicetuskan 

oleh beberapa ahli di atas, dapat diambil garis besarnya atau diambil 

kesamaan dari berbagai pemikiran tersebut ke dalam tiga aspek, yaitu jasmani, 

akal, dan rohani. Jadi, tujuan akhir pendidikan Islam adalah mengembangkan 

ketiga aspek ini agar manusia menjadi insa>n ka>mil sehingga bisa menjalankan 

tugasnya sebagai abdullah dan khalifatullah.  

       Proses pendidikan terkait dengan kebutuhan dan tabiat manusia tidak 

terlepas dari tiga unsur di atas, yakni jasad, ruh, dan akal. Oleh karena itu, 

tujuan pendidikan Islam secara umum harus dibangun berdasarkan tiga 
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komponen tersebut, yang masing masing harus dijaga keseimbangannya, 

maka tujuan pendidikan Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga.
80

 

a. Pendidikan Jasmaniyah (al-Tarbiyah al-Jismiyah) 

       Keberadaan manusia telah diprediksi sebagai khalifah yang akan 

berinteraksi dengan lingkungannya, maka keunggulan fisik (jasmani) 

memberikan indikasi kualifikasi yang harus diperhitungkan. Pendidikan 

jasmaniyah atau tujuan jasmani ini ditujukan dalam kerangka 

mempersiapkan diri manusia sebagai pengemban tugas Khalīfat Allah fi al-

arḍ, melalui pelatihan keterampilan fisik.
81

 Fisik memang bukan tujuan 

utama dan segala-galanya. Akan tetapi, sangat berpengaruh dan memegang 

peran penting, sampai-sampai kecintaan Allah terhadap orang mukmin 

lebih diprioritaskan untuk orang yang mempunyai keimanan yang kuat dan 

fisik yang kuat dibanding dengan orang yang mempunyai keimanan kuat 

tetapi fisiknya lemah. Rasulullah Saw bersabda “Orang mukmin yang kuat 

lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang 

lemah” (HR. Muslim)
82

 

       Islam menghendaki agar seorang Mukmin itu sehat mentalnya karena 

inti ajaran Islam (Iman) adalah persoalan mental. Kesehatan mental 

berkaitan dengan kesehatan jasmani. Karena kesehatan mental penting 

maka kesehatan jasmani pun penting pula. Oleh karena itu pendidikan 
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jasmani amat penting diberikan untuk meningkatkan kondisi fisik 

seseorang. Jasmani yang berkembang dengan baik haruslah kuat (power), 

artinya orang itu harus kuat secara fisik. Cirinya yang mudah dilihat adalah 

adanya otot yang berkembang dengan sempurna. Hasil yang diperoleh ialah 

kemampuan beradaptasi tinggi, kemampuan pulih (recover) yang cepat, 

dan kemampuan menahan letih. Tanda yang lain ialah aktif dan 

berpenampilan segar. Jasmani yang sehat serta kuat berkaitan juga dengan 

ciri lain yang dikehendaki para Muslim yang sempurna yaitu menguasai 

salah satu keterampilan yang diperlukan dalam mencari rezeki untuk 

kehidupan.
83

 Jadi tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk 

manusia muslim yang sehat dan kuat jasmaninya serta memiliki 

keterampilan yang tinggi. 

b. Pendidikan akal (al-Tarbiyah al-‘Aqliyah) 

       Pendidikan akal adalah peningkatan pemikiran akal dan latihan secara 

teratur untuk berpikir benar.
84

 Pendidikan akal bertujuan untuk 

mengembangkan intelegensia (kecerdasan) yang berada dalam otak. 

Sehingga mampu memahami dan menganalisis fenomena-fenomena 

ciptaan Allah di jagad raya ini. Seluruh alam ini bagaikan sebuah bola 

besar yang harus dijadikan obyek pengamatan dan renungan pikiran 

manusia sehingga dari alam itu manusia mendapatkan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi yang makin berkembang dan makin mendalam.
85

 Terdapat 

dalam firman Allah Swt: 

                         

Artinya: 

Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia dan tiada 

yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. (Q.S al-Ankabut: 

43)
86

 

 

       Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perumpamaan atau ilmu yang 

ada di dalam al-Qur‟an alam hanya dapat dipahami oleh orang yang 

berilmu. Jadi, jelaslah bahwa Islam menghendaki pemeluknya cerdas serta 

pandai. Cerdas ditandai dengan kemampuan menyelesaikan masalah 

dengan cepat dan tepat. Sedangkan pandai ditandai dengan memiliki 

banyak pengetahuan dan informasi. Kecerdasan dan kepandaian ini bisa 

dilihat dari indikator sebagai berikut, (a) memiliki sains dan 

berkemampuan untuk mengembangkan dan menciptakan sains tersebut, (b) 

memahami dan mengembangkan filsafat, dengan ini orang akan mampu 

menyelesaikan masalah filosofis.
87

 

       Pendidikan Islam memandang dengan penuh pemikiran, renungan, dan 

meditasi. Allah menyuruh kita untuk memikirkan kejadian langit dan bumi 

sehingga kita bergantung pada akal kita untuk sampai kepada keimanan 
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pada Allah. Dengan ini, maka persiapan pemikiran dan menambah 

pengetahuan termasuk diantara perkara-perkara terpenting yang digalakkan 

oleh Islam.
88

 Tujuan pendidikan akal terikat pada perkembangan 

intelegensi yang mengarahkan manusia sebagai individu untuk menemukan 

kebenaran yang sesungguhnya yang mampu memberi pencerahan diri. 

Memahami pesan-pesan ayat Allah akan membawa iman kepada Pencipta. 

Kegagalan dalam kategori ini dipandang sebagai model penyimpangan akal 

manusia akan kebenaran. Pendidikan yang membantu tercapainya tujuan 

akal dan pengembangan intelektual seharusnya diikuti dengan bukti yang 

relevan sesuai yang dipelajari, yaitu menjelaskan fakta dari ayat-ayat Allah 

memberi kesaksian keberadaan-Nya.
89

  

       Di samping aspek-aspek agama dan akhlak, orang-orang Islam 

memfokuskan perhatian untuk berhidmat kepada ilmu pengetahuan dan 

penyelidikan ilmiah. Berapa banyak ahli dan ulama Islam menghabiskan 

umurnya untuk belajar, meneliti, dan menghadapi segala kesulitan, sebab 

amalnya itu sebagai pengorbanan di jalan Allah dan ilmu pengetahuan. 

Islam tidak hanya terbatas pada segi-segi yang sudah maju saja, tetapi 

termasuk dalam tujuan-tujuan pendidikannya dalam mencari manfaat 

kebendaan, pendidikan jasmani, mengajarkan keterampilan dan 
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pertukangan.
90

 Al-Qur‟an mendorong umatnya untuk menciptakan ide-ide 

sains yang menjadi dasar ilmu-ilmu.
91

 

       Sumber utama dari ilmu pengetahuan dalam Islam adalah al-Qur‟an. 

Al-Qur‟an adalah kebenaran yang langsung disampaikan Tuhan kepada 

salah seorang hamba yang dipilih-Nya, yaitu Rosulullah Saw al-Qur‟an 

sebagai kumpulan wahyu Allah merupakan sumber pengetahuan Islam 

yang dapat digali sepanjang masa, ditambah lagi hadis-hadis Rosululloh 

Saw, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar berbagai cabang ilmu 

pengetahuan. Al-Qur‟an, di samping mengandung petunjuk-petunjuk dan 

tuntunan-tuntunan yang bersifat ubudiyah dan akhlaqiyah (moral), juga 

mengandung petunjuk yang dapat dipedomani manusia untuk mengolah 

dan menyelidiki alam semesta, atau untuk mengerti gejala-gejala dan 

hakikat hidup yang dihadapinya dari masa ke masa. Pengetahuan itu dapat 

diperoleh melalui indra dan akal manusia. Dengan akal itulah pengetahuan 

dapat diambil dari sumbernya yaitu al-Qur‟an dan diwujudkan dalam ilmu 

pengetahuan-ilmu pengetahuan yang kita nikmati sekarang ini.
92

 

c. Pendidikan akhlak (al-Tarbiyah al-Khuluqiyah) 

       Pendidikan akhlak mengatakan bahwa proses pendidikan ditujukan 

dalam kerangka meningkatkan pribadi manusia dari kesetiaan yang hanya 
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kepada Allah semata, dan melaksanakan akhlak Qur‟ani yang diteladankan 

oleh Nabi Muhammad Saw sebagai perwujudan perilaku keagamaan.
93

 

Kalau kita perhatikan pendidikan akhlak ini dikaitkan dengan kemampuan 

manusia menerima agama Islam yang inti ajarannya adalah keimanan dan 

ketaatan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa dengan tunduk dan patuh 

kepada nilai-nilai moralitas yang diajarkan-Nya dengan mengikuti 

keteladanan Rasulullah Saw inilah tujuan rohaniah pendidikan Islam.
94

 

       Aspek rohaniah dalam diri manusia adalah aspek yang masih samar 

dan belum jelas batasannya. Kebanyakan buku tashawwuf dan pendidikan 

Islam menyebutnya qalb (kalbu) saja. Walaupun kalbu tidak jelas 

hakikatnya, namun gejalanya jelas dan diwakilkan dalam istilah rasa. 

Rincian rasa tersebut misalnya sedih, gelisah, rindu, benci, sabar, dan yang 

lebih penting adalah iman. Iman letaknya di kalbu, bukan pada mulut dan 

kepala. Oleh karena itu, Islam amat mengistimewakan aspek kalbu. Kalbu 

dapat menembus alam ghaib, bahkan menembus Tuhan. Kalbu inilah yang 

merupakan potensi manusia yang mampu beriman secara sungguh-

sungguh. Pendidikan Islam harus mampu mengoptimalkan potensi ini 

sehingga peserta didik mempunyai kalbu yang berkualitas tinggi, yaitu 
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kalbu yang penuh berisi iman kepada Allah, atau dengan ungkapan lain, 

kalbu yang takwa kepada Allah.
95

 

    Tujuan pendidikan rohaniah diarahkan kepada pembentukan akhlak 

mulia, yang ini oleh para pendidik modern Barat dikategorikan sebagai 

tujuan pendidikan religius, yang oleh kebanyakan pemikir pendidikan 

Islam tidak disetujui istilah itu, karena memberi kesan akan adanya tujuan 

pendidikan non religius dalam Islam.
96

 

       Tatkala membicarakan ciri Muslim yang sempurna (insa>n ka>mil) yang 

merupakan tujuan dasar dari pendidikan Islam, kita telah sampai pada 

kesimpulan bahwa Muslim yang sempurna menurut Islam adalah  Muslim 

yang memiliki ciri-ciri: 

a. Jasmaninya sehat dan kuat, cirinya: 

1) Sehat 

2) Kuat 

3) Berketerampilan 

b. Akalnya cerdas serta pandai, cirinya: 

1) Mampu menyelesaikan masalah secara cepat dan tepat 

2) Mampu menyelesaikan masalah secara ilmiah dan filosofis 

3) Memiliki dan mengembangkan sains 

4) Memiliki dan mengembangkan filsafat 
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c. Hatinya takwa kepada Allah, cirinya: 

1) Dengan sukarela menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya 

2) Hati yang berkemampuan berhubungan dengan alam ghaib.
97
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BAB III 

ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN MENURUT ISMAIL 

RAJI AL FARUQI 

A. Biografi Ismail Raji Al Faruqi 

1. Mengenal Ismail Raji Al Faruqi 

Ismail Raji al Faruqi lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Jaffa, Palestina. 

Ayahnya adalah Abdul Huda al Faruqi, seorang qadi atau hakim yang 

terpandang di Palestina dan seorang tokoh agama yang cukup dikenal di 

kalangan sarjana muslim. Keluarganya merupakan keluarga kaya dan terkenal 

di Palestina.
98

 Pendidikan al Faruqi tidak jauh berbeda dengan anak-anak 

keturunan Arab pada umumnya yang selalu mengutamakan pendidikan 

agama. Al Faruqi menerima pembelajaran agamanya di rumah, dari ayahnya 

dan di masjid setempat. Pada waktu itu Palestina dalam suasana yang tenteram 

dan damai di bawah  pemerintahan Arab di Damaskus, meski berada di bawah 

jajahan Inggris. Pada masa itu orang-orang Yahudi dari berbagai negara sudah 

mulai berdatangan, dan mendirikan pemukiman-pemukiman Yahudi. Meski 

demikian mereka masih dikatakan belum memiliki apa-apa di tanah 

Palestina.
99

 

                                                           
98

 Abdurrahmansyah, Sintesis Kreatif Pembaruan Kurikulum Pendidikan Islam Ismail Raji al 

Faruqi (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2002), 21.  
99

 Muhsin Muhammad Shaleh, Tanah Palestina dan Rakyatnya terj. Warsito (Medan: Pustaka 

Hanan, 2013),  49.  



 

53 
 

Pendidikan dasarnya ditempuh di The French Dominican College des 

Ferese, Libanon sejak tahun 1926 sampai mendapat sertifikat pada tahun 

1936. Dia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di The American 

University, Beirut, Libanon dan memperoleh gelar BA pada tahun 1941 di 

bidang filsafat.
100

 

Setelah lulus, tahun 1942, pengangkatan pertamanya adalah sebagai 

Registrar of Cooperative Societis di bawah mandat pemerintahan Inggris di 

Jerussalem, yang kemudian menunjuknya sebagai gubernur di daerah Galilea, 

Palestina pada tahun 1945 pada usia 24 tahun.
101

 Selama perang Palestina 

tahun 1948, pasukan Yahudi berhasil menguasai sekitar 77% dari total tanah 

suci Palestina termasuk daerah Galilea yang menjadi daerah kekuasaan al 

Faruqi. Daerah yang tersisa hanya wilayah tepi barat Palestina dan Jalur Gaza. 

Entitas Zionis telah menghancurkan sebagian besar desa-desa Palestina yang 

berada di bawah kekuasaannya kemudian mengusir penduduknya.
102

 

Pada tahun itu pula seperti penduduk Palestina yang lain, al Faruqi dan 

keluarganya bermigrasi ke Beirut, Libanon, tempat beliau belajar di American 

University of Beirut. Kemudian dia dan keluarganya berpindah dari Libanon 

ke Amerika Serikat. Disinilah yang menjadi titik balik kehidupan al Faruqi, 
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dari yang tadinya beliau bergelut di dunia politik, menjadi terfokus pada dunia 

akademik dan keilmuan.
103

 

Al Faruqi kemudian melanjutkan pendidikan masternya di Indiana 

University’s Graduate School of Arts and Sciences pada tahun 1948 dan 

memperoleh gelar MA di bidang filsafat pada tahun 1949. Al Faruqi 

kemudian diterima untuk masuk ke jurusan filsafat di Universitas Harvard dan 

memperoleh gelar MA keduanya di bidang filsafat pada bulan maret 1951, 

dengan tesis yang berjudul Justifying the Good: Methaphysics and 

Epistemology of Value (Justifikasi Kebenaran: Metafisika dan Epistemologi 

Nilai). Namun dia memutuskan untuk kembali ke Universitas Indiana, dan 

menyerahkan tesisnya ke jurusan filsafat dan menerima gelar Ph.D pada bulan 

September 1952. Oleh karena itu, al Faruqi memiliki latar belakang yang kuat 

dalam filsafat klasik dan pemikiran tentang tradisi barat.
104

 

Tahun 1951 al Faruqi menikah dengan seorang gadis Barat bernama Lois 

Ibsen. Mengambil nama Lamya setelah memeluk Islam, ia lahir di Montana 

Amerika Serikat, 25 Juli 1926. Lebih dikenal sebagai Lamya al Faruqi, istri 

tercinta Prof. Dr. Ismail Raji al Faruqi menjadi representasi Muslimah, yang 

memadukan fungsi ibu dan wanita karier yang sukses. Ia dengan penuh 

kesadaran memilih Islam sebagai jalan hidup, cita-cita, dan perjuangannya. 

Lamya bukan hanya menjadi pasangan akademis yang kukuh bagi Ismail Raji 
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al Faruqi, tetapi juga “teman semati” sampai akhir hidupnya.
105

  Karya 

terbesarnya berdua dengan al Faruqi berjudul The Atlas of Islamic Civiliation, 

yang sangat penting bagi khasanah keilmuan masa modern.
106

 

Selama menyelesaikan studinya di Amerika, al Faruqi mendapatkan 

kesulitan dalam hal finansial. Untuk mengatasi hal itu, dia bekerja di program 

penerjemahan (Arab-Inggris), bekerjasama dengan The American Council of 

Learned Societis. Dia juga pernah bekerja sebagai kontraktor bangunan 

dengan membangun rumah-rumah berkualitas di beberapa lokasi strategis. 

Kepekaannya dalam bidang seni, keindahan, dan dekorasi dengan gaya Timur 

membuat menarik banyak pembeli Amerika. Dia banyak mendapat uang 

dalam lapangan ini, tetapi akhirnya dia meninggalkan bidang ini dan memilih 

hidup sebagai ilmuwan.
107

 

Meskipun al Faruqi berhasil menyelesaikan gelar doktoral dalam filsafat 

Barat, langkanya kesempatan kerja dan juga dorongan batin membawanya 

kembali ke akar dan warisan kecendekiawanan Islamnya. Awal tahun 1953, al 

Faruqi dan istrinya tinggal di Syiria kemudian pindah ke Mesir untuk 

mempelajari ilmu-ilmu keislaman di Universitas terkenal di Kairo yaitu al 

Azhar dari tahun 1954 hingga tahun 1958 dan memperoleh gelar Ph.D.
108
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Sekembalinya dari Kairo ke Amerika Utara dengan bekal ilmu keislaman 

yang semakin mendalam, beliau sering diundang menjadi dosen tamu studi-

studi Islam di Institut studi Islam. Selain itu al Faruqi tercatat sebagai 

mahasiswa tingkat doktoral penerima beasiswa Rockefeller Foundation 

Fellowship (1959-1960) pada Fakultas Teologi di Universitas Mc Gill, 

Montreal, Kanada dengan spesifikasi Kristen-Yahudi. Dari Mc Gill inilah al 

Faruqi bergabung dengan The School of Divinity sebagai peneliti di bidang 

Christianity and Judaism dan menghasilkan karya Christian Ethics.
109

 Lewat 

karyanya ini al Faruqi menjelaskan perlunya dialog antara Kristen-Islam agar 

tidak terjadi ketegangan diantara mereka serta terciptanya perilaku etis dalam 

kehidupan demi terpenuhinya tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai 

manusia dalam spektrum dunia.
110

 Selama dua tahun berikutnya yaitu dari 

tahun 1961 sampai tahun 1963, dia pindah ke Karachi, Pakistan untuk 

mengambil bagian dalam kegiatan riset di Central Institute for Islamic 

Research (CIIR) dan memprakarsai lahirnya sebuah jurnal studi Islam. Untuk 

tugas akademisnya, dia berpartisipasi dalam seminar dan menjadi dosen 

pengajar di beberapa universitas.
111

 Selanjutnya al Faruqi kembali ke Amerika 

dan menjadi guru besar tamu dalam bidang sejarah agama di Fakultas Teologi 

Universitas Chicago. Pada tahun 1964, dia memperoleh posisi permanen 

penuh pertamanya sebagai guru besar luar biasa di Jurusan Agama pada 
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Universitas Syracuse, New York, Amerika Serikat. Selanjutnya pada tahun 

1968, al Faruqi mengabdi di Universitas Tempel, Philadelphia dan menjadi 

guru besar studi Islam dan sejarah agama hingga akhir hayatnya.
112

 

Tahun 1965 al Faruqi mulai mengenal dan bergabung dengan MSA (The 

Moslem Students Association). MSA adalah organisasi keagamaan yang 

didedikasikan untuk membangun dan memelihara masyarakat Islam di 

kampus-kampus di Kanada dan Amerika Serikat. Disini, al Faruqi semakin 

intens untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman dan memperkuat keinginannya 

untuk mengembangkan Islam di Amerika. Dengan spirit inilah, al Faruqi 

bersama dengan tokoh-tokoh MSA yang lain membentuk AMSS (The 

Association of Moslem Social Scientist) pada tahun 1972. AMSS berusaha 

menyediakan saluran untuk membahas prinsip dan perspektif Islam di bidang 

akademis.
113

 Salah satu tujuan utama AMSS adalah melakukan kerja 

Islamisasi ilmu-ilmu sosial. Sebagai tindak lanjutnya AMSS membentuk IIIT 

(The International Institute of Islamic Thought) sebagai bentuk nyata gagasan 

Islamisasi ilmu pengetahuan. Institut ini didirikan di Virginia, Amerika 

Serikat pada tahun 1981 dan sampai saat ini telah memiliki kantor cabang di 

berbagai negara termasuk Indonesia.  

Untuk mewujudkan tujuannya menjembatani kesenjangan intelektual 

antara tradisi Islam dan peradaban Barat, untuk mempromosikan pemahaman 
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tentang Islam dan Muslim di Amerika, dan untuk meningkatkan perdamaian 

dan keamanan di tingkat global, IIIT telah mengadakan kesepakatan dengan 

beberapa institusi akademis dan penelitian di seluruh dunia antara lain, 

George Mason University (Virginia, AS), International Center for Religion 

and Diplomacy (ICRD, Virgina, AS), Center for Interfaith Studies and 

Dialogue (CISD/Nazareth College, New York, AS), Shenandoah University 

(Virgina, AS), University of Science and Technology (Yaman), Huron 

University College (Kanada), International Islamic University Malaysia 

(IIUM, Malaysia), Bahrain Regional Learning Center (Bahrain),
114

 dan 

Forum Studi Epistemologi Islam untuk wilayah Sumatra Barat di Universitas 

Andalas (Padang, Indonesia). 

Secara organisasional, al Faruqi tercatat sebagai pemimpin Asosiasi 

Mahasiswa Muslim (The Moslem Students Association/AMS), pendiri dan 

presiden asosiasi profesional muslim seperti Asosiasi Ilmuwan Sosial Muslim 

(The Association of Moslem Social Scientist/AAMS), serta ketua dewan wali 

Perserikatan Islam Amerika Utara (Islamic Society of North America/ISNA). 

Sepanjang hayat kesarjanaannya, dia menggabungkan komitmennya pada 

Islam dan studi-studi Islam dengan perannya sebagai seorang sejarawan 

agama dan seorang ecumenis (bersifat mewakili seluruh dunia kristen). Selain 

bekerja tanpa lelah untuk mencanangkan program-program studi Islam, 
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merekrut dan mendidik mahasiswa muslim, dan mengorganisir para 

profesional muslim, ia juga mengetuai Komite Pengarah Studi Islam pada 

Akademi Agama Amerika (AAR, 1976-1982) yang merupakan asosiasi 

profesional terbesar dari guru-guru besar agama.
115

 

Di samping itu al Faruqi juga seorang konsultan dan penguji tamu di 

University Of Libya, The Jami’a Miliyah Islamiyyah (India), The University of 

Durban-Westville (Afrika Selatan), The National University of Malaysia, 

Imam Muhammad Ibn Sa’ud University (Arab Saudi), The University of 

Jordan, The University of Qatar, The University of Alexandria (Mesir), The 

University of Qum (Iran), Mindanau State University (Filipina), Umm Durman 

Islamis University (Sudan), Yarmuk University (Yordania), The University of 

Karachi (Pakistan), Sultan Zainul Abidin Religious College (Malaysia), dan 

lain-lain. Al Faruqi juga seorang ketua The International Scholar Comitte 

yang bertugas menasehati pemerintah federal Malaysia.
116

 

Tidak hanya itu, al Faruqi juga mengupayakan gerakan dakwah di Amerika 

Utara bagi penduduk asli muslim melalui training pendidikan dan keislaman 

pada kelas-kelas malam di Sister Clara Muhammad School.
117

 Tahun 1982 al 

Faruqi juga terlibat dalam pendirian The American Islamic and College di 

Chicago yang mengetengahkan studi sastra dan pendidikan Islam sebagai 
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program studinya, di samping keterlibatannya yang lain dalam pendirian 

Universitas Islam Internasional di Islamabad dan Kuala Lumpur.
118

 

Selama berada di Universitas Mc Gill, banyak dari para pembesar 

universitas merasa terkagum atas kehebatannya. Diantaranya adalah Stanley 

Brice Frost, dekan Graduate Studies and Research, pernah menulis bahwa al 

Faruqi adalah teman debat yang gigih, seorang kolega yang mampu 

“menggugah” dan sekaligus teman yang ramah. Selain itu, direktur Islamic 

Studies Mc Gill University, W. C. Smith juga melihat al Faruqi sebagai tokoh 

pemberani dari Palestina yang disenjatai kemampuan intelektual modern yang 

canggih. Beliau siap menghantam Barat pada umumnya dan zionisme pada 

khususnya dengan jurus-jurus yang sulit ditangkis. Al Faruqi tidak sungkan 

menyatakan dalam kesempatan apapun, bahwa Baratlah yang menciptakan 

Israel agar merampok Palestina habis-habisan dengan cara menyingkirkan 

masyarakatnya dari rumah-rumah dan tanah air mereka.
119

 

Al Faruqi meninggal secara tragis bersama isterinya dalam serangan pada  

tanggal 27 Mei 1986 tepatnya pada dini hari di akhir bulan Ramadhan.
120

 

Beliau beserta keluarganya dibunuh di kediaman beliau sendiri di Wyncote, 

Pennsylvania, Amerika Serikat. Prediksi di kalangan Muslim secara umum 

menyatakan kematian Ismail Raji al Faruqi terjadi dalam suasana 

meningkatnya gerakan anti Arab dan yang berbau Arab, yang disebarkan dari 
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kelompok semacam Perserikatan Pertahanan Yahudi (Jewish Devence 

League/JDL). Kematiannya diduga akibat suara-suara pedasnya yang 

mengundang kemarahan masyarakat Afro-Amerika dan para imigran muslim 

serta kritiknya pada zionisme-Israel.
121

 

Kematian al Faruqi yang tragis tersebut mengejutkan dan membuat sedih 

dunia Islam dan internasional. Untuk mengenang jasa-jasa, usaha, dan karya-

karyanya, organisasi masyarakat Islam Amerika Utara (Islamic Society of 

North America/ISNA) bekerjasama dengan IIIT dan AMSS mendeklarasikan 

berdirinya The Faruqi Memorial Fund, sebagai penerus cita-cita Islamisasi 

ilmu pengetahuan.
122

  

2. Karya Ismail Raji al Faruqi 

Al Faruqi adalah salah satu tokoh pembaharu Muslim yang pemikirannya 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Islam. 

Pengalaman pendidikannya di Timur Tengah dan Amerika membuatnya 

menguasai bahasa Arab dan Bahasa Inggris, oleh karena itu beliau bergabung 

dengan lembaga penerjemahan karya-karya ilmuwan berbahasa Arab dan 

dialih bahasakan menjadi berbahasa Inggris. Berikut adalah buku yang 

diterjemahkan oleh al Faruqi: 

a. From Here We Start, tr. from the Arabic of K.M. Khalid. Washington, 

DC: American Council of Learned Societies, 1953. 
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b. Our Beginning in Wisdom, tr. From the Arabic of M. Al Ghazali. 

Washington, DC: American Council of Learned Societies, 1953. 

c. The Policy of Tomorrow, tr. From the Arabic of M.B Ghali. Washington, 

DC: American Council of Learned Societies, 1953. 

d. The Life of Muhammad, tr. And ed. From the Arabic of M.H. Haykal. 

Indianapolis: North America Islamic Trust, 1976. 

e. Sources of Islamic Thought: Three Epistles on Tawhid by Muhammad ibn 

„Abd Wahab, tr. And ed. Indianapolis: American Trust Publication, 1980. 

f. Sources of Islamic Thought: Kitab al Tawhid, tr. From the Arabic of 

Muhammad ibn „Abd Wahhab, tr. And ed. London: IIFSO, 1980. 

Selain menghasilkan buku yang merupakan terjemahan dari karya 

intelektual Muslim berbahasa Arab, beliau juga banyak menghasilkan karya 

dalam berbagai bahasa. Seluruh tulisannya pada dasarnya adalah gagasan 

cerah dan teorinya untuk memperjuangkan proyek Islamisasi ilmu 

pengetahuan. Beberapa karya yang beliau tulis antara lain: 

Dalam bentuk buku: 

a. ‘Urubah and Religion: An Analysis of the Dominant Ideas of Arabism and 

of Islam as Its Heights Moment of Conciousness, vol. I of On Arabism, 

Amsterdam: Djambatan, 1962. 

b. Usul al Sahyuniyah fi al Din al Yahudi (An Analytical  Study of the 

Growth of Particularism in Hebrew Scripture). Cairo: Institute of Higher 

Arabic Studies, 1964. 
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c. Christian Ethics: A Systematic and Historical Analysis of Its Dominant 

Ideas. Montreal: Mc Gill University Press and Amsterdam: Djambatan, 

Amsterdam, 1968. 

d. Al Milal al Mu’asirah fi al Din al Yahudi (Contemporary Sects in 

Judaism). Cairo: Institute of Higher Arabic Studies, 1968. 

e. The Great Asian Religions, in collaboration with W.T. Chan, P.T. Raju and 

J. Kitagawa. New York: Macmillan, 1969. 

f.  Historical Atlas of the Religions of the World. New York: Macmillan, 

1975. 

g. Islam and Culture. Kuala Lumpur: Angkatan Belia Islam Malaysia, 1980. 

h. Islam and the Problem of Israel. London: The Islamic Council of Europe, 

1980. 

i. Social and Natural Sciences, ed. with A. O. Naseef. Sevenoaks, UK: 

Hodder and Stoughton, and Jeddah: King Abdulaziz University, 1981. 

j. The Hijrah: The Necessity of Its Iqamat or Vergegenwartigung, ABIM: 

Kuala Lumpur, 1981. 

k. Essays in Islamic and Comparative Studies, ed. Herndon, VA: IIIT, 1982. 

l. Islamic Thought and Culture, ed. Herndon, VA: IIIT, 1982. 

m. Trialogue of the Abrahamic Faiths, ed. Herndon, VA: IIIT, 1982. 

n. Islamization of Knowledge. Herndon, VA: IIIT, 1982. 

o. Tawhid: Its Implications for Thought and Life. Kuala Lumpur: IIIT, 1982. 

p. Islam. Beltsville, MD: Amana Publications, 1985. 
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q. The Cultural Atlas of Islam. New York: Macmillan, 1986. 

Karya dalam bentuk artikel: 

a.  “On the Ethics of the Brethren of Purity and Friends of Fidelity (Ikhwan al 

Safa wa Khillan al Wafa’),” The Muslim World, vol. L, no. 2, pp. 109-21; 

no. 4, pp. 252-58; vol. LI, no. 1, pp. 18-24. 

b. “On the Significance of Reinhold Niebuhr‟s Ideas of Society,” 

Canadian Journal of Theology, vol. VII, no. 2, pp. 99-107. Reprinted 

in Muslim Life, vol. XI, no. 3 (Summer 1964): 5-14 

c. “A Comparison of the Islamic and Christian Approaches to Hebrew 

Scripture,” Journal of Bible and Religions vol. XXXI, no. 4, pp. 283-93 

d. “Muhadarat fi Tarikh al Adyan” (“Lectures on the History of Religions”), a 

précis of lectures delivered in the Faculty of Arts, Cairo 

University, Bulletin of the Faculty of Arts, vol. 21, no. 1 (May 1959, 

published 1963), Cairo: Cairo University Press, pp. 65-74. 

e. “Towards a New Methodology of Qur‟anic Exegesis,” Islamic Studies, vol. 

1, no. 1, pp. 35-52; reprinted in Muslim Life, vol. XI, no. 1 (January-March 

1964): 4-18. 

f. “Towards a Historiogaphy of Pre-Hijrah Islam” Islamic Studies, vol. 1, no. 

2, pp. 65-87 

g. “On the Raison d‟Etre of the Ummah,” Islamic Studies vol. II, no. 2, pp. 

159-203 
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h. “Nazariyat Islami Dawlat,” (in Urdu) Chiragh-i-Rah, Nazariyat Pakistan 

Number (December 1960): 383-89; ibid., in English, “The Nature of the 

Islamic State,” The Voice of Islam, vol. IX, no. 4 (January 1961): 169-77 

i. “History of Religions: Its Nature and Significance 

for Christian Education and the Muslim-Christian Dialogue,” Numen: 

International Review for the History of Religions, vol. XII, fasc. 2, pp. 81-

86 (this article was followed by “In Response to Dr. Faruqi,” by Professor 

Bernard E. Meland of the University of Chicago, Numen, vol. XII fasc. 2, 

pp. 87-95) 

j. “Al Nazzam,” Encyclopedia Britannica, 11th Edition 

k. “Pakistan and the Islamic Imperative,” Islamic Literature, 1966, no. 1, pp. 

1-10 

l. “The Self in Mu‟tazilah Thought” International Philosophical Quarterly, 

vol. CI, no. 3 (September 1966): pp. 366-88; also in East-West Studies on 

the Problem of the Self ed. P. T. Raju and Albury Castell. The Hague: M. 

Nijhoff, 1968, pp. 87-107 

m. “Science and Traditional Values in Islamic Society,” Zygon: Journal of 

Religion and Science, vol. 11, no. 3 (September 1967): 231-46; also 

in Science and the Human Condition in India and Pakistan, ed. 

W. Morehouse. New York: The Rockefeller University Press, 1968 

n. “Islam and Christianity: Prospects for Dialogue,” The Sacred Heart 

Messenger (September 1967): 29-33 
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o. “Islam and Christianity: Diatribe or Dialogue,” Journal of Ecumenical 

Studies, vol. V, no. 1 (1968): 45-77 

p. “Islam and Christianity: Problems and Perspectives,” The Word in 

the Third World, ed. James P. Cotter. Washington-Cleveland: Corpus 

Books, 1976, pp. 159-181; comments on pp. 181-220 

q. “The Problem of the Metaphysical Status of Values in the Western and 

Islamic Traditions,” Studia Islamica, fasc. XXVIII (1968): 29-62 

r. “The Ideal Social Order in the Arab World, 1800-1968,” Journal of Church 

and State, vol. XI, no. 2 (Spring 1969): 239-51 

s. “Forward: Six Basic Economic Principles in Islam,” Proceedings of the 

Third East Coast Regional Conference. Gary, IN: Muslim Students‟ 

Association, 1968, pp. 1-8 

t. “The Challenge of Western Ideas for Islam,” Islamic Literature, 

(September 1969): 1-6 

u. “Misconceptions of the Nature of the Work of Art in Islam,” Islam and the 

Modern Age, vol. 1, no. 1 (May 1970): 29-449 

v. “On the Nature of the Work of Art Islam”, Islam and the Modern Age, vol. 

1, no. 2 (August 1970): 68-81 

w. “lslam and Art”, Studia Islamica, fasc. XXXVII (1973): 81-109 

x. “lntroduction” Proceedings of the Third National Seminar of the 

Association of Muslim Social Scientists, Gary, IN: Association of Muslim 

Social Scientists, 1974, pp. v-ix 
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y. “The Essence of Religious Experience in Islam”, Numen, vol. XX, fasc. 3. 

pp. 186-201 

z. “Internal Dynamics of the Muslim Community,” Al-Ittihad, vol. XII, no. 

3 (Summer 1975): 2-7 

aa. “Al Asas al Mushtarak bayna al Islam wa al Masihiyah,” Al `Ilm wa al 

Imam, no. 6, 1396/1976, pp. 64-87 

bb. “Al Muslimun fi Amrika”, Majallah al Buhuth al Islamiyah vol. 1, no. 2 

(1976): 590-93 

cc. “Islam wa al Muslimun fi Amrika”, Al Shabab al ‘Arabi (November 1, 

1976): 3; (November 8, 1976): 34; (November 15, 1976): 34; (November 

22, 1976): 11 

dd. “The Muslim-Christian Dialogue: A Constructionist View,” Islam and the 

Modern Age, vol. VIII, no. 1 (Febuary 1977): 5-36 

ee. “Adapting the Qur‟an!”, Impact International vol. 7:4 (February- March 

1977 / Rabi‟al 1397): 10-11 

ff. “Moral Values in Medicine and Science, ”Biosciences  Communications, 

vol. III, no. 1 (1977); reprinted in Journal of the Islamic Medical 

Association 

gg. “Al Ijtihad wa al Ijma‟ ka Tarafay al Dinamikiyah fi al Islam”, Al Muslim 

al Mu’asir, no. 9 (March 1977): 5 – 18 

hh. “Islam and the Social Sciences,” Al-Ittihad vol. XIV, nos. 1-2, (January – 

April 1977): 38-40 
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ii. “Ab‟ad al Ibadat fi al Islam,” Al Muslim al Mu’asir, no. 10 (1977 / 1397): 

25-38 

jj. “Central Asia Report: Muslims Survive,” Impact International (October 

1977): 14-5 

kk. “Islam and Other Faiths” in The Challenge of lslam, ed. Altaf Gauhar. 

London: Islamic Council of Europe, 1978, pp. 82-111 

ll. “Islam and Architecture,” The Muslim Scientist, vol. VII, nos. 1- 2 

(March-June 1978): 14-22, dan masih banyak lagi artikel yang beliau 

tulis. 

Karya dalam Pers:  

a. An Anthology of Readings on Tawhid. Kuwait: IIFSO 

b. Training Program for Islamic Youth. Kuwait: IIFSO 

c. The Life of Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Riyadh: The Ministry of 

Higher Education.
123

 

Berangkat dari kondisi sosial kultural dan politik yang dialami, riwayat 

pendidikan, serta dari karya-karya beliau maka warna dan corak pemikirannya 

dapat diketahui. Sebagai orang Arab Palestina yang nuansa pemikirannya 

sangat terlihat tipikal khas Arab, al Faruqi dapat dikatakan memiliki tipe 

pemikiran yang bersifat bayani. Setelah menekuni dunia filsafat yang corak 
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pemikirannya bersifat filosofis, pada pemikiran al Faruqi pun tercetak bersifat 

burhani.
124

  

Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas 

teks (nash) dalam hal ini al Quran dan Hadist, baik secara langsung atau tidak 

langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi 

dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran, secara tidak langsung 

berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan 

penalaran.
125

 Burhani adalah metode pemikiran yang menyandarkan diri pada 

kekuatan rasio, akal, yang dilakukan lewat dalil-dalil logika. Burhani 

menghasilkan pengetahuan melalui prinsip-prinsip logika atas pengetahuan 

sebelumnya yang telah diyakini kebenarannya.
126

  

Selain itu, pengaruh pendidikan yang dia terima pada akhirnya 

berpengaruh terhadap corak pemikirannya yang bersifat akomodatif, di 

samping menguasai materi dan metodologi ilmu-ilmu yang dipelajari di 

Amerika, beliau juga menguasai ilmu-ilmu keislaman di Mesir. Dalam 

perjalanan karir keilmuan selanjutnya, dua pengalaman ini telah mendorong 

dirinya untuk membangun kebudayaan Islam dengan epistemologi Islam, 

yang terkenal dengan proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Untuk membangun 

dan merealisasikan gagasan itu, di samping menyelenggarakan seminar dan 
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workshop yang mendatangkan berbagai pakar IPTEK muslim guna 

menemukan titik-titik sambung filosofis ataupun historis antara ilmu 

pengetahuan modern dan Islam. Keinginan al Faruqi untuk mengembangkan, 

melembagakan, dan mengimplementasikan proyeknya tersebut terealisasi 

pada tahun 1981 ketika ia dan teman sejawatnya mendirikan Institut 

Internasional Pemikiran Islam (IIIT) di Virginia.
127

 

 

B. Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Ismail Raji Al Faruqi  

1. Latar Belakang Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

Sebelum membahas secara spesifik alasan Ismail Raji al Faruqi 

mencetuskan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan, akan diuraikan peradaban 

atau keadaan zaman di masa itu, sehingga kita bisa menyelami kegelisahan al 

Faruqi dan alasan mendasar al Faruqi mencetuskan ide Islamisasi ilmu 

pengetahuan. Hal ini berawal dari keadaan kemajuan peradaban dunia Barat 

yang menjadikannya kiblat bagi peradaban bangsa-bangsa dunia. Kemajuan 

yang sedemikian pesat itu tidak terlepas dari andil kemajuan perkembangan 

intelektual dunia Islam. Islam pernah mengalami puncak kejayaan karena ilmu 

pengetahuan berkembang pesat hingga dampaknya dapat dirasakan oleh non 

Muslim yang saat itu daerahnya dikuasai oleh Islam. Pada saat dunia Islam 

mengalami puncak kejayaan dan kemajuan pesat itu, kondisi Barat justru 

sebaliknya. Barat mengalami kemunduran di berbagai bidang kehidupan, 
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seperti bidang ekonomi, sosial, politik, terlebih dalam bidang ilmu 

pengetahuan. Tetapi karena orang-orang Barat cerdik memanfaatkan situasi 

dan kesempatan yang ada, mereka mampu menstransfer ilmu pengetahuan 

yang dimiliki masyarakat Muslim.  

Kesempatan bangsa Barat memang sangat besar karena pemerintah Islam 

terkenal sebagai pemerintah yang toleran terhadap para penganut agama selain 

Islam. Bangsa Barat melihat kesempatan emas selama berinteraksi dengan 

umat Islam, dan memanfaatkannya secara maksimal untuk mengalihkan ilmu 

pengetahuan. Adapun jalur-jalur yang menjadi jembatan untuk transformasi 

ilmu pengetahuan tersebut antara lain melalui Andalusia (Spanyol), Sisilia 

(Italia), dan perang Salib.
128

 

Penaklukan kaum Muslim terhadap Spanyol terjadi pada tahun 711 M 

dipimpin oleh Panglima Islam Thariq bin Ziyad. Panglima Thariq berhasil 

melumpuhkan pasukan Raja Roderick yang saat itu menjadi penguasa 

Spanyol. Setelah Spanyol dikuasai, kaum Muslim menciptakan stabilitas di 

sana disertai pembangunan sepenuhnya sehingga peradaban di Andalusia  

(Spanyol) menyamai peradaban yang terjadi di dunia Islam. Kekuasaan politik 

Islam di Andalusia berlangsung hingga tahun 897 H/1492 M. Selama kurun 

waktu itu orang-orang non-Muslim tetap diberikan kebebasan untuk menganut 

agamanya masing-masing. Dalam kurun waktu itu pula gerakan penerjemahan 
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karya-karya sarjana Muslim digiatkan. Sungguh, penaklukan Islam 

merupakan revolusi luar biasa yang memberikan solusi terhadap masalah-

masalah yang dihadapi bangsa Eropa selama masa kegelapan.
129

 

Jalur selanjutnya melalui Italia, tempat terjadinya kontak dengan Tunisia. 

Islam menguasai Sisilia dengan mantap tahun 289-483 H/902-1091 M. 

Gerakan budaya dan pembangunan di segala bidang yang diperlihatkan umat 

Islam menjadikan penguasa Kristen menyadari keunggulan Islam. Perlu 

diketahui bahwa sekolah medis tertua di Eropa bertempat di Salerno (Italia) 

dan kemudian disaingi Montpellier, Perancis, yang juga dekat dengan sumber-

sumber Arab dan Yahudi. Bahasa Arab yang menjadi media utama pemikiran 

ilmiah diajarkan secara sistematis di beberapa universitas dan sekolah Eropa, 

terutama di Toledo (Spanyol), Napoli dan Bologna (Italia), Narbone dan Paris 

(Perancis). Oleh karena itu tidak heran apabila ada ungkapan “Jika orang 

Yunani adalah bapak metode ilmiah, orang Islam adalah bapak angkatnya.”
130

 

Pengaruh perang salib juga tidak dapat dilupakan dalam proses transfer 

ilmu pengetahuan. Perang Salib terjadi tahun 1095 M sampai tahun 1291 M. 

Walaupun tampaknya perang berlangsung lama, namun masa damainya 

ternyata lebih panjang dari waktu perang, sehingga hal ini menciptakan 

hubungan persahabatan di antara dua pihak.
131

 Awalnya tentara Salib datang 

ke Tanah Suci dengan anggapan bahwa derajat mereka jauh lebih tinggi dari 
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rakyat setempat, tetapi setelah berhadapan langsung, mereka menyaksikan 

betapa maju dan makmurnya negeri Timur. Menurut Oemar Amir Hoesen, 

ketika tentara Salib berkuasa, setiap ada tentara Salib yang kembali ke Eropa 

selalu membawa produk peradaban Islam berupa buku-buku ilmiah, alat-alat 

kedokteran, kompas, dan apa saja hasil kemajuan umat Islam. Jadi, jelaslah 

bahwa sepanjang perang Salib orang-orang Eropa juga giat mentransfer ilmu 

pengetahuan dan kebudayaan Islam, yang merupakan tonggak bagi 

kebangkitan dari keterpurukannya selama abad pertengahan.
132

 

Masa kebangkitan Barat dari keterpurukannya ini disebut masa 

Renaissance. Renaissance berarti kelahiran kembali, Re berarti kembali dan 

naitre berarti lahir. Istilah ini mengandung arti bahwa terdapat sesuatu yang 

pernah ditinggalkan atau dilupakan orang dan sekarang lahir atau dipakai 

kembali. Secara bebas, kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa 

peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan 

lahirnya berbagai kreasi baru yang diilhami oleh kebudayaan Eropa klasik 

(Yunani dan Romawi) yang lebih bersifat duniawi.
133

  

Abad pertengahan merupakan masa dimana Barat mengalami masa 

kegelapan dan keterpurukan. Pemaksaan agama oleh penguasa dan pemuka 

agama mengakibatkan penyiksaan besar-besaran terhadap masyarakat yang 
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menentang atau menolak secara sadar kepercayaan penguasa. Terdapat 

museum inkuisisi di Spanyol bernama Seville Castillo San Jorge yang isinya 

berupa patung reka ulang penyiksaan terhadap orang-orang yang 

membangkang dengan berbagai cara-cara penyiksaan. Kenangan atas 

penyiksaan inilah yang membuat masyarakat Barat tidak lagi mempercayai 

agama sebagai dasar dari segala bidang kehidupannya.  Bukan hanya masalah 

penyiksaan, masa kegelapan juga membuat mandeknya perkembangan ilmu 

pengetahuan. Penemuan-penemuan yang tidak sesuai dengan gereja langsung 

ditolak.  

Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk 

pemikiran masyarakatnya mendapat doktrinasi dari gereja. Hidup seseorang 

selalu dikaitkan dengan tujuan akhir (eskatologi). Dengan adanya berbagai 

pembatasan yang dilakukan kerajaan atas dasar gereja ini, maka timbullah 

sebuah gerakan kultural, pada awalnya merupakan pembaruan di bidang 

kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia pada pertengahan abad ke 

XIV. Sebelum gereja mempunyai peran penting dalam pemerintahan, 

golongan kesatria hidup dalam kemewahan, kemegahan, keperkasaan dan 

kemasyhuran. Namun, ketika dominasi gereja mulai berpengaruh maka hal 

seperti itu tidak mereka peroleh sehingga timbullah semangat Renaissance.
134

  

Faktor pemicu timbulnya Renaissance antara lain karena bubarnya 

jaringan-jaringan sosial lama akibat skisma (perang agama) dan pertumbuhan 
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elite baru yang terspesialisasi, Renaissance juga muncul dari timbulnya kota-

kota dagang yang makmur, mengubah perasaan pesimistis (abad pertengahan) 

menjadi optimistis. Hal ini juga menyebabkan dihapuskannya sistem 

stratifikasi sosial masyarakat agraris yang feodalistik. Timbul kemauan untuk 

melepaskan diri dari ikatan feodal menjadi masyarakat yang bebas, termasuk 

kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan agama, sehingga menemukan 

kemandirian demi kemajuan. Antroposentrisme menjadi pandangan hidup 

dengan humanisme sebagai arus utama pemikiran filosofi. Antroposentrisme 

adalah pemikiran yang menganggap bahwa segala sesuatu diukur melalui 

ukuran manusia, bukan lagi Tuhan. Sedangkan humanisme yaitu gerakan yang 

ingin mengungkapkan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, adanya 

dukungan dari keluarga saudagar kaya semakin menggelorakan semangat 

Renaissance menjadi menyebar ke seluruh Italia dan Eropa. Adapun sebab 

utama lahirnya Renaissance
 

 adalah keterkejutan orang-orang Eropa 

menyaksikan ambruknya imperium Romawi Timur oleh kaum Muslim.
135

 

Keadaan peradaban Barat semakin membaik seiring gencarnya gerakan 

transfer ilmu pengetahuan dari Islam. Kondisi tersebut justru berbalik dengan 

kondisi Islam. Islam mengalami kemunduran ketika Dinasti Abbasiyah 

mengalami kemunduran disebabkan karena beberapa faktor salah satunya 
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ancaman dari luar yaitu perang salib dan serangan tentara Mongol.
136

 Segala 

bidang kehidupan termasuk pendidikan Islam hancur dan tidak lagi mampu 

menjadi alternatif bagi para pelajar internasional, sebagaimana terjadi pada 

abad pertengahan. Islam sempat mengalami kebangkitan dengan munculnya 

tiga kerajaan besar, namun tidak pula bertahan lama. Islam kembali jatuh 

dalam suasana kemunduran dalam berbagai aspeknya di antaranya bidang 

politik, militer, ekonomi, dan terutama ilmu pengetahuan.    

Kemajuan peradaban Barat yang demikian pesat itu sayangnya tidak diikuti 

dengan nilai-nilai pada segala aspeknya, terutama dalam pendidikan. 

Pendidikan Barat yang dikembangkan berlandaskan pemaksaan hak akan 

negara-negara yang mereka jajahi. Pemaksaan ideologi, baik sosialis, 

komunis, kapitalis, maupun liberalis dilakukan kepada negara-negara yang 

mereka jajah. Dengan penanaman ideologi yang mereka bawa berdampak 

kepada sistem pendidikan negara-negara yang mereka jajah.
137

 Tidak 

terkecuali di negara-negara Islam. Bidang yang paling terkena dampak dari 

penanaman ideologi ini adalah bidang pendidikan Islam. 

Ciri utama sistem intelektual Islam, menekankan pada “proses mengingat” 

sumber-sumber pemikiran keagamaan. Padahal untuk memecahkan atau 

mencari solusi atas persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi umat tidak 
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bisa dilalui dengan “proses mengingat” tetapi seharusnya dengan “proses 

berfikir”.
138

 Mereka secara berangsur-angsur melaksanakan ketaatan penuh 

terhadap teks hukum (Sha>ri’at). Sumber utama pemikiran Islam dan 

kreativitas (ijtiha>d) dinyatakan tertutup, sha>ri’at dianggap telah sempurna, 

dan banyak langkah pembaharuan disalahkan.
139

 Masyarakat luas berlari dari 

tantangan-tantangan modernitas, berduyun-duyun menuju tariqah sufi 

(mistisme Islam). Kondisi demikian ini berlangsung, sehingga pendidikan 

Islam berada dalam keterbelakangan. Pendidikan Islam tidak lagi memberikan 

perspektif masa depan yang cerah. Keadaan demikian berlaku di seluruh 

negara Islam.
140

 

Melihat kondisi pendidikan Islam yang mengkhawatirkan tersebut, 

sebagian pembaharu Islam yang memiliki perhatian besar, antara lain 

Muhammad Ali Pasya, Sultan Mahmud II, Muhammad Abduh, dan Sir Sayyid 

Ahmad Khan, mengikuti pola pendidikan yang dikembangkan Barat, karena 

Barat dianggap berhasil dalam mengembangkan pendidikan. Sedangkan Islam 

kendatipun secara bertahap, juga mengikuti langkah-langkah para pembaharu 

itu, sehingga mereka mencoba meniru gaya pendidikan Barat dalam berbagai 
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dimensinya, termasuk pemikiran-pemikiran yang mendasari keberadaan 

pendidikan.
141

  

Pendidikan Barat yang diadaptasi oleh pendidikan Islam, meskipun 

mencapai kemajuan, tetap tidak layak dijadikan sebagai sebuah model untuk 

memajukan peradaban Islam yang damai, anggun dan ramah terhadap 

kehidupan manusia. Peniruan ini tidak akan bisa membawa kita mencapai 

tujuan di segala bidang. Malah menimbulkan deislamisasi terhadap lapisan 

atas masyarakat Muslim dan demoralisasi terhadap lapisan lainnya.
142

 

Sebagaimana dikutip Amrullah Ahmad, Muhammad Mubarak menuturkan 

bahwa karakteristik sistem pendidikan Barat adalah sebagai refleksi pemikiran 

dan kebudayaan abad XVIII-XIX yang ditandai dengan isolasi terhadap 

agama, sekularisme negara, materialisme, penyangkalan terhadap wahyu dan 

penghapusan dengan nilai-nilai etika yang kemudian digantikan dengan 

pragmatisme. Di Barat ilmu pengetahuan hanya berdasarkan pada akal dan 

indera, sehingga ilmu pengetahuan itu hanya mencakup hal-hal yang diindera 

dan dinalar semata. 
143

 

Ada lagi kenyataan yang lebih parah. Banyak dari penerapan pendidikan di 

dunia Islam telah terlanjur mengikuti pola dan model pendidikan yang 

dikembangkan Barat dengan alasan untuk mencapai kemajuan, tetapi 
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kenyataan sangat berlawanan dengan harapan itu. Kaum Muslim yang merasa 

dirugikan, di satu sisi mereka telah mengorbankan petunjuk-petunjuk wahyu 

hanya sekedar mengikuti model, namun disisi lain ternyata tidak 

menghasilkan sesuatu yang signifikan dalam mengembangkan peradaban 

peradaban Islam. Hasil pendidikan yang dicapai tetap tidak mampu 

memobilisasi perkembangan peradaban Islam.
144

 

Setelah menguraikan latar belakang keadaan zaman sebelum dicetuskannya 

Islamisasi ilmu pengetahuan secara umum, akan diuraikan latar belakang 

Islamisasi secara spesifik menurut al Faruqi. Ismail Raji al Faruqi 

mengistilahkan keadaan umat Islam yang lesu dan serba sulit ini dengan 

istilah Malaise. Menurut beliau, umat Islam pada saat ini berada di anak 

tangga terbawah, tidak ada kaum lain yang mengalami kekalahan atau 

kehinaan seperti yang dialami kaum Muslim. Kaum Muslim telah dikalahkan, 

dibantai, dirampas negeri dan kekayaannya. Mereka telah ditipu, dijajah, 

diperas, serta ditarik melalui paksaan atau penyuapan ke dalam agama-agama 

lain.
145

  

Kenyataan yang menimbulkan problem dilematis ini diungkap oleh  Ismail 

Raji al Faruqi. Dia melaporkan, bahwa materi dan metodologi yang kini 

diajarkan di dunia Islam adalah jiplakan dari materi dan metodologi Barat, 

namun tak mengandung wawasan yang selama ini menghidupkannya di negeri 
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Barat. Tanpa disadari, materi dan metodologi yang hampa itu terus memberi 

pengaruh jelek yang mendeislamisasikan siswa, dengan berperan sebagai 

alternatif bagi materi dan metodologi Islam dan sebagai bantuan untuk 

mencapai kemajuan dan modernisasi.
146

 

Menyadari dampak buruk dari menjiplak dan mengadopsi pendidikan Barat 

yang memiliki kelemahan dan berbahaya bagi umat Islam, maka muncul 

gerakan Islamisasi pengetahuan yang di antaranya dipelopori oleh Ismail Raji 

al Faruqi. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan muncul sebagai respon atas 

dikotomi antara ilmu dan sains yang dimasukkan Barat sekular dan budaya 

masyarakat modern telah membawa pengaruh menakjubkan, namun di sisi 

lain juga membawa dampak yang negatif, karena sains modern (Barat) kering 

nilai bahkan terpisah dari agama.
147

 

Gagasan awal Islamisasi ilmu pengetahuan muncul saat diselenggarakan 

sebuah konferensi dunia yang pertama tentang pendidikan Muslim di Mekkah 

pada bulan Maret-April tahun 1977. Konferensi yang diprakarsai dan 

dilaksanakan oleh King Abdul Aziz University ini berhasil membahas 150 

makalah yang ditulis oleh sarjana-sarjana dari 40 negara dan merumuskan 

rekomendasi untuk pembenahan dan penyempurnaan sistem pendidikan Islam 

yang diselenggarakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Salah satu gagasan 

yang direkomendasikan adalah menyangkut Islamisasi pengetahuan. Gagasan 
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ini antara lain dilontarkan oleh Muhammad Naquib al Attas dalam 

makalahnya berjudul Preliminary Thoughts on the Nature of Knowledge and 

the Definition and the Aims of Education dan Ismail Raji al Faruqi dalam 

makalahnya Islamizing Social Science.
148

 Konferensi ini merupakan rangkaian 

dari beberapa konferensi yang diselenggarakan selanjutnya di berbagai negara.  

Konferensi pendidikan Islam dunia kedua di Islamabad pada bulan Maret 

tahun 1980 diselenggarakan oleh Universitas Qaidi Azam dan Universitas Al-

Azhar Kairo, dan bekerjasama penuh dengan kementerian pemerintah 

Pakistan. Kongres ini membahas pola penyusunan kurikulum pada pendidikan 

Islam. Konferensi pendidikan Islam dunia ketiga diselenggarakan di Dhaka, 

Bangladesh pada bulan Maret 1981 oleh Institut Pendidikan dan Riset Islam 

(IIER) yang dibentuk oleh pemerintah Bangladesh atas perintah Universitas 

King Abdul Aziz. Konferensi ini membahas tentang pengembangan buku 

teks. Konferensi pendidikan Islam keempat diselenggarakan di Jakarta tahun 

1982, konferensi ini membahas tentang model tipikal yang ideal dalam 

metodologi pengajaran. Dengan demikian, konferensi tesebut telah 

menyediakan sebuah metode yang ideal di samping menyarankan metode 

tertentu untuk menyampaikannya.  

Kemunculan ide yang masih diperdebatkan tentang Islamisasi pengetahuan 

pada dasarnya dimotivasi oleh kenyataan kemunduran ini dan kerinduan 
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terhadap revitalisasi potensi umat Islam sebagaimana yang terjadi di masa 

silam. Konkretnya, krisis tersebut disebabkan oleh, kemunduran umat (the 

backwardness of the ummah), kelemahan umat (the weakness of the ummah), 

stagnasi pemikiran ummat (the intellectual stagnation of the ummah), tidak 

adanya ijtihad umat (the absence of ijtihad in the ummah), tidak adanya 

kemajuan kultural umat (the absence of cultural progress in the ummah), 

tercabutnya umat dari norma-norma dasar peradaban Islam (the ummah’s 

losing touch with the basic norms of Islamic civilization).
149

 

2. Pengertian Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan respon terhadap 

kondisi pendidikan Islam yang kritis atau rusak akibat meniru atau menjiplak 

pendidikan Barat. Menurut struktur katanya dalam kamus besar bahasa 

Indonesia, Islamisasi merupakan kegiatan pengislaman. Dalam hal ini yang 

diislamkan adalah ilmu pengetahuan. Banyak tokoh yang mendefinisikan 

tentang Islamisasi ilmu pengetahuan ini.  

Al Faruqi menyebut istilah Islamisasi ilmu pengetahuan dengan 

Islamization of Knowledge (IOK), dan istilah ini yang paling sering disebut. 

Dalam bahasa Arab disebut Al-Islamiyat Al-Ma’rifat yang bermakna bahwa 

segala disiplin ilmu (baik kontemporer maupun tradisi Islam) mesti 
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“diislamkan”.
150

 Al Faruqi memberikan pengertian Islamisasi ilmu 

pengetahuan yaitu memberikan definisi baru, mengatur data-data, 

mengevaluasikan kembali kesimpulan-kesimpulan, memproyeksikan kembali 

tujuan-tujuan dan melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-

disiplin itu memperkaya wawasan Islam dan bermanfaat bagi cause (cita-cita) 

Islam.
151

 Al Faruqi mencetuskan ide Islamisasi ilmu pengetahuan dengan 

dasar Tauhid, merumuskan prinsip-prisipnya berdasarkan tauhid, menetapkan 

tujuan, dan menyusun langkah-langkahnya. 

Islamisasi ilmu pengetahuan dengan demikian mengandung makna 

mengkaji dan mengkritisi ulang terhadap produk ijtihad dari para ulama dan 

juga produk-produk ijtihad nonmuslim terdahulu di bidang ilmu pengetahuan 

dengan cara melakukan verifikasi agar ditemukan relevan atau tidaknya 

pandangan, temuan, teori, dan sebagainya dengan konteks ruang dan 

zamannya, serta berusaha menggali dan mencari alternatif yang baru terhadap 

produk kajian sebelumnya yang dipandang tidak relevan lagi dalam konteks 

sekarang.
152

 

3. Prinsip Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Ismail Raji al Faruqi 

Ismail Raji al Faruqi mengungkapkan bahwa prinsip pengetahuan adalah 

tauhid yaitu percaya pada Tuhan yang Esa, bukan berdasarkan prinsip 
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skeptisme seperti yang dianut di dunia sekarang, terutama di Barat. Perbedaan 

prinsip ini tentunya akan berdampak pada perbedaan hasil pemikiran 

pendidikannya. Skeptis atau keragu-raguan atas kepercayaan dianut oleh 

masyarakat Barat, sebab ilmu pengetahuan berkembang pesat justru saat 

mereka melepaskan diri dari doktrin gereja (keagamaan). Kepercayaan akan 

suatu kebenaran yang menjadi prinsip Islam bukan juga seperti iman Kristen. 

Iman (faith) dalam kepercayaan Kristen adalah keputusan untuk menerima 

segala sesuatu sebagai kebenaran bahkan pada suatu yang sulit dimengerti 

(kepercayaan buta). Kebenaran itu bukan berdasarkan fakta tapi pada perasaan 

penganutnya (Filsafat Romantisme).
153

 

Iman Islam adalah kebenaran mutlak yang logis, masuk akal bisa 

dijelaskan dengan pikiran, bukan menurut perasaan yang mudah percaya 

begitu saja terhadap sesuatu. Kebenaran dalam Islam bersifat kritis dan 

rasional. Allah Swt melukiskan kebenaran Islam dalam ungkapan 

“...kebenaran telah datang, dan yang batil telah lenyap...” (QS. Al-Isra‟: 81) 

“...sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat...”  

(Al-Baqarah: 256). Sifat kebenaran yang reasonable dari iman Islam ini 

dibuktikan dengan himbauan kepada penganutnya untuk menelaah kebenaran 

dengan akal pikiran. Jadi, iman bukanlah sekedar suatu etika, melainkan 

masuk dalam kategori kognitif, sebab iman berhubungan dengan pengetahuan. 

Iman adalah dasar bagi suatu penafsiran yang rasional akan alam sebagai 
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sumber pengetahuan, dan menyangkalnya sama dengan menghindari dari 

berpikir logis dan masuk akal.
154

 

Sebagai prinsip pengetahuan tauhid adalah pengakuan bahwa Allah Swt 

adalah kebenaran dan Dia itu Esa. Ini berarti bahwa semua keraguan dan 

kesangsian akan suatu hal dapat disandarkan kepada-Nya. Dalam hal ini 

mengacu pada kalam-kalamnya yaitu, al Quran. Tauhid adalah pengakuan 

bahwa manusia dengan anugerah akal pikirannya mampu mencari kebenaran. 

Tauhid tidak bisa dipisahkan dari nihilisme, karena keduanya merupakan 

kontradiksi. Jika tauhid adalah kepercayaan pada pencipta, maka nihilisme 

adalah pandangan bahwa tidak ada bukti yang mendukung keberadaan sang 

pencipta, moral sejati tidak diketahui. Keberadaan manusia di dunia tidak 

memiliki tujuan.
155

 

Prinsip metodologi tauhid terdiri dari tiga prinsip.  Pertama, yaitu 

penolakan terhadap segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan realitas.  

Prinsip ini memberikan ruang bagi para mujaddi>d untuk melakukan ijtiha>d 

atau kritik terhadap segala sesuatu yang ada dalam agama. Tetapi ijtiha>d 

tersebut tetap harus menggunakan kaidah dan aturan, bukan atas dasar 

subjektif saja. Sebab penyimpangan dari kenyataan sekecil apapun objeknya 

baik itu dari hukum, prinsip, dan etika pribadi atau sosial sudah cukup 

membatalkan suatu item dalam Islam. Prinsip ini melindungi kaum Muslim 
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dari opini, yakni tindakan membuat pernyataan yang tidak teruji (Ẓan) 

mengenai pengetahuan.
156

 

Prinsip kedua, yaitu tidak ada kontradiksi yang hakiki terhadap sesuatu 

pandangan. Prinsip ini merupakan esensi dari rasionalisme. Rasionalisme 

adalah pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran haruslah ditentukan 

atau didapatkan melalui pembuktian logika dan analisis berdasarkan fakta 

bukan pengalaman indrawi (empirisme). Rasionalisme menghindarkan dari 

pandangan skeptisme. Walaupun ditemukan kontradiksi pasti dapat dicari 

jalan keluar dan perbedaannya dapat diselaraskan.
157

 

Prinsip ketiga, tauhid sebagai kesatuan kebenaran, yaitu keterbukaan 

terhadap bukti baru. Hal ini melindungi Muslim dari literalisme, fanatisme, 

dan konservatisme yang mengakibatkan kemandegan. Prinsip ini mendorong 

kaum Muslim kepada sikap rendah hati intelektual. Tauhid merupakan 

penegasan dari kesatupaduan sumber-sumber kebenaran. Tuhan adalah 

pencipta alam, yang merupakan objek pengetahuan dan Tuhan adalah sumber 

wahyu (al-Quran).
158

 

Berdasarkan prinsip tauhid tersebut Ismail Raji al Faruqi mengemukakan 

ide Islamisasi ilmu pengetahuan. Berdasarkan prinsip tauhid itu pula al Faruqi 

membuat langkah-langkah Islamisasi pengetahuan. Bagi kaum Muslim, tidak 

bisa diragukan lagi bahwa Islam, kebudayaan Islam, dan peradaban Islam 

                                                           
156

 Ibid., 45.  
157

 Ibid.  
158

 Ibid., 47.  



 

87 
 

memiliki suatu esensi pengetahuan, yaitu tauhid, yang dapat dianalisis dan 

diuraikan.
159

  

Allah Swt berfirman: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali 

untuk menyembah-Ku...” (QS. Al-Dzariyat: 56), “Sembahlah Allah dan 

jangan menyekutukan apapun dengan-Nya...” (QS. Al-Nisa: 36). Ayat-ayat al-

Quran ini jelas menunjukkan bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah agar 

mereka menyembah Tuhan semata. Hanya Tuhan yang patut disembah, hanya 

Dia yang patut diabdi. “Wajah”-Nya, yakni keridhaan-Nya, harus menjadi 

tujuan dari seluruh keinginan manusia, harus menjadi tujuan dari semua 

tindakannya.
160

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa segala upaya manusia dalam 

mengembangkan peradaban Islam termasuk di antaranya menggunakan cara 

Islamisasi ilmu pengetahuan harus berdasarkan dan berlandaskan Tauhid. 

Esensi Tauhid yang dikemukakan al Faruqi menjadi patokan untuk membuat 

prinsip-prinsip dalam menjalankan Islamisasi ilmu pengetahuan. Prinsip-

prinsip pokok itu sebagai prasyarat untuk menghilangkan dualisme sistem 

pendidikan, yang selanjutnya merupakan prasyarat untuk menghilangkan 

dualisme kehidupan dan mengatasi problema yang dihadapi umat Islam 

seperti yang telah diungkapkan di atas.  

Untuk menuang kembali disiplin ilmu di bawah kerangka Islam berarti 

membuat teori, metode, prinsip dan tujuan-tujuan yang tunduk kepada: 
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a. Keesaan Allah (Tauhid) 

Prinsip pertama dari agama Islam dan segala sesuatu yang Islamiah 

adalah keesaan Allah Swt. Artinya kepercayaan bahwa Allah itu Esa 

merupakan hal mutlak dalam beragama Islam. Keraguan terhadap prinsip 

ini sangat berbahaya, bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari agama 

Islam. Setiap sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus 

pula berdasarkan pada kepercayaan kepada Allah yang Esa. Allah Swt 

adalah sang pencipta, segala peristiwa alam terjadi atas kehendak-Nya. 

Seluruh makhluk terutama manusia wajib menyembah dan memujinya. 

Menjadi seorang Muslim berarti senantiasa mengingat Allah Swt dan 

mengerjakan segala sesuatu seperti yang diperintahnya.
161

 

Implikasi dari prinsip ini pada pemikiran Islam adalah bahwa Allah Swt 

merupakan sebab (cause) pertama dan terakhir dari setiap sesuatu. Dengan 

demikian sifat dan aktivitas-Nya adalah prinsip-prinsip konstitutif dan 

regulatif yang pertama dari semua pengetahuan. Pengetahuan Islam 

memandang setiap objek pengetahuan sebagai penyempurnaan dari tujuan 

Allah Swt. Pengetahuan Islam menyatakan bahwa tidak ada kebenaran dan 

nilai kecuali tertuju pada Allah Swt. Sesuatu yang dibuat atau ditetapkan 

tidak berdasarkan Tuhan adalah palsu atau dinyatakan secara salah.
162
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b. Kesatuan Alam Semesta 

1) Tata Kosmis 

  Sebagai akibat logis dari keesaan Allah itu kita kemudian harus 

mempercayai kesatuan ciptaan-Nya. Alam semesta adalah sebuah 

keutuhan yang integral karena merupakan karya Pencipta Tunggal 

yang aturan dan desainnya telah memasuki setiap bagian alam semesta 

tersebut. Allah sebagai Pencipta yang pengasih, mengatur segala 

sesuatu di dalam alam semesta agar dapat kita huni, mengambil 

pelajaran, menjadi patokan dalam perbuatan untuk membuktikan nilai 

etik kita. Yaitu nilai manusia sebagai pribadi yang utuh misalnya 

kejujuran, akhlak, dan nilai yang berkaitan dengan benar dan salah.
163

 

  Al Faruqi termasuk tokoh yang percaya akan adanya hukum alam. 

Namun demikian, ia tetap menekankan kekuasaan dan kemutlakan 

Tuhan. Menurutnya, setelah menciptakan hukum alam, Tuhan tetap 

mengontrol dan mengendalikan alam ini sehingga tidak ada sesuatu di 

alam ini yang terjadi diluar kehendak dan perintahnya. Ini berarti ia 

memandang Tuhan tetap aktif dan dinamis.
164

 

2) Tujuan Ukhrawi Penciptaan 

   “.... Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan 

ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.” (QS. Al-Furqān: 2) 
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  Maksud dari ayat di atas adalah bahwa Allah dalam menciptakan 

segala sesuatu telah diberi perlengkapan-perlengkapan dan persiapan-

persiapan, sesuai dengan naluri, sifat-sifat dan fungsinya masing-

masing dalam hidup. Allah menciptakan segala sesuatu mempunyai 

tujuan-tujuan ukhrawi. Begitu pula setiap sesuatu hal yang kita 

usahakan di dunia ini pasti memiliki tujuan. Seperti tujuan dalam 

hubungan sosial kemasyarakatan, tujuan hukum, tujuan ekonomi, 

tujuan kebudayaan, maupun tujuan dalam bidang pendidikan. Tujuan-

tujuan ini tidak bersifat final, tetapi selalu tunduk pada tujuan lain yang 

merupakan tujuan akhir (ends). Tujuan akhir (ends) yang tertinggi 

adalah Tuhan, kepada-Nya setiap sesuatu kembali. Oleh karena itu 

setiap sesuatu yang ada mempunyai hubungan sebab akibat dengan 

sesuatu yang lain. Hal ini karena baik hubungan metafisik maupun 

aksiologis berakhir dengan Tuhan.
165

  

  Hubungan metafisik berkaitan dengan proses analitis atas hakikat 

fundamental mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. 

Hakikat fundamental beberadaan pendidikan berhubungan dengan 

keberadaan manusia. Dalam kaitannya dengan pengembangan diri, 

manusia memerlukan ikhtiar untuk mengaktualisasikan potensi sebagai 

bekal untuk menjalankan misi kehidupan lebih baik. Dengan kata lain, 

pendidikan merupakan faktor eksternal yang dipilih manusia untuk 
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mengembangkan potensinya dalam rangka mencapai tingkat 

kehidupan yang lebih sempurna. Manusia dan pendidikan mempunyai 

sifat interdependensi. Manusia membutuhkan pendidikan untuk 

membantu mengaktualisasikan dirinya, sebaliknya keberadaan 

pendidikan tergantung pada keberadaan manusia sendiri. Jadi, tujuan 

pendidikan haruslah sama dengan tujuan keberadaan manusia yaitu, 

kembali kepada Tuhannya.
166

 

  Aksiologis membahas hakikat nilai. Nilai-nilai sebagi tolak ukur 

kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian serta 

penerapan ilmu. Aksiologis menaruh perhatian tentang baik buruk 

(good and bad), benar dan salah (right and wrong), serta tentang cara 

dan tujuan (ways and goal). Seperti dijelaskan di atas bahwa baik 

buruk tentang segala sesuatu selalu disandarkan pada Tuhan berdasar 

wahyu-Nya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa segala yang ada di dunia ini 

memiliki hubungan baik dari segi metafisik maupun aksiologis. Tetapi 

karena jumlahnya tak terhingga, manusia hanya mengetahui sebagian 

kecil dari hubungan ini. Merupakan hak dan kewajiban manusia untuk 

terus melakukan eksplorasi dan menemukan hubungan tersebut. 

Menemukan hubungan-hubungan ini sama halnya dengan 
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memantapkan pengetahuan dan mengapresiasi pola-pola alam yang 

telah di buat Allah Swt.
167

 

  Implikasi dari ketetapan diatas adalah seorang Muslim tidak boleh 

mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan, bertakdir 

buta. Gempa bumi, wabah, musim kering, dan bencana oleh seorang 

Muslim dipandang sebagai kehendak Allah, betapapun tragis seorang 

Muslim menghadapinya. Ia percaya bahwa yang dikehendaki Tuhan 

ini mempunyai tujuan yang baik walaupun mungkin belum 

disadarinya. Dunia ini sama sekali bukan tujuan akhir, atau merupakan 

milik dan ranah manusia. Jadi, kewajiban manusia bukan untuk 

menciptakan (work out) pola-pola ilahiah di alam, tetapi menjaga pola-

pola yang telah Allah tetapkan dari kerusakan dan 

mengembangkannya.
168

 

3) Tasḥīr (ketundukan) Alam Semesta terhadap Manusia 

  Allah Swt menciptakan alam semesta dan menghendakinya untuk 

tunduk pada manusia. Artinya manusia dapat memanfaatkan alam 

untuk memenuhi segala kebutuhannya. Keseluruhan alam semesta 

berubah dan mengalami transformasi sesuai kehendak manusia. 
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Manusia dapat memenuhi alam dengan keindahan atau bahkan dengan 

keburukan yang merusak setiap waktu.
169

 

c. Kesatuan Kebenaran dan Pengetahuan 

Akal manusia betapapun digunakan dengan sempurna masih 

dimungkinkan terjadi ilusi, penyimpangan, atau ketidakpastian terhadap 

produk pemikirannya. Sehubungan dengan kebenaran dan realitas 

tertinggi, akal/nalar membutuhkan dukungan dari sumber wahyu yang 

tidak mungkin salah. Semua perkiraan dasar nalar haruslah bersifat pasti 

dan tidak diragukan. Ada kebenaran yang bisa diketahui secara langsung 

karena sedemikian nyata, ada pula kebenaran yang hanya bisa diketahui 

oleh manusia yang memiliki tingkat kearifan tertentu. Pengenalan 

kebenaran terhadap akal membutuhkan bantuan, dimana iman dapat 

memberikan kepastian ini. Iman tidak pernah bersifat irrasional di dalam 

peran dan sumbangannya. Iman dan nalar berjalan selaras dan tidak 

tumpang tindih.
170

 

Berkenaan dengan teori pengetahuan, Islam dapat diposisikan sebagai 

kesatuan kebenaran. Kesatuan ini diambil dari keesaan mutlak Allah, 

karena Dia mempunyai salah satu nama yaitu al-ḥaqq (yang Maha Benar). 

Tuhan mengetahui kebenaran, dan apa yang ada dalam wahyu-Nya tidak 

berbeda dari kenyataan (realitas) yang ada di alam. Dialah pencipta semua 
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realitas atau kebenaran. Kebenaran ini merupakan objek nalar termasuk di 

dalam hukum-hukum alam. Selain memaklumatkan eksistensi Allah dan 

alam semesta, wahyu memberikan pengajaran mengenai dunia dengan 

menerangkan hukum-hukum alam yang sama atau pola-pola fungsi alam. 

Oleh karena itu tidak akan ada kejanggalan atau ketidaksesuaian antara 

produk pemikiran logis dari nalar dengan fakta-fakta wahyu. Hal ini 

merupakan prinsip yang paling penting dari epistemologi pengetahuan. 

Kesetaraan antara keduanya berdasarkan tiga prinsip yang mendasari 

semua pengetahuan Islam.
171

 Prinsip pengetahuan Islam tersebut antara 

lain: 

1) Kesatuan kebenaran merumuskan bahwa yang ada dalam wahyu pasti 

benar dan tidak boleh membuat pernyataan yang bertentangan dengan 

realitas. Suatu kemustahilan bahwa Allah Sang Pencipta itu bodoh atau 

sengaja membuat pernyataan yang salah untuk mendustai dan 

menyesatkan makhluknya. Jika pun ditemukan pertentangan dengan 

realitas, maka seorang Muslim diperingatkan untuk menimbang 

kembali pemahamannya terhadap wahyu. 

2) Kesatuan kebenaran merumuskan bahwa tidak ada kontradiksi, 

perbedaan, atau variasi diantara nalar dan wahyu. Dalam menyelidiki 

alam sebagi sumber pengetahuan mungkin saja kita membuat 

kesalahan dan mengakibatkan ketidaksesuaian antara nalar dan wahyu. 
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Kesatuan kebenaran menolak adanya kontradiksi ini. Dikarenakan 

wahyu berasal dari sang pencipta dan bisa dipastikan kebenarannya, 

maka yang harus diteliti ulang adalah penemuan sainsnya. Dalam hal 

ini masalahnya dapat dikembalikan pada data-data untuk diperiksa 

kembali. 

3) Kesatuan kebenaran mensyaratkan tidak adanya penelitian alam atau 

bagian-bagiannya yang dianggap sebagai kesimpulan akhir. Pola-pola 

dari Tuhan Sang Pencipta adalah tidak terbatas, sehingga sedalam 

apapun kita melakukan penelitian terhadap alam, masih tetap saja ada 

yang belum ditemukan. Oleh karena itu, sikap terbuka terhadap bukti 

baru dan usaha pencarian yang terus-menerus merupakan ciri 

pemikiran Islam. Sikap kritis terhadap pernyataan manusia dan 

pencarian aktif terhadap hukum alam merupakan syarat Islamisitas dan 

sains yang sejati. Kebijaksanaan dan pertanyaan paling tinggi harus 

selalu diikuti dengan pembenaran bahwa Allah lebih mengetahuinya 

(wa Alla>hu a’lam).
172

 

d. Kesatuan hidup 

1) Amanah Tuhan 

 Allah telah menciptakan manusia di muka bumi sebagai wakil-

Nya, dan perintah mengabdi hanya kepada-Nya. Islam dengan 

berbagai upaya menekankan bahwa manusia mempunyai reason of 
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being (alasan untuk menjadi sesuatu), reason of being manusia adalah 

untuk mengabdi kepada Allah Swt. Kehendak Tuhan ada dua macam, 

yang pertama berupa pola-pola Tuhan yang disebut hukum alam dan 

mutlak harus direalisasikan. Allah memerintahkan manusia untuk 

memahami dan menegakkan hukum alam untuk pengetahuan dan 

memanfaatkan hukum alam tersebut. Kehendak kedua adalah adalah 

hukum moral dan hanya bisa direalisasikan oleh makhluk yang 

merdeka. Hanya manusia yang dapat melaksanakan amanah untuk 

merealisasikan hukum moral ini. Kesanggupan manusia melaksanakan 

hukum moral ini menempatkannya di atas derajat malaikat. Oleh 

karena itu ketaatan manusia lebih berharga dari ketaatan malaikat.
173

 

2) Khalifah 

 Amanah yang diberikan Tuhan pada manusia menjadikannya 

khalifah di bumi. Manusia sebagai khalifah memiliki tugas untuk 

menyempurnakan hukum moral. Hukum moral tidak hanya 

menyangkut nilai religius tetapi semua nilai karakter manusia. Islam 

tidak menolak adanya aktifitas kehidupan, misalnya menjalankan 

kekuasaan, kawin dan memiliki keturunan, bersenang-senang. Tetapi 

Islam menghendaki seorang Muslim mempunyai motivasi yang 

berbeda dalam menjalankan aktifitas-aktifitas tersebut, yaitu selalu 
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bermuara pada Tuhan. Islam tidak membedakan hal yang religius 

dengan hal yang sekuler. 

3) Kelengkapan 

 Islam menghendaki budaya dan peradaban bersifat komprehensif 

(lengkap). Setiap aspek kehidupan manusia terpengaruh dengan 

relevansi Islam. Oleh karena itu para pemikir Muslim mempunyai 

kewajiban untuk melakukan Islamisasi, yaitu mendefinisikan dan 

menerapkan relevansi Islam ke semua aspek kehidupan. Berbagai 

wilayah hubungan sosial, perjalanan, transportasi, rekreasi, seni audio-

visual, dan komunikasi masa perlu dibuat relevansinya dengan terma-

terma Islam.
174

 

e. Kesatuan umat manusia 

 Allah Swt adalah pencipta tunggal, maka semua manusia mempunyai 

kedudukan yang sama dihadapan Tuhan, inilah dasar dan landasan 

universalisme Islam. Yang membedakan antar manusia itu adalah 

perbuatan-perbuatan kebajikan moral mereka (ketaqwaannya). Secara 

kasat mata yang membedakan manusia adalah jenis kelamin, intelegensi, 

dan ciri kepribadian. Perbedaan ini merupakan ciptaan Allah dan tak perlu 

diubah. Semua ini diciptakan hanya sebagai identitas belaka seperti yang 

ada dalam sebuah paspor atau identitas dan sama sekali tidak 
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mencerminkan karakter atau nilai moral dari manusia yang 

bersangkutan.
175

 

 Al Faruqi memandang bahwa etnosentrisme atau sikap fanatisme 

terhadap etnisnya (suku bangsa) sendiri atau menganggap kebudayaannya 

lebih baik dari budaya lain sepadan dengan polietisme (syirik). 

Etnosentrisme berbeda dengan patriotisme, dan Islam tidak menolaknya. 

Patriotisme berarti sikap cinta kasih, menghargai kehidupan dan nilai yang 

dianut oleh suatu bangsa. Mereka yang berpaham etnosentrisme 

membesar-besarkan kebenaran bangsanya hingga menjadi semacam 

keyakinan yang mendekati realitas tertinggi melebihi keyakinan agama.
176

   

  Pada masa kita ini, ilmu pengetahuan manusia hampir semuanya 

didasarkan pada etnisitas karena ketetapan mutlak komunitas. Konsep 

universalisme abad pencerahan ditanggalkan sebelum diberi waktu cukup 

untuk mengimplementasikannya. Dalam kesempatan tersebut, muncullah 

pendekatan etnosentris yang terkenal sebagai romantisme. Pendekatan ini 

menjadi penyokong utama ilmu-ilmu kemanusiaan, seni, dan sosial. Ilmu 

pengetahuan tersebut menyangkut bidang sejarah, geografi, ekonomi, 

politik, sosiologi, dan antropologi. Al Faruqi memandang negatif ilmu-

ilmu tersebut karena berkembang di bawah dorongan romantisme. Islam 

hanya mengenal dua kelompok masyarakat, yaitu keluarga dan umat 
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manusia secara keseluruhan. Tata masyarakat inilah yang menjadi 

perhatian Islam dalam ilmu-ilmu sosial. Kesenian, humaniora, serta ilmu-

ilmu sosial Barat haruslah dirombak seluruhnya.
177

 

4. Langkah-langkah Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

       Untuk merealisasikan tujuan-tujuan ini, sejumlah langkah harus diambil 

menurut suatu urutan logis yang menentukan prioritas-prioritas dari masing-

masing langkah tersebut.  

a. Penguasaan Disiplin Ilmu Modern: Penguasaan Kategoris 

Disiplin-disiplin ilmu Barat dalam tingkat kemajuannya sekarang dipecah-

pecah menjadi kategori-kategori, prinsip-prinsip, metodologi-metodologi, 

problema-prolema dan tema-tema. Hasil dari pemecahan tersebut bukan 

berbentuk judul-judul bab dan tidak ditulis dalam istilah teknis. Hasil 

uraian tersebut harus berbentuk kalimat-kalimat yang memperjelas istilah-

istilah teknis, menerangkan kategori, prinsip, problema dan tema pokok 

disiplin ilmu Barat tersebut.
178

 

b. Survei Disiplin Ilmu 

Setiap ilmu harus disurvei dan esai-esai harus ditulis dalam bentuk bagan 

mengenai asal-usul pertumbuhan metodologinya, perluasan cakrawala 

wawasannya, dan tak lupa sumbangan-sumbangan pemikiran yang 

diberikan oleh para tokoh utamanya. Langkah ini bertujuan untuk 
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memantapkan pemahaman Muslim akan disiplin ilmu yang dikembangkan 

di dunia Barat. Survei disiplin ilmu yang lengkap seperti ini akan menjadi 

dasar para ahli yang akan melakukan Islamisasi disiplin ilmu tersebut.
179

  

c. Penguasaan Khasanah Islam: Sebuah Antologi 

Pada tahap ini, perlu dicari sampai sejauh mana khasanah Islam menyentuh 

dan membahas obyek disiplin ilmu modern. Meskipun kontribusi atau 

hubungan diantara keduanya, antara ilmu modern dan khasanah Islam tidak 

mudah diperoleh. Alasannya adalah karena kategori yang digunakan pada 

disiplin ilmu modern tidak dikenal dalam khasanah Islam, atau sebaliknya 

tradisi keilmuwan khasanah Islam mungkin saja mengandung bahan-bahan 

yang tidak bisa dikategorikan atau dihubungkan dengan keilmuwan 

modern. Langkah ini meliputi persiapan penerbitan antologi bacaan-bacaan 

pilihan dari khasanah ilmiah Islam untuk setiap disiplin ilmu modern. 

Antologi ini akan memberikan kemudahan bagi para ilmuwan Muslim 

modern untuk mengetahui sumbangan khasanah Islam di bidang yang 

menyangkut spesialisasi mereka.
180

 

d. Penguasaan Khasanah Ilmiah Islam: Tahap Analisa 

Tahap selanjutnya setelah membuat antologi adalah melakukan analisa 

terhadap karya-karya ilmuwan muslim modern dengan menggunakan latar 

belakang sejarah dan kaitan antara masalah yang dibahas dengan berbagai 
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bidang kehidupan manusia. Prinsip-prinsip pokok, masalah-masalah pokok 

dan tema-tema abadi yaitu tajuk-tajuk yang mempunyai kemungkinan 

relevansi kepada permasalahan masa kini haruslah menjadi sasaran strategi 

penelitian dan pendidikan Islam.
181

 

e. Penentuan Relevansi Islam yang Khas terhadap Disiplin-Disiplin Ilmu 

Bahan-bahan yang berhasil dibuat dari langkah satu sampai dengan empat 

akan dibuat lebih spesifik dengan cara menerjemahkannya ke prinsip-

prinsip yang setara dengan disiplin-disiplin ilmu modern dalam tingkat 

keumuman, teori, referensi dan aplikasinya atau dicari relevansinya. 

Relevansi dapat diajukan dengan mengajukan tiga pertanyaan, pertama apa 

yang telah disumbangkan oleh Islam, mulai dari al-Quran hingga modernis 

masa kini pada disiplin-disiplin ilmu modern. Kedua, seberapa besar 

sumbangan itu jika dibandingkan dengan hasil-hasil yang dicapai oleh 

ilmu-ilmu Barat. Ketiga, apabila ada bidang-bidang masalah yang berada 

diluar jangkauan Islam, kearah mana ilmuwan Islam harus mengisi 

kekurangan, merumuskan kembali permasalahannya dan memperluas 

cakrawala wawasan disiplin ilmu tersebut.
182
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f. Penilaian Kritis Terhadap Disiplin Ilmu Modern: Tingkat 

Perkembangannya di Masa Kini 

Langkah ini merupakan langkah utama dalam proses Islamisasi ilmu 

pengetahuan. Setelah mendeskripsikan dan menganalisis metodologi, 

prinsip, tema, problema dalam ilmu Barat dan telah  didapat relevansinya 

dalam Islam, maka tahap selanjutnya adalah melakukan analisa kritis 

terhadap masing-masing ilmu itu dilihat dari sudut pandang Islam. Analisa 

kritis ini bisa diketahui dengan mengajukan beberapa pertanyaan antara 

lain; benarkah disiplin ilmu tersebut telah memenuhi visi pelopornya? 

Benarkah disiplin ilmu itu telah merealisasikan perannya dalam upaya 

besar manusia untuk mencari kebenaran? Sudahkah disiplin ilmu tersebut 

memenuhi  harapan manusia dalam tujuan umum hidupnya? Sudahkah 

disiplin ilmu tersebut menyumbang pemahaman dan perkembangan pola 

penciptaan ilahiah yang harus diwujudkannya? Jawaban dari pertanyaan 

tersebut harus terkumpul dalam suatu laporan dan memberikan pencerahan 

di berbagai bidang permasalahan.
183

 

g. Penilaian Kritis Terhadap Khasanah Islam: Tingkat Perkembangannya 

Dewasa Ini 

Khazanah Islam yang dimaksud adalah al-Qur‟an dan Hadist namun, 

penilaian kritis ini dilakukan bukan pada kedua sumber hukum Islam 

tersebut melainkan pada pemahaman Muslim terkait keduanya. Relevansi 
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pemahaman manusia tentang al-Qur‟an dan Hadist di berbagai bidang 

permasalahan harus dikritik dari tiga sudut peninjauan, Pertama, wawasan 

Islam sejauh yang ditarik langsung dari sumber-sumber wahyu beserta 

konkretisasinya dalam sejarah kehidupan Rosulullah Saw, para sahabat, 

dan keturunannya. Kedua, kebutuhan umat Islam di dunia ini. Ketiga, 

semua pengetahuan modern yang diwakili oleh disiplin ilmu tersebut. 

Apabila ternyata khasanah Islam tidak sesuai dan terdapat kesalahan, ia 

harus dikoreksi dengan usaha-usaha kita masa kini.
184

 

h. Survei Permasalahan yang Dihadapi Umat Islam 

Langkah berikutnya adalah mengadakan survei terhadap berbagai masalah 

disegala bidang. Untuk bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut 

dibutuhkan survei empiris dan analisa kritis secara komprehensif. Kearifan 

yang terterkandung dalam setiap disiplin ilmu harus bisa dimanfaatkan 

untuk memecahkan problem umat Islam. Seorang Muslim tidak boleh 

membatasi ilmunya dalam satu titik yang hanya memuaskan keinginan 

intelektualnya saja, lepas dari realita, harapan, dan aspirasi umat Islam.
185

 

i. Survei Permasalahan yang Dihadapi Ummat Manusia 

Visi Islam adalah tanggung jawab yang tidak terbatas bukan hanya untuk 

umat Islam saja tetapi untuk seluruh umat manusia di dunia dengan segala 

heterogenitasnya, inilah fungsi Islam yang rahmat lil alamin. Walaupun 
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kemajuan ataupun kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan lebih 

terdepan dari pada Islam, tetapi hanya ideologi Islamlah yang paling 

mungkin menggabungkan bidang kesejahteraan religius, etika, dan material 

sekaligus. Karena itu, ilmuwan muslim harus berpartisipasi menghadapi 

masalah kemanusiaan dan membuat solusi terbaik sesuai visi dan misi 

Islam.
186

 

j. Analisis Kreatif dan Sintesa 

Setelah mengetahui kekuatan dan kelemahan di masing-masing pihak, 

keilmuan modern dan khasanah keilmuan Islam, maka langkah selanjutnya 

adalah melakukan sintesa kreatif diantara ilmu-ilmu Islam tradisioanal dan 

disiplin ilmu modern untuk dapat mengatasi kemadegan keilmuan Islam. 

Apabila telah diketahui relevansi ilmu Islam.
187

 

k. Penuangan Kembali Disiplin Ilmu Modern ke dalam Kerangka Islam. 

Berlandaskan wawasan-wawasan baru tentang makna Islam serta pilihan-

pilihan kreatif bagi realisasi makna tersebut, maka ditulislah sejumlah 

buku-buku daras (buku pelajaran) tingkat perguruan tinggi di semua bidang 

keilmuwan modern. Inilah puncak dari gerakan Islamisasi Pengetahuan. 

Namun, hal ini bukanlah pencapaian final melainkan justru baru sebagai 

permulaan dari sebuah perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, esai-

esai yang mencerminkan dobrakan pandang bagi setiap topik dan cabang 
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ilmu  harus ditulis sebagai wawasan latar belakang atau bidang relevansi 

yang diharapkan akan muncul wawasan Islam bagi masing-masing cabang 

ilmu modern. Buku-buku ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai 

pedoman umum bagi para ilmuwan dikemudian hari. Buku daras tingkat 

universitas adalah hasil akhir dari proses Islamisasi disiplin-disiplin ilmu 

modern.
188

 

l. Penyebarluasan Ilmu-Ilmu yang telah Diislamiskan 

Karya apa saja yang dibuat berdasarkan Li Alla>hi Ta>’ala> adalah menjadi 

milik seluruh umat Islam, oleh karenanya karya ini harus tersedia bagi 

siapa saja yang ingin menginvestasikan kertas, tinta dan segala yang 

dibutuhkan untuk mengembangkan atau memanfaatkannya. Karya 

intelektual ini dimaksudkan untuk membangkitkan, mencerahkan dan 

memperkaya umat Islam, bahkan umat di seluruh dunia.
189

 

5. Tujuan Islamisasi Ilmu Pengetahuan 

       Ide tentang Islamisasi ilmu yang telah dicanangkan oleh Ismail Raji al 

Faruqi dan tokoh intelektual Muslim lainnya bukan hanya suatu gagasan 

semata. Mereka mencanangkan ide tersebut melalui suatu perdebatan serta 

diskusi-diskusi yang dilakukan dalam sejumlah seminar dunia. Walaupun ide 

tersebut nyatanya masih banyak yang menolak tetapi ide dari Islamisasi ilmu 

pengetahuan tesebut dapat diterapkan dalam pendidikan masa sekarang. Maka 
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dari itu, agar terlaksananya gagasan Islamisasi dengan baik, al Faruqi 

membuat suatu rencana kerja atau tujuan, di antaranya: 

a. Menguasai disiplin ilmu modern 

b. Menguasai khasanah Islam 

c. Menentuan relevansi Islam bagi masing-masing bidang ilmu modern 

d. Mencari sintesa kreatif antara khasanah Islam dengan ilmu modern 

e. Mengarahkan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai 

pemenuhan pola rencana Allah SWT.
190

 

     Ide Islamisasi ilmu pengetahuan ini merupakan obat yang ampuh untuk 

menyembuhkan umat dari penyakit malaise dan mendorongnya untuk 

menjalankan perannya sebagai manusia secara mutlak yaitu sebagai pemimpin 

atau khalifah di bumi. Peran yang ditakdirkan Allah kepada manusia hanya 

dapat terlaksana apabila manusia tersebut dalam keadaan sehat akal 

pikirannya, jasmani, maupun rohaninya. Setelah kondisi itu terpenuhi barulah 

manusia bisa menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dunia secara 

bertanggung jawab.
191

 

Dari pemaparan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan di atas, penulis menarik 

kesimpulan bahwa latar belakang munculnya Islamisasi ilmu pengetahuan adalah 

kondisi umat Islam yang mengalami kemunduran akibat sikap malaise. 

Kemunduran itu memaksa umat Islam melakukan peniruan terhadap peradaban 
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Barat yang dianggap maju. Tetapi hasilnya malah membawa umat Islam dalam 

kemajuan, melainkan semakin mundur sebab kemajuan di dunia Barat tidak 

selaras dengan nilai-nilai keislaman sehingga menyebabkan umat Muslim jauh 

dari agamanya. Islamisasi ilmu pengetahuan mengandung makna mengaji ilmu 

pengetahuan dan menyesuaikannya dengan pandangan Islam sehingga 

membebaskan Muslim dari pemikiran sekuler dan mengantarkan umat Muslim 

menjadi insa>n kamil. 

Ide Islamisasi al Faruqi didasarkan pada prinsip tauhid, yaitu keesaan kepada 

Allah Swt. Dari pemikiran Islamisasi berprinsip tauhid tersebut dapat kita ambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Iman Islam bukanlah kepercayaan apa adanya dengan sesuatu ketentuan 

Allah, tetapi harus dianalisis menggunakan akal, sebab iman masuk dalam 

kategori kognitif.  

2. Tauhid menolak segala yang tidak berkaitan dengan kenyataan, sehingga 

selalu terbuka dengan bukti baru. Hal ini menghindarkan Muslim dari 

literalisme, fanatisme, dan konservatisme terhadap pengetahuan. 

3. Prinsip Islamisasi ilmu pengetahuan al Faruqi yang bersumber dari tauhid 

terdiri dari: 

a. Keesaan Allah, setiap sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan 

kepercayaan kepada Allah.  
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b. Kesatuan alam semesta, Allah merupakan sebab pertama dan terakhir dari 

segala sesuatu, nilai (aksiologis) sangat memperhatikan perilaku dan 

perbuatan baik buruk disandarkan pada Tuhan berdasarkan wahyu. 

c. Kesatuan kebenaran dan Pengetahuan, akal membutuhkan wahyu untuk 

dapat mengerti kebenaran yang ada di alam. 

d. Kesatuan hidup, Allah memberi amanat kepada manusia untuk menjadi 

khalifah yaitu sebagai wakil-wakil Allah dan pemimpin di bumi. 

e. Kesatuan umat manusia, ilmu dikembangkan atas dasar universalisme 

mencakup seluruh umat bukan berdasarkan kepentingan etnis. 

Adapun langkah-langkah yang dikemukakan al Faruqi adalah, penguasaan 

disiplin ilmu modern, survei disiplin ilmu, penguasaan khasanah Islam, 

penguasaan khasanah ilmiah Islam tahap analisis, penentuan relevansi Islam 

yang khas terhadap disiplin-disiplin ilmu, penilaian kritis terhadap khasanah 

Islam dan tingkat perkembanagnnya dewasa ini, survei permasalahan yang 

dihadapi umat Islam, survei permasalahan yang dihadapi umat manusia, analisis 

kreatif dan sintesa, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka 

Islam, dan penyebaran ilmu-ilmu yang telah diislamkan. 

Tujuan akhir dari Islamisasi ini adalah terbentuknya manusia sebagai 

pemimpin yang bertanggung jawab, dan penuh keimanan kepada Allah. 

Islamisasi pada akhirnya akan membentuk manusia yang sempurna (insa>n 
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kamil), yang unggul dalam aspek jasmani, rohani, dan akal sehingga bisa 

menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. 
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BAB IV 

RELEVANSI ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN MENURUT ISMAIL 

RAJI AL FARUQI DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN ISLAM 

A. Relevansi Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Ismail Raji Al Faruqi 

dengan Tujuan Pendidikan Jasmani (al-Tarbiyah al-Jismiyah) 

Ilmu dalam perspektif Islam adalah keistimewaan yang menjadikan manusia 

unggul dari makhluk yang lain. Al-Qur‟an dan hadis merupakan sumber bagi 

ilmu dalam arti seluas-luasnya,
192

 sebab akal manusia tidaklah sempurna dan 

kadang akal tidak sanggup menjelaskan sesuatu pada tingkat yang hakiki.
193

 

Islamisasi ilmu pengetahuan al Faruqi menyatakan bahwa akal/nalar 

membutuhkan dukungan dari sumber wahyu. Segala yang ada di dunia ini 

memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, tetapi manusia hanya bisa 

mengetahui sebagiannya. 
194

  

Jadi, ilmu dan akal dalam Islamisasi ilmu Pengetahuan al Faruqi relevan 

dengan konsep ilmu dalam perspektif Islam. Wahyu merupakan sumber ilmu 

pengetahuan dan akal memiliki keterbatasan dalam mengetahui kebenaran di 

alam. Oleh karena, itu seorang Muslim diwajibkan untuk mengembangkan 
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akalnya dengan terus melakukan penelitian dan eksplorasi di alam sehingga 

sampai pada kedekatan terhadap Allah Swt.  

    Pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk menjadi ‘abd Allah dan 

khali>fatu Allah,
195

 sebagai wakil Allah di bumi dan pemimpin atas manusia 

lain.
196

 Agar bisa memenuhi kodrat ini, maka manusia harus mengembangkan 

aspek-aspek pokoknya sehingga tugasnya sebagai ‘abd Allah dan khali>fatu Allah 

dapat terlaksana. Islamisasi ilmu pengetahuan al Faruqi dapat dikatakan sebagai 

obat untuk memulihkan umat dari sikap malaise dan mengoptimalkan tugas-

tugas manusia di dunia, yaitu sebagai abdi dan khalifah di bumi. Al Faruqi 

mendorong umat Muslim untuk memainkan peranan yang sudah ditakdirkan 

Allah kepadanya, yakni sebagai pemimpin dunia yang bertanggung jawab. 

Dengan adanya Islamisasi ilmu pengetahuan Al Faruqi menginginkan 

terbentuknya manusia pilihan yang unggul. Seperti terdapat dalam surat al-

Baqarat ayat 143 yang artinya: 

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 

adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar 

Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.... 
197

  

  

    Dalam khazanah Islam, banyak ditemukan ciri dan kualifikasi seseorang untuk 

menjadi pemimpin. Kualifikasi tersebut antara lain haruslah seorang Muslim, 
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memiliki keistimewaan mental, memiliki kemampuan jasmani, dan derajat 

kerohanian.
198

 Beberapa ulama juga memberikan uraian mengenai syarat 

kepemimpinan Islam seperti Imam al Mawardi dalam kitabnya “al-Ah}kam al-

Shult}aniyat” menyebutkan bahwa seorang pemimpin harus adil, mampu 

berijtihad, sehat jiwa dan badan, mengutamakan kemaslahatan rakyat, berani dan 

berjuang untuk memerangi lawan, dan berasal dari keturunan Quraisy. Mengenai 

syarat terakhir ini para ulama berbeda pendapat. Ibnu Khaldun mengemukakan 

bahwa seorang pemimpin haruslah yang berilmu, adil, berkecukupan, sehat jiwa 

dan badan yang dapat mempengaruhi dalam berpikir dan berbuat.
199

  

       Untuk dapat menjalankan peran itu, manusia harus mengembangkan ketiga 

aspek pokoknya. Aspek jasmani dengan pendidikan jasmani, aspek akal dengan 

pendidikan akal dan aspek rohani dengan pendidikan rohani (pendidikan akhlak). 

Pendidikan jasmani walaupun kelihatannya kurang berkaitan dengan peran 

manusia sebagai khalifah, namun hal ini sangat penting. Keunggulan fisik 

(jasmani) memberikan indikasi kualifikasi yang harus diperhitungkan. Tidak 

mungkin seorang pemimpin memiliki jasmani atau tubuh yang lemah dan sakit-

sakitan. Islam menghendaki agar orang Mukmin itu sehat mentalnya, karena inti 

ajaran Islam adalah persoalan mental. Kesehatan mental berkaitan dengan 

kesehatan jasmani.  
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       Ada beberapa sarana untuk membantu keberhasilan pendidikan jasmani, di 

antaranya yaitu (1) sarana pendidikan jasmani yang bersifat aktif, meliputi 

makanan sehat, udara segar, gerak badan, atau olahraga. (2) Sarana pendidikan 

jasmani yang bersifat pasif, seperti kondisi ruang kelas sehat dan kondusif, 

jumlah siswa dalam kelas tidak terlalu banyak, dan lain sebagainya.
200

 Jadi, 

tujuan Islamisasi ilmu pengetahuan al Faruqi yaitu membentuk manusia menjadi 

makhluk pilihan yang unggul relevan dengan tugas manusia di bumi sebagai 

khalifah sebagai tujuan dari pendidikan jasmaniyah (al-Tarbiyah al-Jismiyah) 

dalam pendidikan Islam. 

 

B. Relevansi Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Ismail Raji Al Faruqi 

dengan Tujuan Pendidikan Akal (al-Tarbiyah al-‘Aqliyah) 

       Manusia diciptakan oleh Allah dibekali dengan akal yang membedakannya 

dengan hewan, bahkan kedudukannya menjadi lebih istimewa dibandingkan 

dengan malaikat dikarenakan akal ini. Pendidikan akal (al-Tarbiyatul al-‘Aqliyah) 

bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan (intelegensia) yang ada dalam otak 

manusia, sehingga mampu memahami dan menganalisis fenomena-fenomena 

ciptaan Allah di jagat raya. Alam dan isinya bagaikan bola besar yang dijadikan 

obyek pengamatan dan renungan, sehingga darinya kita bisa memperoleh ilmu 
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pengetahuan dan teknologi, yang mempermudah kita menjalani kehidupan di 

dunia.
201

  

       Prinsip tauhid dalam Islamisasi ilmu pengetahuan al Faruqi mengatakan 

bahwa alam semesta adalah sebuah keutuhan integral karena merupakan ciptaan 

Tuhan.
202

 Allah telah mengatur alam agar bisa kita huni, mengambil pelajaran, 

dan menjadi patokan dalam berbuat. Allah menciptakan alam semesta dan 

menghendakinya tunduk pada manusia. Manusia bisa melakukan penelitian, 

analisis, eksplorasi terhadap alam sehingga dapat meningkatkan potensi akalnya. 

Ketundukan alam pada manusia menyebabkan manusia bisa melakukan apa saja 

sesuai kehendaknya, memenuhi alam dengan keindahan atau bahkan melakukan 

kerusakan.
203

 Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam dan prinsip 

Islamisasi ilmu pengetahuan al Faruqi sama-sama mengatakan bahwa alam 

sebagai ciptaan Tuhan, merupakan obyek akal untuk menggali ilmu pengetahuan. 

Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan akal manusia ini sehingga 

bisa memenuhi alam semesta dengan keindahan.  

    Pendidikan akal dalam pendidikan Islam berusaha mengoptimalkan 

kemampuan akal manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan, untuk 

dapat mengambil pelajaran dari al-Qur‟an. Al-Qur‟an merupakan sumber utama 

ilmu pengetahuan, di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar berbagai cabang 
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ilmu. Al-Qur‟an sebagai wahyu disampaikan langsung oleh Allah sehingga sudah 

pasti kebenarannya.
204

 Dalam prinsip Islamisasi ilmu pengetahuan al Faruqi 

berpendapat bahwa Islam, Tuhan, dan wahyu merupakan kesatuan kebenaran. 

Karena betapapun akal digunakan dengan sempurna masih bisa terjadi ilusi, 

penyimpangan, dan ketidakpastian, sehingga akal membutuhkan dukungan dari 

sumber wahyu yang tidak mungkin salah.
205

 Oleh karena itu, akal dan wahyu 

tidak bisa dikontradiksikan.  

        Kebenaran ilmu pengetahuan dalam wahyu hanya bisa diperoleh dengan 

bekerjanya akal, dan akal tidak bisa bekerja dengan baik tanpa wahyu. Akal dan 

wahyu berjalan selaras dan tidak tumpang tindih. Tuhan mengetahui kebenaran, 

sehingga yang dikatakan-Nya dalam wahyu itu adalah kebenaran. Apa yang ada 

dalam wahyu tidak berbeda dari kenyataan (realitas), sehingga tidak mungkin 

terjadi kejanggalan atau ketidaksesuaian antara produk pemikiran akal dengan 

fakta-fakta wahyu.
206

 Jika terjadi pertentangan antara produk pemikiran akal dan 

wahyu, maka manusia diperingatkan untuk menimbang kembali pemahamannya 

terhadap wahyu, atau meneliti ulang penemuan sainsya. Usaha pencarian 

kebenaran pengetahuan menggunakan akal secara terus-menerus merupakan ciri 

pemikiran Islam. Dari hal tersebut di atas terdapat kesesuaian antara perikimap 

pendidikan akal dalam pendidikan Islam dan Islamisasi ilmu pengetahuan yang 

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau pemisahan antara akal dan wahyu. 
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Dapat diketahui pula bahwa seluruh ilmu, baik ilmu agama, ilmu alam (sains), 

ilmu sosial, filsafat dan tasawuf pada hakikatnya berasal dari Allah karena 

seluruhnya memahami ayat-ayat Allah Swt. 
207

 

       Pendidikan Islam mengarahkan manusia untuk memikirkan kejadian di alam 

semesta menggunakan akal pikiran, sehingga sampai pada keimanan kepada 

Allah.
208

  Menurut al Faruqi iman Islam adalah kebenaran mutlak yang logis, 

masuk akal, dapat dijelaskan dengan pikiran. Bukan seperti iman Kristen yang 

menerima segala sesuatu sebagai kebenaran bahkan pada sesuatu yang irasional. 

Sifat kebenaran yang reasonable dari iman Islam ini dibuktikan dengan 

himbauan kepada kepada penganutnya untuk menelaah kebenaran dengan akal 

pikiran. Iman Islam bukanlah percaya secara apa adanya dengan suatu perintah, 

namun harus ditelaah dan diteliti terlebih dahulu menggunakan akal pikiran yang 

logis, sebab iman bukan hanya tentang etika, tetapi masuk kategori kognitif 

karena iman berhubungan dengan pengetahuan.
209

 Pendidikan harus 

mengarahkan perkembangan akal manusia menuju keimanan kepada Tuhan. 

Keberadaan akal harusnya lebih menjadikan seseorang dekat dengan Tuhannya, 

bukan malah menjauhinya, sebab segala sesuatu tentang Tuhan adalah kebenaran 

yang rasional. 
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       Agama Islam seperti yang telah dijelaskan tidak hanya berkaitan dengan 

agama dan akhlak saja, namun umat Muslim juga diarahkan untuk berhidmat 

pada ilmu pengetahuan dan penyelidikan ilmiah. Bahkan al-Qur‟an mendorong 

umatnya bukan hanya menikmati sains yang telah ada namun terus menerus 

melakukan penelitian untuk menciptakan ide-ide sains yang menjadi dasar ilmu 

pengetahuan.
210

 Hal ini selaras dengan prinsip tauhid yaitu penolakan terhadap 

segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan kenyataan. Hal ini mendorong kaum 

Muslim untuk terus melakukan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan 

melalui pembuktian logika dan analisis berdasarkan fakta. Keterbukaan terhadap 

bukti baru melindungi kaum Muslim dari literalisme, fanatisme dan 

konservatisme. Semangat intelektual inilah yang menghindarkan kita dari 

kemandegan ilmu pengetahuan.
211

 Jadi, penggunaan akal pikiral dalam meneliti 

alam pada akhirnya akan membawa keimanan kepada Allah.  

 Dari uraian di atas penulis menarik garis besar bahwa alam ciptaan Allah 

merupakan objek akal dalam menggali ilmu pengetahuan. Wahyu merupakan 

sumber ilmu pengetahuan dan berfungsi mengecek kebenaran produk akal 

manusia. lrtinya, manusia mengambil ilmu pengetahuan dari alam dan wahyu 

serta mengecek kebenarannya dalam wahyu itu pula. Penggunaan akal dalam 

menggali ilmu pengetahuan dan menganalisis kebenaran yang ada di alam 

membawa manusia akan keimanan kepada Allah.  
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    Prinsip Islamisasi ilmu pengetahuan al Faruqi banyak menyinggung tentang 

akal, ilmu pengetahuan, dan wahyu sebagai sumber ilmu. Prinsip ini bertujuan 

untuk membentuk manusia berilmu pengetahuan yang tidak dikotomis dan 

sekuler, yaitu memisahkan antara akal dan wahyu, dunia dan akhirat, serta 

memisahkan Tuhan dari kehidupan. Ilmu pengetahuan yang diperoleh manusia 

dengan akalnya akan membawanya lebih dekat dengan Tuhannya. Maka, 

pembentukan manusia berilmu yang tidak dikotomis dalam Islamisasi ilmu 

pengetahuan al Faruqi relevan dengan tujuan pendidikan akal dalam pendidikan 

Islam. 

 

C. Relevansi Islamisasi Ilmu Pengetahuan Menurut Ismail Raji Al Faruqi 

dengan Tujuan Pendidikan Akhlak (al-Tarbiyah al-Khuluqiyah) 

       Pendidikan akhlak merupakan pendidikan dalam rangka meningkatkan 

kepribadian manusia sesuai akhlak Qur‟ani, sebagai perwujudan perilaku 

keagamaan
212

 yang berlandaskan tauhid. Tauhid dalam Islam merupakan 

landasan bagi pandangan hidup dan peri kehidupan seseorang. Pendidikan akhlak 

mempunyai tujuan untuk menjadikan manusia memenuhi kodrat penciptaannya 

yaitu sebagai hamba Allah (‘abd Allah). Tunduk dan patuh kepada ketentuan 

Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Melaksanakan 

ibadah dengan sungguh-sungguh baik berkenaan dengan ibadah yang sudah 

ditentukan aturan dan caranya seperti sholat, puasa, dan zakat maupun ibadah 
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yang belum ditentukan seperti segala aktifitas yang bersifat sosial, ekonomi, 

budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya. Pendidikan akhlak juga 

bisa disebut dengan pendidikan rohani sebab yang dididik adalah aspek rohani 

manusia. 

    Prinsip Islamisasi ilmu pengetahuan yang dicetuskan oleh Ismail Raji al Faruqi 

juga banyak membahas mengenai aspek rohaniah. Prinsip ini menegaskan bahwa 

prinsip pertama dari agama Islam dan segala sesuatu yang islamiah adalah 

keesaan Allah Swt.
213

 Setiap sesuatu yang kita lakukan di dunia harus 

berdasarkan pada kepercayaan terhadap-Nya. Seperti telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa manusia diciptakan mempunyai tugas mengabdi kepada 

Allah (‘abd Allah). Dalam segala penciptaan, Allah mempunyai tujuan ukhrawi, 

yaitu kembali kepada-Nya.
214

  

       Tujuan rohani dalam pendidikan Islam juga menyangkut perihal moral atau 

perilaku dan etika. Nilai-nilai pendidikan moral sebagai tolak ukur perilaku 

seseorang yang berkaitan dengan hati nurani. Sejatinya pendidikan akhlak 

(moral) akan membentuk pribadi yang lebih baik. Dalam prinsip Islamisasi, 

dijelaskan bahwa nilai-nilai (aksiologis) sangat memperhatikan tentang perilaku 

baik dan perilaku buruk seseorang, sikap yang benar dan salah serta tentang cara 

seseorang untuk mencapai tujuannya.
215

 Apakah dia akan menggunakan cara-
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cara yang baik atau cara-cara yang buruk. Akhlak atau moral ini didasarkan pada 

Tuhan berdasarkan wahyu-Nya. 

    Jadi, Islamisasi ilmu pengetahuan bertujuan untuk membentuk manusia yang 

bertauhid secara utuh dan membentuk manusia yang memiliki nilai moral, dalam 

kaitannya dengan hubungan antar sesama manusia dan makhluk lain ciptaan 

Allah. Maka, pembentukan manusia yang bertauhid dalam Islamisasi ilmu 

pengetahuan al Faruqi relevan dengan tujuan pendidikan rohani (pendidikan 

akhlak) dalam pendidikan Islam. 

    Ketiga aspek pendidikan di atas sangat penting dilakukan secara seimbang 

sebab ketiga aspek tersebut mendukung penuh tugas manusia di bumi. Dalam 

prinsip Islamisasi ilmu pengetahuan, al Faruqi menyatakan bahwa reason of 

being manusia adalah untuk mengabdi dan menjadi wakil Allah di bumi. Dari 

semua makhluk ciptaan-Nya, hanya manusia yang bisa menjalankan tugas ini. 

Tujuan diajarkannya ketiga aspek pendidikan di atas adalah untuk memperbaiki 

akhlak dan mengajarkan kepada manusia bahwa dia mempunyai kedudukan 

sebagai abdi dan khalifah yang harus memiliki jasmani yang sehat, rohani yang 

bertauhid, dan akal yang cerdas untuk dapat menjalani kehidupannya di dunia 

dan bahagia di akhirat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji al Faruqi merupakan 

upaya integrasi wahyu (agama Islam) dan akal (sains) untuk mengembalikan 

kondisi umat Islam Islam yang mengalami kemunduran akibat malaise dengan 

berlandaskan tauhid yang meliputi prinsip keesaan Allah, kesatuan alam 

semesta, kesatuan kebenaran dan ilmu pengetahuan, kesatuan hidup, dan 

kesatuan umat manusia melalui 12  langkah, yaitu penguasaan disiplin ilmu 

modern, survei disiplin ilmu, penguasaan khasanah Islam tahap antologi, 

penguasaan khasanah Islam tahap analisa, penentuan relevansi Islam terhadap 

disiplin ilmu, penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern tingkat 

perkembangan masa kini, dan penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern 

tingkat perkembangan dewasa kini, survei permasalahan yang dihadapi umat 

Islam, survei permasalahan yang dihadapi umat manusia, analisis kreatif dan 

sintesa, penuangan kembali disiplin ilmu modern ke dalam kerangka Islam, 

dan terakhir penyebarluasan ilmu yang telah diislamkan agar tidak terjadi 

dikotomi sebagai akibat dari sekularisasi. 

2. Dari penelitian di atas ditemukan relevansi antara konsep Islamisasi ilmu 

pengetahuan Ismail Raji al Faruqi dengan tujuan pendidikan Islam dalam tiga 

aspek, yaitu relevansinya tujuan pendidikan jasmaniah (al-Tarbiyah al-



 

122 
 

Jismiyah) adalah terbentuknya manusia pilihan yang unggul dan sehat 

jasmani. Relevansinya dengan tujuan pendidikan akal (al-Tarbiyah al-

‘Aqliyah) adalah terbentuknya manusia berilmu yang tidak memisahkan 

antara wahyu (agama Islam) dan akal (sains). Relevansinya dengan tujuan 

pendidikan akhlak (al-Tarbiyah al-Khuluqiyah) adalah terbentuknya manusia 

yang bertauhid secara utuh. 

 

B. Saran 

    Setelah melakukan penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran 

berupa perlunya penelitian lebih lanjut tentang implementasi Islamisasi ilmu 

pengetahuan al Faruqi pada sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan 

prinsip tersebut dalam rangka meyempurnakan kajian ini agar lebih 

komprehensif. Bagi pihak penyelenggara pendidikan, hasil penelitian ini 

memberikan penegasan bahwa tujuan pendidikan Islam yang telah dirumuskan 

saat ini sesuai dengan konsep Islamisasi ilmu pengetahuan yang bertujuan 

menghilangkan dikotomi dan sekularisasi dalam kehidupan. 
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