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Bacalah dengan (menyebut) nama Rabb-mu Yang Menciptakan. 
(Al-Qur’an surat Al-Alaq ayat 1) 

 
Kata ilmu dengan asal 3 huruf (ain, lam, mim) disebutkan 779 kali dalam Kitabullah. Selain itu, terdapat lebih banyak 

lagi kalimat yang mengarah pada makna ilmu, tapi tidak disebutkan menurut lafadznya. Seperti: yaqin, huda, akal, 
al-fikru, nazhar, hikmah, fiqih, burhan, dalil, hujjah, ayat, bayyinah, dan lain-lain. Sementara dalam sunnah 

nabawiyah, menghitung kalimat ilmu hampir merupakan hal yang mustahil, karena saking banyaknya. 
(Prof. Dr. Raghib As-Sirjani) 

 
★ ★ ★ 

 
 Terdapat anggapan umum bahwa kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Barat (Eropa dan 
Amerika) sejak beberapa abad terakhir ini disebabkan antara lain dan terutama oleh paham 
sekularisme (melepaskan diri dari ikatan agama) dan gerakan sekularisasi yang mengakhiri apa 
yang kemudian disebut sebagai Zaman Kegelapan. Asumsi ini memang ada benarnya, mengingat 
hubungan yang tidak harmonis sepanjang sejarah antara dogmatisme Gereja dan rasionalisme para 
saintis. Ketegangan dan konflik antara keduanya begitu sengit sehingga seringkali satu pihak 
berusaha menjatuhkan dan menindas yang lain. Terjadilah praktik-praktik seperti eks-komunikasi, 
kondemnasi, persekusi, immurasi, inkuisisi, dan eksekusi. Tidak sedikit saintis yang dikucilkan, 
dikutuk, diburu, dikurung, diinterogasi, dan dijatuhi hukuman mati. Kasus Giordano Bruno, Galileo 
Galilei, dan Baruch Spinoza merupakan secuil “lembaran hitam” dalam sejarah ilmu pengetahuan di 
Barat. 
 Pernahkah anda membayangkan institusi resmi mengadili (menghukum) lebih 10.280 orang 
dengan cara dibakar hidup-hidup? Sekitar 6.870 orang telah digantung di depan publik dan 77.320 
orang disiksa dengan berbagai macam siksaan pedih? Itu semua terjadi pada kurun yang amat 
singkat, sekitar 18 tahun (1481-1499 M)3. Dan itulah pengalaman pedih dan getir yang terus 
membekas di sanubari dunia Barat. 
 Yang keliru dalam hal ini adalah ketika asumsi tersebut di atas diterima “for granted“ dan 
digeneralisir, dijadikan cermin dan dipakai untuk membaca sejarah perkembangan, kemajuan, dan 
kemunduran peradaban (ilmu pengetahuan) lslam, seolah-olah kasus yang sama juga terjadi di 
dunia lslam, seolah-olah ilmu pengetahuan juga mengalami nasib yang sama malangnya dalam 
sejarah keilmuan lslam. Lebih keliru lagi ketika asumsi tersebut dikonversi menjadi tesis, lalu 
digunakan sebagai landasan prediksi dan strategi membangun kembali pemikiran dan peradaban 
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Islam kini, bahwa kemunduran ilmu pengetahuan di dunia lslam disebabkan oleh ortodoksi, bahwa 
kebangkitan dan kemajuan ilmu pengetahuan di dunia lslam hanya dapat terwujud jika kaum Muslim 
mau mengikuti dan meniru bangsa-bangsa Barat, yakni dengan menganut sekularisme dan 
mempraktikkan sekularisasi. Artikel ini akan membahas masalah tersebut dari sudut pandang 
historis dan sosiologis, dalam rangka memisahkan antara mitos (opini) dan realitas (fakta) seputar 
jatuh-bangunnya ilmu pengetahuan dalam sejarah peradaban Islam. Artikel ini juga mencoba 
memberikan gambaran konsep Islamisasi Ilmu Pengetahuan sebagai solusi terhadap kebangkitan 
ilmu pengetahuan dan peradaban di dunia Islam. 
 
Kemajuan Ilmu Pengetahuan dalam Sejarah Islam 
 
 Awal kemunculan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia lslam tidak dapat 
dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri. Dalam tempo lebih kurang 25 tahun setelah 
wafatnya Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam (632M), kaum Muslim telah berhasil 
menaklukkan seluruh jazirah Arabia dari selatan hingga utara. Ekspansi dakwah yang dalam sejarah 
Islam disebut sebagai “pembukaan negeri-negeri” (futuh al-buldan) ini berlangsung pesat dan tak 
terbendung. Bagai diterpa gelombang tsunami, satu persatu, kerajaan demi kerajaan dan kota demi 
kota berhasil ditaklukkan dan dianeksasi. Sehingga tidak sampai satu abad, pada 750 M, wilayah 
lslam telah meliputi hampir seluruh luas jajahan Alexander the Great di Asia (Kaukakus) dan Afrika 
Utara (Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko), mencakup Mesopotamia (Irak), Syria, Palestina, Persia 
(Iran), Mesir, plus semenanjung lberia (Spanyol dan Portugis), dan lndia. 
 Pelebaran sayap dakwah lslam itu tentu saja bukan tanpa konsekuensi. Seiring dengan 
terjadinya konversi massal dari agama asal atau kepercayaan lokal ke dalam lslam, terjadi pula 
penyerapan terhadap tradisi budaya dan peradaban setempat. Proses interaksi yang berlangsung 
alami namun pesat ini tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan ″islamisasi” (atau apapun namanya, 
seperti ″naturalisasi″, ″integralisasi″, ″asimilasi″ dan lain sebagainya), dimana unsur-unsur dan 
nilai-nilai masyarakat lokal ditampung, ditampih, dan disaring dulu sebelum kemudian diserap. 
Hal-hal yang positif dan sejalan dengan lslam dipertahankan, dilestarikan dan dikembangkan. 
Sementara elemen-elemen yang tidak sesuai dengan kerangka dasar ajaran lslam ditolak dan 
dibuang. Proses ini digambarkan dengan sangat baik oleh sejarawan sains Muslim terkemuka, 
Seyγed Hossein Nasr, sebagai berikut 
 “Dalam kedua kasus tersebut (yakni kemunculan sains di dunia lslam dan Eropa Barat) 
memang ada masa pemindahan, namun ada juga masa pengunyahan, pencernaan, dan 
penyerapan yang juga berarti penolakan. Tidak pernah ada sains yang diserap ke dalam sebuah 
peradaban tanpa penolakan sedikitpun. Mirip dengan tubuh kita. Kalau kita cuma makan saja, tetapi 
badan kita tidak mengeluarkan sesuatu, maka dalam beberapa hari saja, kita akan mati. Sebagian 
makanan perlu diserap, sebagian lagi harus dibuang′′ 
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 Dalam proses interaksi tersebut kaum Muslim pun terdorong untuk mempelajari dan 
memahami tradisi intelektual negeri-negeri yang ditaklukkannya. lni dimulai dengan penerjemahan 
karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani (Greek) dan suryani (Syriac) ke dalam bahasa Arab. Pada 
zaman pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syria. Pelaksananya adalah para 
cendekiawan dan paderi yang juga dipercaya sebagai pegawai pemerintahan. Akselerasi terjadi 
setelah tahun 750 M, menyusul berdirinya Daulah ′Abbasiyyah yang berpusat di Baghdad. Seperti 
dinasti sebelumnya, mereka pun banyak merekrut kaum terpelajar lokal sebagai staf di 
pemerintahan. Mereka inilah yang kemudian banyak mewarnai perkembangan pemikiran 
selanjutnya. Sebut saja, misalnya Ibn al-Muqaffa′ (w. 759 M) dan Yahya ibn Khalid ibn Barmak (w. 
803 M), cendekiawan dan politisi berdarah Persia yang diangkat menjadi menteri pada masa itu. 
Lalu pada masa pemerintahan Khalifah al-Ma′mun (w. 833 M) mulailah dilaksanakan proyek 

 



penerjemahan secara intensif dan besar-besaran. la mendirikan sebuah pusat kajian dan 
perpustakaan yang dinamakan Bayt al-Hikmah. Di antara mereka yang aktif sebagai penerjemah 
dan peneliti tersebutlah nama-nama semisal Hunayn lbn lshaq dan anaknya lshaq lbn Hunayn, Abu 
Bishr Matta lbn Yunus, Yahya ibn ′Adi dan lain-lain. Menjelang akhir abad ke-9 M, hampir seluruh 
korpus saintifik Yunani telah berhasil diterjemah, meliputi berbagal bidang ilmu pengetahuan, dari 
kedokteran, matematika, astronomi, fisika, hingga filsafat, astrologi, dan alchemy. 
 Menurut pakar sejarah sains dari universitas Harvard, Profesor Abdel Hamid Sabra, 
gerakan penerjemahan tersebut di atas mewakili fase pertama dari tiga tahap lslamisasi sains. Ia 
menyebutnya sebagai fase peralihan atau akuisisi, dimana sains Yunani memasuki wilayah 
peradaban lslam bukan sebagai kekuatan penjajah (an invading force), melainkan sebagai tamu 
yang diundang (an invited guest). Namun, pada tahap ini sang tuan rumah yang mengundangnya 
masih menjaga jarak dan berhati-hati. Selanjutnya adalah fase penerimaan atau adopsi, dimana 
tuan rumah mulai mengambi dan menikmati oleh-oleh yang dibawa sang tamu. Lahirlah orang-orang 
seperti Jabir ibn Hayyan (w. 815 M), al-Kindi (w. 873 M) dan Abu Ma′syar (w. 886 M). Proses ini terus 
berlanjut ke tahap berikutnya yang disebut dengan fase assimilasi dan naturalisasi. Pada tahap ini 
tuan rumah bukan sekadar menerima dan menikmati, tetapi juga mulai mampu meramu dan 
memasak hidangan sendiri, mencipta menu baru, membuat dan memasarkannya ke masyarakat 
luas. lnilah yang ditunjukkan oleh al-Khawarizmi (w. 863 M) dan ‘Umar al-Khayyam (w. 1132 M) 
dalam matematika, lbn Sina (w. 1037 M) dan lbn an-Nafis (w. 1288 M) dalam kedokteran, lbn 
al-Haytsam (w. 1040 M) dan lbn al-Syatir (w. 1375 M) dalam astronomi, al-Biruni (w. 1048 M) dan 
al-Idrisi (w. 1150 M) dalam geografi, dan masih banyak sederetan nama besar lainnya. 
 Fase kematangan ini berlangsung kurang lebih 500 tahun lamanya, ditandai dengan 
produktivitas yang inggi dan orisinalitas yang luar biasa. Sebagai ilustrasi, al-Battani (w. 929 M) 
mengoreksi dan memperbaiki sistem astronomi Ptolemy, mengamati serta mengkaji pergerakan 
matahari dan bulan, membuat kalkulasi baru, mendesain katalog bintang, merancang pembuatan 
pelbagai instrumen observasi, termasuk desain jam matahari (sundial) dan alat ukur (mural 
quadrant). Seperti buku-buku lainnya, karya al Battani pun diterjemahkan ke bahasa Latin, yaitu De 
scientia stellarum, yang dipakai sebagai salah satu bahan rujukan oleh Kepler dan Copernicus. Kritik 
terhadap teori-teori Ptolemy juga telah dilontarkan oleh lbn Rusyd (w. 1198 M) dan al-Bitruji (w. 1190 
M). Dalam bidang fisika, ibn Bajjah (w. 1138 M) mengantisipasi Galileo dengan kritikannya terhadap 
teori Aristoteles tentang gaya gerak dan kecepatan. Demikian pula dalam bidang-bidang sains 
lainnya. Bahkan dalam hal teknologi, pada sekitar tahun 800-an M di Andalusia, Ibn Firnas telah 
merancang pembuatan alat untuk terbang, mirip dengan rekayasa yang dibuat oleh Roger Bacon (w. 
1292 M) dan belakangan diperkenalkan oleh Leonardo da Vinci (w. 1519 M). Melihat prestasi yang 
cukup gemilang itu, wajarlah jika kemudian muncul pertanyaan bagaimana semua itu dapat terjadi? 
 Jika dikaji dan ditelusuri dengan teliti, faktor-faktor yang telah memungkinkan dan 
mendorong kemajuan sains di dunia lslam pada saat itu antara lain sebagai berikut. 
 Pertama, kemurnian dan keteguhan dalam mengimani, memahami, dan mengamalkan 
ajaran lslam (firm adherence to understanding and practicing of true Islamic faith and teachings). 
Keimanan yang teguh, pemahaman yang memadai, dan kesungguhan dalam mempraktikkan ajaran 
lslam sebagaimana tertuang dalam AI Qur′an dan Sunnah itu telah berhasil melahirkan 
individu-individu “siap tempur” yang unggul secara mental maupun moralnya, dan pada gilirannya 
membentuk masyarakat madani yang islami. Terbukti dalam rentang waktu yang cukup singkat 
mereka berjaya membangun sebuah peradaban yang gemilang. 
 Kedua, adanya motivasi agama. Sebagaimana kita ketahui, kitab suci AI Qur′an banyak 
berisi anjuran untuk menuntut ilmu, perintah agar kita membaca (iqra’), melakukan observasi (a-fala 
yarawna), eksplorasi (a-fala yanzhuruna) dan ekspedisi (siru fil-ardhi), melakukan “inference to the 
best explanation” -dalam istilah falsafah sains kontemporer- serta berpikir ilmiah rasional (li-qawmin 
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ya’qilun, yatafakkarun). Pendek kata, pesan-pesan senada yang intinya mengecam sikap dogmatis 
atau “asal terima”. Begitu gencarnya ayat-ayat ini didengungkan sehingga belajar atau mencari ilmu 
pengetahuan diyakini sebagai kewaliban (faridah) atas setiap individu Muslim, dengan implikasi 
berdosalah mereka yang tidak melakukannya. Pada tataran praktis, doktrin ini membawa dampak 
yang sangat positif. la mendorong dan mempercepat terciptanya masyarakat ilmu (knowledge 
society) dan budaya ilmu (knowledge culture), dua perkara terpenting yang bertanggung jawab 
melahirkan peradaban Islam. Penting diingat bahwa penekanan yang diberikan lslam terhadap 
pentingnya ilmu dan perhatian yang serius terhadap pencarian berbagai cabang ilmu adalah dalam 
rangka usaha meraih kebahagiaan sejati (“di sini dan di sana”), dan bukan sekadar memenuhi 
kebutuhan sosial ekonomi (self-aggrandizement atau personal gain) 
 Ketiga, adalah faktor sosial politik. Tumbuh dan berkembangnya budaya ilmu dan tradisi 
ilmiah pada masa itu dimungkinkan antara lain (jika bukan terutama) oleh kondisi masyarakat lslam 
yang meskipun terdiri dari bermacam-macam etnis (Arab, Parsi, Koptik, Berber, Turki, dan lain lain), 
dengan latar belakang bahasa dan budaya masing-masing, namun berhasil diikat oleh tali aqidah 
lslam. Dengan demikian terwujudlah stabilitas, keamanan dan persatuan (political unity, stability, 
peace and order, because of faith and in spite of ethnic as well as cultural diversity). Para pencari 
ilmu maupun cendekiawan dengan leluasa dan aman bepergian dan merantau ke pusat-pusat 
pendidikan dan keilmuan, dari Seville ke Baghdad, dari Samarkand ke Madina, dari Isfahan ke Kairo, 
atau dari Yaman ke Damaskus. Ini belum termasuk mereka yang mejelajahi seluruh pelosok dunia 
lslam semisal lbn Jubayr (w. 1217 M) dan lbn Batutah (w. 1377 M) 
 Keempat, adalah faktor ekonomi. Kesejahteraan masyarakat pada masa itu membuka 
peluang bagi setiap individu untuk mengembangkan diri dan mencapai apa yang diinginkannya. 
Imam adz-Dzahabi (w. 1348 M) misalnya, menuntut ilmu hingga usia 20 tahun dengan biaya orang 
tuanya. Demiklan pula lbn Hazm (w. 1046 M), yang juga didukung sepenuhnya oleh ayahnya yang 
menjabat wazir saat itu. Namun umumnya, pemerintah daerah mengalokasikan dana khusus untuk 
para penuntut ilmu. Di universitas dan sekolah-sekolah tinggi seperti Nizamiyyah, ‘Aziziyyah, 
Mustansiriyyah dan sebagainya, baik staf pengajar maupun pelajar dijamin kehidupannya oleh 
badan wakaf masing-masing wilayah, sehingga mereka bisa konsentrasi penuh pada bidang dan 
kariernya, serta produktif menghasilkan karya-karya ilmiah. Dengan kemakmuran jugalah kaum 
Muslim dahulu dapat membangun istana-istana yang megah, perpustakaan-perpustakaan besar dan 
sejumlah rumah sakit. 
 Kelima, adalah dukungan dan perlindungan politis dari penguasa saat itu. Hal ini cukup 
menentukan mengingat implikasi finansial serta sosialnya. ltulah sebabnya para saintis seperti lbn 
Sina, lbn Tufayl, Nasiruddin al-Tusi dan lain-lain berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti 
patron-nya. Mereka menjadi penasihat sultan, dokter istana, atau sekaligus menjadi pejabat (Seperti 
lbn Sina yang diangkat sebagai menteri oleh penguasa Hamadan waktu itu). 
 Apa yang dipaparkan di atas merupakan faktor-faktor konkrit yang mempengaruhi 
perkembangan dan kemajuan sains dalam sejarah peradaban lslam. Disebut demikian berdasarkan 
fakta-fakta historis yang tertulis dalam literatur klasik. Oleh karena itu, adalah mitos (opini) belaka 
jika dikatakan bahwa sains di dunia lslam dahulu berkembang dan maju karena faham sekularisme 
atau buah gerakan sekularisasi. 
 
Kemunduran Ilmu Pengetahuan di Dunia Islam 
 
 Pertanyaan selanjutnya yang sering dilontarkan adalah mengapa cahaya kegemilangan 
sains tersebut kemudian redup lalu lenyap sama sekali? Tentu saja menjawabnya tidaklah 
sesederhana melontarkannya. Jawaban untuk pertanyaan ini membawa kita masuk ke arena 
perdebatan dan teka-teki. Mengingat pelbagai karya dan dan prestasi yang dicapai oleh para 
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ilmuwan Muslim hingga abad ke-14 Masehi, para ahli sejarah sains banyak yang tak habis pikir 
mengapa perjalanan sains di dunia lslam seolah-olah mendadak berhenti. “This situation is a deep 
puzzle about which many have speculated for at least the last 150 years”, kata Toby E. Huff. Secara 
umum, factor-faktor yang dikatakan menjadi penyebab kemunduran dan kematian sains di dunia 
lslam dapat dikelompokkan menjadi dua, internal dan eksternal, yang masing-masing harus diteliti 
lagi sehingga dapat dibedakan mana yang faktual dan mana yang mistikal, mana yang berbasis data 
dan mana yang cuma berdasarkan spekulasi belaka. Di bawah ini adalah aneka jawaban yang 
dilontarkan oleh pakar-pakar sejarah maupun praktisi sains dari kalangan Muslim maupun 
non-Muslim, berikut ulasan kritisnya. 
 Menurut Profesor Sabra, kemunduran merupakan fase keempat dari proses yang 
disebutnya sebagal “appropriasi” itu. Pada tahap ini, aktivitas saintifik mengalami reduksi karena 
lebih diarahkan untuk memenuh kebutuhan praktis. Sains menyempit wilayah dan perannya menjadi 
sekadar pelayan agama (handmaiden of religion). Pendapat beliau diamini oleh David A. King, pakar 
sejarah astronomi lslam dari Universitas Frankfurt. Maka, aritmatika masih dianggap penting sebagai 
alat untuk menghitung pembagian harta warisan (fara’id). Sementara astronomi dan geometri (atau 
lebih tepatnya trigonometri) terus diajarkan terutama membantu para muwaqqit menetapkan jadwal 
shalat dari waktu ke waktu dan menentukan arah kiblat. Penjelasan semacam ini tidak terlalu tepat. 
Sebab pada banyak kasus, asas manfaat alias utilitarianisme ini justru berperan sebaliknya, menjadi 
faktor penting yang mendorong perkembangan dan kemajuan sains. 
 Adapun David C. Lindberg menyebut (1) oposisi kaum konservatif, (2) krisis ekonomi dan 
politik, serta (3) keterasingan dan keterpinggiran sebagai tiga faktor utama yang bertanggungjawab 
atas kemunduran sains di dunia lslam. Makin hari, penentangan dan kecaman terhadap sains dan 
saintis pada masa itu semakin gencar, tulis guru besar sejarah sains dari Universitas 
Wisconsin-Madison ini. Sebagai contoh ia menunjuk kasus pembakaran buku-buku sains dan filsafat 
yang terjadi antara lain di Cordoba. Pernyataan Lindberg ini mengingatkan kita pada tulisan 
Goldziher kira-kira seabad sebelumnya yang ia beri judul ″Sikap Kaum Salaf Muslim Orthodoks 
terhadap Ilmu-IImu Klasik″. Namun, tesis Goldziher ini telah dibantah oleh banyak kalangan. Dimitri 
Gutas dari Universitas Yale, misalnya, mengatakan bahwa Goldziher terlampau gegabah dalam 
menarik kesimpulan, dan itu karena ia dipengaruhi oleh bias pribadinya yang cenderung 
memojokkan tokoh-tokoh ulama Hanbali. Kritik ini diperkuat oleh Sonja Brentjes berdasarkan hasil 
penelitiannya atas data-data biografis-historis yang ada. Ia menganggap gambaran yang ditulis 
Goldziher itu sebagai mitos. Michael Chamberlain datang menengahi. Menurut dia, kesalahan 
Goldziher terletak pada generalisasinya yang tergesa-gesa. Mestinya, untuk dapat mengambil 
kesimpulan yang akurat kita harus meneliti kasus per kasus.  
 Namun ada satu hal luput dari perdebatan itu, yaitu apa sebenarnya yang melatar belakangi 
oposisi tersebut? Inilah yang perlu diungkapkan. Jadi bukan sekadar bagaimana atau seperti apa 
kejadiannya, namun mengapa semua itu terjadi? Jika para saintis dan filosof dahulu itu dikecam dan 
dikucilkan, hal itu disebabkan oleh sikap dan perilaku mereka sendiri. Pada puncak kemajuan dan 
kemakmurannya, banyak sekali di antara mereka yang secara diam-diam telah murtad dan kufur 
terhadap ajaran lslam. Tren yang berlaku saat itu adalah “free thinking” alias liberalism. Anda bukan 
intelektual jika tidak eksentrik, liberal dan sekular. Banyak sekali di antara rnereka yang munafiq dan 
zindiq, mereka yang “publicly” Muslim tetapi “privately” menganut agama Mani, Zoroaster, atau 
filsafat perennial. Contohnya adalah para saintis yang menamakan dirinya ikhwan as-Safa’ yang 
mengingkari kenabian Muhammad shalallahu ‘alaihi wa sallam dan menganut semacam natural 
religion. Ada juga yang terang-terangan mengkonsumsi khamar seperti Umar al-Khayyam dan lbn 
Sina atas berbagai macam alasan. Berbeda dengan generasi pertama atau kedua, banyak kalangan 
yang menyebut diri mereka ilmuwan saat itu tidak lagi peduli pada ajaran agama. Bahkan ada yang 
berkata bahwa mereka yang mengikuti shalat Jumat itu tak ubahnya seperti sapi dan keledai. Dan 
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memang kehidupan hedonis saat itu sudah mulai dipraktikkan oleh kalangan istana dan kaum elit 
yang terdiri dari para politisi, cendekiawan, saintis, dan budayawan semacam lbn al-Muqaffa’, Abu 
Hayyan at-Tawhidi, al-Jahiz atau Abu Nuwas, kehidupan malam dengan pesta arak dan erotisisme. 
 Krisis ekonomi dan instabilitas politik sangat berpengaruh terhadap perkembangan sains. 
Konflik berkepanjangan yang seringkali disertai dengan perang saudara telah mengakibatkan 
disintegrasi, krisis militer dan hancurnya ekonomi. Dan tiga pilar ini mulai absen di dunia lslam 
menjelang abad ke-13 Masehi. Semua ini diperparah lagi dengan serangan tentara Salib (1099 M), 
pembantaian riconquista di Spanyol (1065-1248 M) yang memakan ratusan ribu korban, dan invasi 
pasukan Mongol yang berhasil menduduki Baghdad pada 1258 M. Tidak hanya korban jiwa. Tidak 
sedikit perpustakaan dan berbagai fasilitas riset dan pendidikan yang porak poranda. Ekonomi pun 
lumpuh, dan sebagai akibatnya, sains berjalan tertatih-tatih. 
 Faktor ketiga yang ditunjuk oleh Lindberg biasanya disebut juga “marginality thesis”. 
Mereka yang mengusung tesis ini berpendapat bahwa sains di duna lslam tidak bisa maju karena 
statusnya memang selalu dipinggirkan atau dianak tirikan. Akibatnya, sains tidak pernah secara 
resmi diakui sebagai salah satu mata pelajaran atau bidang studi tersendiri. Pengajaran sains hanya 
bisa dilakukan dengan cara “nebeng” atau diselipkan bersama subjek lainnya. Seberapa jauh 
kebenaran tesis ini masih terbuka untuk diperdebatkan. Pada level yang lebih tinggi, hal ini 
berimplikasi pada riset dan pengembangan. Konon para saintis saat itu banyak yang bekerja 
sendiri-sendiri, di laboratorium milik pribadi, meskipun disponsori dan dilindungi oleh patronnya. 
Namun demikian, tidak ada lembaga khusus yang menampung mereka. Kesimpulan semacam ini 
agak problematik. Pertama, karena mencerminkan generalisasi yang tergesa-gesa dan kedua, 
karena institusionalisasi tidak selalu berdampak positif tetapi bisa juga berakibat sebaliknya. 
 Selain itu, beberapa faktor internal seperti kelemahan metodologi, kurangnya matematisasi, 
langkanya imajinasi teoretis, dan jarangnya eksperimentasi, juga dianggap sebagai penyebab 
stagnasi sains di dunia lslam. Pendapat ini disanggah oleh Toby E. Huff. Menurut dia, mengapa di 
dunia lslam yang terjadi justru kejumudan dan bukan revolusi sains lebih disebabkan oleh masalah 
sosial budaya ketimbang oleh hal-hal tersebut di atas. Buktinya, Copernicus pun didapati 
menggunakan model dan instrumen yang didesain oleh at-Tusi. Tradisi saintifik lslam, tegas Huff, 
juga terbukti cukup kaya dengan pelbagai teknik eksperimen dalam bidang astronomi, optik maupun 
kedokteran. Oleh karena itu Huff lebih cenderung menyalahkan iklim sosial-kultural-politik saat itu 
yang dianggapnya gagal menumbuhkan semangat universalisme dan otonomi kelembagaan di satu 
sisi, dan membiarkan partikularisme dan elitism berkembang biak. Di sisi lain, Huff menilai tidak 
terdapatnya skeptisisme yang terorganisir dan dedikasi yang murni juga telah mempengaruhi 
perkembangan sains di duna lslam. Dengan poin terakir itu, Huff telah membawa kita keluar dari 
wilayah sosiologi ke epistemologi sains. 
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 Ada juga klaim yang menghubungkan kemunduran sains dengan sufisme. Memang benar 
seiring dengan kemajuan peradaban lslam saat itu muncul berbagai gerakan moral spiritual yang 
dipelopori oleh kaum sufi. Intinya adalah penyucian jiwa dan pembinaan diri secara lebih intensif dan 
terencana. Pada perkembangannya, gerakan-gerakan tersebut kemudian mengkristal jadi 
tarekat-tarekat dengan pengikut yang kebanyakannya orang awam. Popularisasi tasawuf inilah yang 
bertanggungjawab melahirkan sufi-sufi palsu (pseudo-sufis) dan menumbuhkan sikap irasional di 
kalangan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang lebih tertarik pada aspek-aspek mistik 
supernatural (seperti keramat (karamah), kesaktian, keajaiban, dan sebagainya) ketimbang pada 
aspek ‘ubudiyyah dan akhlaqnya. Obsesi untuk memperoleh kesaktian dan kegandrungan pada 
hal-hal tersebut pada gilirannya menyuburkan berbagai bentuk bid′ah, takhayyul, dan khurafat. 
Akibatnya yang berkembang bukan sains, tetapi magic (sihir serta perdukunan) dan aneka 
pseudo-sains seperti astrologi (za’iraja), physiognomy (ilmu qiyafah, firasah, palmistry), geomancy, 
necromancy, mujarrobat perjimatan (awfaq, ‘azimat, tamimah) dan sebagainya. Jadi lebih tepat jika 

 



dikatakan bahwa kemunduran sains disebabkan oleh praktik-praktik semacam ini. 
 
Islamisasi Ilmu Pengetahuan 
 
 Berkaca pada fakta sejarah bangun jatuhnya ilmu pengetahuan dan peradaban dunia Islam 
diatas, maka sekarang kita memiliki bekal yang cukup untuk belajar. Ilmu pengetahuan dan 
peradaban Islam faktanya pernah maju dan gemilang, lalu mengalami kemunduran selama 
beberapa dekade, bahkan hingga kini. Dan kini ilmu pengetahuan dan peradaban Barat telah 
menghegemoni dunia dengan ciri khasnya yang berpusat pada materialisme. 
 Ilmu yang berkembang di dunia Barat saat ini berdasarkan pada rasio dan panca indera, 
jauh dari wahyu dan tuntunan Ilahi. Meskipun telah menghasilkan teknologi yang bermanfaat bagi 
manusia, Ilmu Barat modern telah pula melahirkan bencana baik kepada kemanusiaan, alam dan 
etika. Akibat paham materialisme maka terjadi penjajahan dan kolonisasi. Ribuan bahkan jutaan 
nyawa manusia melayang. Perbudakan terjadi dan kekayaan alam dieksploitasi. Harun Yahya dalam 
bukunya The Disasters Darwinism Brought to Humanity menggambarkan berbagai bencana 
kemanusiaan yang ditimbulkan akibat Darwinisme, di antaranya berupa rasisme dan kolonialisme. 
 Peradaban Barat sebagaimana ditulis oleh sejarawan Marvin Perry, adalah sebuah 
peradaban besar, tetapi sekaligus sebuah drama yang tragis (a tragic drama). Peradaban ini penuh 
kontradiksi. Satu sisi, ia memberi sumbangan besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
yang membuat berbagai kemudahan fasilitas hidup, tapi pada sisi lain peradaban ini memberi 
kontribusi yang tidak kecil kepada penghancuran alam semesta. 
 Di zaman modern ini pula, manusia telah membelanjakan dana secara “luar biasa” kepada 
alat-alat pembunuh massal. Sekedar contoh, Jeremy Isaacs dan Taylor Downing, dalam bukunya, 
Cold War, memaparkan, antara 1945-1996 saja, diperkirakan sekitar 8 trilyun USD 
($ 8,000,000,000,000) biaya dikeluarkan untuk persenjataan di seluruh dunia. Puncaknya, 
persediaan nuklir saat ini mencapai 18 mega ton. Padahal, seluruh bom yang diledakkan pada 
Perang Dunia II ‘hanya’ 6 megaton. 
 Paham pluralisme agama yang diusung Barat telah menampakkan sifatnya yang intoleran 
dan eksklusif. Kaum Pluralis mengklaim diri merasa benar secara absolut dan hanya gagasan 
pluralism agama sendirilah yang absolut benar. Klaim ini melahirkan “inkuisisi” (inquisition) model 
baru atas nama perang melawan terorisme. Inkuisisi abad ke-21 ini lingkupnya jauh lebih luas, global 
dan tidak lagi mengenal batas-batas geografis serta menggunakan alat-alat yang sangat canggih 
dan memusnahkan secara masif dan masal. Dari pengejaran, penginterogasian, penyiksaan dan 
pengingkaran hak-hak asasi orang-perorang atau kelompok yang “diduga” berseberangan atau 
berkeyakinan “beda”, sampai pembumi hangusan negara-negara berdaulat seperti yang tengah 
menimpa Afghanistan dan Irak. 
 Dalam dunia kedokteran modern dikenal praktik vivisection (arti harfiah ”memotong hidup 
hidup”) yaitu cara menyiksa hewan hidup karena dorongan bisnis untuk menguji obat-obatan agar 
dapat mengurangi daftar panjang segala jenis penyakit manusia. Praktik ini selain tidak beretika 
keilmuan dan tidak “berperikemanusiaan” juga menyisakan pertanyaan intrinsik tentang asumsi atas 
tingkat kesamaan uji laboratorium hewan dan manusia yang mengesahkan eksplorasi hasil klinis 
dari satu ke lainnya. 
 Dunia pertanian modern yang sangat berlebihan dalam penggunaan bahan-bahan kimia 
seperti luasnya penggunaan pestisida, herbisida, pupuk nitrogen sintetis dan seterusnya, telah 
meracuni bumi, membunuh kehidupan margasatwa bahkan meracuni hasil panen dan mengganggu 
kesehatan para petani. Pertanian yang semula disebut dengan istilah agriculture (kultur, suatu cara 
hidup saling menghargai, timbal balik komunal, dan kooperatif, bukan kompetitif) berkembang lebih 
popular dengan istilah agribusiness, sebuah sistem yang memaksakan tirani korporat untuk 

7
 



memaksimalkan keuntungan dan menekan biaya, menjadikan petani/penduduk lokal yang dahulu 
punya harga diri dan mandiri lalu berubah menjadi buruh upahan di tanah sendiri. Kehidupan sosial 
yang kooperatif pun berganti menjadi kompetitif tanpa nurani. 
 Daftar kerusakan tersebut tentu saja masih panjang. Nyatalah bahwa ilmu pengetahuan 
tidaklah netral, sebagaimana anggapan sebagian besar orang. Tapi yang penting disini, ilmu 
pengetahuan yang sudah terbaratkan itu (westernized) harus dikembalikan ke tujuan semula, 
sebagaimana Islam turun ke bumi, untuk membawa rahmat bagi alam. Oleh karena itu, solusi 
kerusakan dunia yang diakibatkan oleh rusaknya ilmu ini hanya dapat diatasi dengan Islamisasi Ilmu. 
Sebab keduanya (Islam dan Barat) berbeda secara prinsip dan diametral. Jika peradaban Barat 
(western) telah menginfeksi ilmu, maka penyembuhnya adalah Islamisasi ilmu. Hamid Fahmi 
Zarkasy menulis: 

Dan sudah tentu menerima westernisasi berimplikasi pada peminggiran (marjinalisasi) 
peradaban Islam. Jawaban bagi problem westernisasi, sudah tentu adalah dewesternisasi. 
Namun dalam kerangka pembangunan peradaban Islam yang intinya adalah membangun ilmu 
pengetahuan Islam, de-westernisasi berarti Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. 

 Kerusakan dunia sekarang ini yang timbulkan oleh kerusakan ilmu mencakup juga ilmu-ilmu 
di bidang sains, terutama sains alam (natural sciences). Dari masalah ini perlu digali kembali ide 
Islamisasi ilmu yang pernah dirintis oleh para cendekiawan muslim tiga dasawarsa lalu yang saat ini 
gaungnya mulai berkurang. Padahal problem kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh sains Barat 
modern justru makin hari makin bertambah. Dengan menggaungkan kembali isu Islamisasi sains ini 
diharapkan kesadaran umat mengenai hal ini, terutama bagi para penuntut ilmu, makin tinggi. 
Cendekiawan dan ilmuwan muslim sadar bahwa ilmu Barat yang tengah digeluti sebagian kaum 
muslimin ini bermasalah sehingga perlu di-Islamkan. 
 Ada lima pendekatan dalam Islamisasi sains yaitu pendekatan Intrumentalistik, Justifikasi, 
Sakralisasi, Integrasi dan Paradigma. Instrumentalistik menganggap bahwa ilmu pengetahuan 
adalah alat untuk mencapai tujuan. Pendekatan yang populer dan banyak dikembangkan oleh 
ilmuwan muslim saat ini adalah justifikasi. Istilah ini untuk menggambarkan aktivitas sebagian 
cendekiawan muslim yang menjustifikasi kebenaran al Quran dan Sunnah berdasarkan 
temuan-temuan ilmiah, terutama di akhir abad ini. Pendekatan berikutnya, yaitu sakralisasi sains 
atau Sains Sakral (sacred science) digagas oleh Seyyed Hossein Nasr. Menurut Nasr, desakralisasi 
ilmu pengetahuan di Barat bermula pada periode renaissance (kelahiran kembali), ketika rasio mulai 
dipisahkan dari iman. Pemisahan tersebut terus terjadi sehingga studi agama pun didekati dengan 
pendekatan sekular sehingga sekularisasi pada akhirnya terjadi dalam studi agama. Visi yang 
menyatukan ilmu pengetahuan dan iman, agama dan sains, dan teologi dengan semua segi 
kepedulian intelektual telah hilang dalam ilmu pengetahuan Barat modern. 
 Ide Islamisasi sains yang paling populer adalah ide Islamisasi yang diusung oleh Ismail Raji 
Al-Faruqi. Islamisasi ilmu pengetahuan, kata Al-Faruqi, adalah solusi terhadap dualisme sistem 
pendidikan kaum Muslimin saat ini. Baginya, dualisme sistem pendidikan harus dihapuskan dan 
disatukan dengan paradigma Islam, integrasi. Paradigma tersebut bukan imitasi dari Barat, bukan 
juga untuk semata-mata memenuhi kebutuhan ekonomis dan pragmatis pelajar untuk ilmu 
pengetahuan profesional, kemajuan pribadi atau pencapaian materi. Namun, paradigma tersebut 
harus diisi dengan sebuah misi, yang tidak lain adalah menanamkan, menancapkan serta 
merealisasikan visi Islam dalam ruang dan waktu.  
 Islamisasi sains atau ilmu pengetahuan kontemporer secara Paradigma digagas oleh Syed 
M. Naquib Al-Attas. Beliau mengemukakan pikirannya tentang tantangan terbesar yang sedang 
dihadapi kaum Muslimin adalah sekularisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu menurut Al-Attas 
lahir dari idenya terhadap Islamisasi secara umum. Islamisasi adalah “Pembebasan manusia, mulai 
dari magic, mitos, animisme dan tradisi kebudayaan kebangsaan dan kemudian dari penguasaan 
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sekular atas akan dan bahasanya.” 
 Di seberang para penggagas ilmu pengetahuan Islam ini tentu saja ada pendirian lain yang 
bertentangan. Pada umumnya pendirian ini mendapatkan argumen utamanya dengan menolak 
premis paling penting dalam argumentasi ilmu pengetahuan Islam itu, yaitu, bahwa ilmu 
pengetahuan tak bebas nilai. Implikasi praktisnya adalah pandangan instrumentalis: bahwa sebagai 
kumpulan instrumen yang bermanfaat secara praktis (terutama dalam penerjemahannya ke dalam 
teknologi) ilmu pengetahuan modern dapat dikembangkan dalam lingkungan Islam. Dan ini tak 
menafikan kemungkinan umat Islam untuk tetap hidup menuruti ajaran Islam, karena, sekali lagi, 
ilmu pengetahuan adalah alat, bukan tujuan. Jadi, bagi mereka yang berpandangan bahwa ilmu itu 
netral atau bebas nilai maka mereka menolak ilmu pengetahuan termasuk sains dapat di-Islamkan. 
 Argumentasi kritik lain, selain permasalahan netralitas ilmu, adalah kesalahpamahaman 
atas ide Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Para kritikus biasanya mengkritik ide Islamisasi 
yang dilakukan tanpa landasan epistemologis yang jelas. Kritikus mengkritik ide Islamisasi yang 
hanya bersifat permukaan, yaitu hanya memberikan label atau instrumen-instrumen Islam. Beberapa 
kritikus yang sering disebut adalah Fazlur Rahman, Abdussalam, Muhsin Mahdi, Bassam Tibi, Abdul 
Karim Sourosh, Pervez Hoodbhoy dan sebagainya. Pada umumnya, para pengkritik Islamisasi ilmu 
berpendapat sains adalah mengkaji fakta-fakta, objektif dan independen dari manusia, budaya atau 
agama, dan harus dipisahkan dari nilai-nilai. 
 Dari kelima pendekatan ini yang perlu dikembangkan adalah ide Islamisasi sains yang lebih 
fundamental atau ide yang berlandaskan paradigma, bukan sekedar menjadikan ilmu sebagai alat, 
menggabungkan ilmu sekular dan ilmu Islam, maupun sekedar menjustifikasi penemuan ilmiah 
modern dengan ayat-ayat Al Quran. Kemudian setelah masalah ini (paradigma) selesai baru kita 
masuk kepada pendekatan-pendekatan yang lain. Tanpa melakukan perubahan paradigma (shifting 
paradigm) mendasar di aspek epistemologis maka proses Islamisasi sains akan jalan di tempat. 
Sains Islam hanyalah akan mengekor sains Barat atau justru menjadi bagian dari sains Barat itu 
sendiri. Dengan demikian, pendekatan Al-Attas patut untuk didahulukan sebelum melakukan 
Islamisasi sains melalui konsep atau pendekatan yang lain. 
 Pandangan bahwa ilmu itu tidak netral, tidak bebas nilai dan banyak diwarnai oleh 
perabadan lain (non-Islam) harus disebarluaskan untuk menyadarkan kaum muslimin, terutama 
kaum terpelajar.  
 Jalan pintas (shortcut) Islamisasi ilmu pengetahuan paling realistis yang bisa dilakukan saat 
ini adalah menyatukan (integrasi) ilmu pengetahuan produk Barat itu dengan Islam yang mantap, 
pada setiap individu-individu Muslim. Membekali para pelajar dan mahasiswa (generasi muda) yang 
belajar di sekolah/kampus/institusi umum dengan bekal ilmu syar’i yang memadai hingga tidak 
sekuler. Serta menyuntikkan Islamic Worldview yang shahih pada generasi yang terdidik di 
sekolah/kampus/institusi “islami” di negeri ini hingga tidak jadi liberal. Sambil terus mengusahakan 
sekuat kemampuan Islamisasi Ilmu Pengetahuan secara paradigma (fundamental) dalam jangka 
panjang dan terencana. Wallahu a’lam. 
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