
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan untuk dijadikan kajian 

pustaka diantaranya yaitu: 

Pertama, penelitian Dwi Priyanto dalam jurnal Insania (2014)  dengan 

judul Pemetaan Problematika Integrasi Pendidikan Agama Islam dengan 

Sains dan Teknologi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memetakan 

problematika integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dengan sains dan 

teknologi. Dengan cara ini diharapkan PAI tidak sekadar sebagai wahana 

transfer pengetahuan keagamaan semata, tetapi juga penanaman nilai-nilai 

keislamaan yang nantinya mampu diterapkan oleh peserta didik dalam 

kehidupan bermasyarakat sebagai seorang muslim.  

Dalam penelitian ini disebutkan bahwa, idealnya integrasi PAI dengan 

sains dan teknologi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai upaya 

dalam memantapkan materi pendidikan agama Islam. Selain itu juga sebagai 

sarana memperjelas permasalahan yang timbul dalam penyampaian materi 

pendidikan agama Islam yang pada awalnya bersifat dogmatis. Dapat pula 

bermanfaat bagi peningkatan rasa keimanan akan kebenaran segala yang 

disampaikan al-Qur‟an dan Hadis.  



Kedua, penelitian A. Rusdiana dalam jurnal Istek UIN Sunan Gunung 

Djati (2014) dengan judul Integrasi Pendidikan Islam dengan Sains dan 

Teknologi. Penelitian ini mengkaji tentang integrasi antara sains dan agama 

melalui pendidikan agama Islam. Adapun bentuk integrasi yang dapat 

dilakukan yaitu ketika pendidik menjelaskan tentang suatu materi pendidikan 

agama Islam hendaknya dapat didukung oleh fakta sains dan teknologi. 

Sebab, di dunia yang demikian modern ini, peserta didik tidak mau hanya 

sekedar menerima secara dogmatis saja setiap materi pelajaran agama yang 

mereka terima. Secara kritis mereka juga mempertanyakan tentang materi 

pendidikan agama yang kita sampaikan sesuai dengan kenyataan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Ketiga, penelitian Usman dalam jurnal Ta‟dib STIT YPI Kerinci (2010) 

dengan judul Reintegrasi Sains Dan Islam Bagi Praktisi Pendidikan (Suatu 

Tinjauan Epistimologi Dan Aksiologi). Penelitian ini mengkaji tentang 

rekonstruksi integritas sains dan Islam, terutama bagi praktisi pendidikan. 

Hasil dari penelitian ini yaitu bangunan teologi profetik reintegrasi sains dan 

Islam berawal dari dasar atau sendi interaksi yakni berasaskan sendi tunggal 

yaitu tauhid. Dilanjutkan dengan pemilihan materi dengan mengutamakan Al-

Qur‟an dan hadis sebagai dasar awal. Ilmu-ilmu sains dikemas dengan nilai 

nilai Qur‟ani dan hadisi. 

Dari beberapa kajian penelitian di atas terdapat persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada pembahasan 



mengenai dikotomi antara agama dengan sains. Sedangkan perbedaannya 

yaitu dari sepintas judul penelitian dan rumusan masalah. 

Penelitian Dwi Priyanto berfokus pada pemetaan problematika serta 

soolusi dari integrasi Pendidikan Agama Islam dengan sains dan teknologi. 

Penelitian Rusdiana berfokus pada penghapusan dikotomi antara agama dan 

sains dengan menggunakan pendidikan Islam itu sendiri. Selanjutnya, 

penelitian Usman berfokus pada penghapusan dikotomi antara agama dan 

sains melalui rekonstruksi integritas sains dan Islam bagi praktisi pendidikan. 

Berbeda dengan ketiga penelitian di atas, fokus penelitian ini yaitu 

mengenai penghapusan dikotomi agama dan sains melalui pengkajian sains 

penciptaan alam semesta menurut Harun Yahya dalam karyanya The Qur’an 

Leads the Way to Science serta implementasinya pada pendidikan Islam. 

Penelitian ini membahas tentang sains penciptaan alam semesta yang 

dijelaskan oleh Harun Yahya dalam bukunya The Qur’an Leads the Way to 

Science. Dalam buku tersebut, Harun Yahya menggabungkan penjelasan 

mengenai penciptaan alam semesta dalam Al-Qur‟an dengan hasil penemuan 

ilmiah para ilmuwan saat ini. 

Setelah membahas tentang isi buku The Qur’an Leads the Way to 

Science yang berkaitan dengan sains penciptaan alam semesta, kemudian 

penelitian ini menjelaskan implementasi sains tersebut pada pendidikan 

Islam. Maksud dari implementasi ini adalah penerapan sains penciptaan alam 

semesta pada Pendidikan Islam di sekolah yaitu melalui mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Penerapan ini dapat dilakukan dengan 



penggabungan (integrasi) antara sains umumnya dan sains penciptaan alam 

semesta khususnya dengan kurikulum yang berlaku. 

B. Kerangka Teori 

1. Sains 

a. Pengertian Sains 

Sains adalah sebutan dalam bahasa Indonesia yang terambil dari 

tulisan bahasa Inggris, yakni science yang artinya ilmu pengetahuan. 

Ilmu pengetahuan itu adalah ilmu alam semesta, baik yang ada di langit, 

di bumi maupun isinya (Usman, 2010: 36). 

Menurut kamus bahasa, sains adalah ilmu pengetahuan yang 

teratur (sistematik) yang boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya. 

Sains juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan 

kebenaran atau kenyataan semata-mata, misalnya sains fisika, kimia, 

biologi, astronomi, termasuk-lah cabangcabang yang lebih detil lagi 

seperti hematologi (ilmu tentang darah), entomologi, zoologi, botani, 

cardiologi, metereologi (ilmu tentang kajian cuaca), geologi, geofisika, 

exobiologi (ilmu tetang kehidupan di angkasa luar), hidrologi (ilmu 

tentang aliran air), aerodinamika (ilmu tentang aliran udara) dan lain-

lain (Rusdiana, 2014: 131) 

Harun Yahya (2007: 13) menyatakan bahwa Sains merupakan 

penyelidikan terhadap dunia materi yang ditinggali manusia melalui 

pengamatan dan percobaan. Oleh karena itu, melalui aktivitas 

penyelidikan sains akan menghasilkan berbagai kesimpulan 



berdasarkan informasi yang dikumpulkan lewat pengamatan dan 

percobaan. Kemudian ada pula yang menyebutkan bawa Sains adalah 

himpunan pengetahuan rasional manusia kolektif yang dihasilkan 

melalui pemikiran logika dan kenyataan alam atau sunnatullah (Ali, 

2007: 40). 

b. Sains dalam Al-Qur‟an 

Empat belas abad yang lalu, Allah menurunkan Al-Qur‟an kepada 

umat manusia sebagai kitab penuntun hingga tiba hari perhitungan 

nanti. Al-Qur‟an memiliki banyak sifat ajaib yang membuktikan bahwa 

ia adalah pengungkap kebenaran Allah. Salah satu kejaiban itu adalah 

fakta bahwa sejumlah kebenaran ilmiah yang baru dapat diungkap 

manusia dengan teknologi abad ke-20 yang telah dinyatakan Al-Qur‟an 

pada 1400 tahun lalu (Yahya, 2007: 79). 

Dalam berbagai macam bidang, fakta penting diungkapkan di 

dalam Al-Qur‟an ketika tak seorang pun mampu mengetahuinya. Fakta-

fakta ini mencakup berbagai macam bidang ilmu seperti astronomi, 

fisika, biologi, yang pada intinya membahas tentang kunci penciptaan 

alam semesta, penciptaan manusia, struktur atmosfer, dan 

keseimbangan rumit yang memungkinkan kehidupan di atas bumi 

(Yahya, 2007: 80). 

c. Sains Penciptaan Alam Semesta 

Alam semesta dengan segalanya isinya menjadi bahan kajian para 

filusuf Yunani seperti Thales yang berpendapat bahwa alam semesta 



berasal dari air, Anaximes berpendapat bahwa alam berasal dari uap, 

dan Anaximandros yang berpendapat bahwa alam berasal dari zat renik 

yang bersifat anorganis. Selain dibahas oleh para filusuf alam juga 

dikaji oleh para ilmuwan. Akan tetapi kajian para ilmuwan ini belum 

menjelaskan fungsi dan tujuan penciptaan alam semesta (Nata, 2013: 

95). 

Masalah alam ini juga dibahas dalam agama, khususnya agama 

Islam. Alam dilihat oleh Islam secara lebih komprehensif. Bukan hanya 

dari segi asal-usul kejadiannya melainkan juga dari segi penciptaannya, 

yaitu dimulai dari proses penciptaan, karakteristik hingga tujuan dan 

manfaatnya. Namun demikian informasi mengenai alam semesta ini 

belum digunakan sebagai dasar untuk membangun teori atau konsep 

berbagai ilmu pengetahuan secara memadai (Nata, 2013: 96). 

2. Pendidikan Islam 

a. Pengertian Pendidikan Islam 

Dalam Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas) Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi 

makan (opvoeding) kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan 



kepuasan rohaniah, juga sering diartikan dengan “menumbuhkan” 

kemampuan dasar manusia (Arifin, 1996 : 32). 

Menurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan pada umumnya berarti 

daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran 

(intelek) dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakat. 

Menurut Muhammad Natsir pendidikan merupakan suatu pimpinan 

jasmani dan ruhani menuju kesempurnaan dan kelengkapan arti 

kemanusiaan dengan arti sesungguhnya (Azra, 2000: 4). 

Pendidikan dalam ajaran Islam adalah suatu proses penyampaian 

informasi (berkomunikasi) yang kemudian diserap oleh masing-masing 

individu yang dapat menjiwai cara berpikir, bersikap dan bertindak , 

baik untuk dirinya, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan 

manusia lain atau masyarakat, maupun makhluk lain di alam semesta 

dalam kedudukannya sebagai hamba Allah, khalifah Allah di bumi,  

cendekiawan dan ulama sebagai pelanjut misi para Nabi (Ali, 2007: 43). 

Menurut Yusuf Qardhawi sebagaimana dikutip oleh Aziz (2015: 

3) pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan 

hatinya, rohani dan jasmaninya akhlak dan keterampilannya. Oleh 

karena itu pendidikan Islam menyiapkan untuk menghadapi masyarakat 

dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. 

 

 

 



b. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan pendidikan agama Islam dapat dibagi 4 bagian yaitu 

tujuan ideal, tujuan institusional, tujuan kurikuler dan tujuan 

instruksional (Ali, 2007: 42). 

Tujuan ideal adalah menggerakkan siswa untuk memperoleh 

hikmah kebijaksanaan hidup berdasarkan ajaran Islam (QS. Lukman 

(31) ayat 12-20), yaitu mempunyai beberapa petunjuk : 

1) Bersyukur kepada Allah 

2) Tidak mempersekutukan Allah 

3) Berbuat baik kepada ibu bapak 

4) Mendirikan shalat 

5) Menyuruh manusia berbuat baik dan melarang berbuat yang tidak 

baik (Ali, 2007: 42). 

Tujuan institusional adalah tujuan pendidikan yang dirumuskan 

oleh masing-masing lembaga pendidikan yang dirumuskan oleh 

masing-masing lembaga pendidikan Islam dimulai dari tingkat taman 

kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi (Nata, 2010: 64). 

Menurut Ali (2007: 43) tujuan institusional adalah usaha untuk 

mencapai agar siswa : 

1) Mengetahui, mengerti, dan memahami akidah dan syariah Islam 

sebagaiman firman Allah dalam QS At-taubah (9) ayat 123. 



2) Mengamalkan , memahami, dan meyakini syariah Islam baik melalui 

ibadah maupun muamalat sehingga mampu berzikir kepada Allah 

dan bertafakur tentang ciptaan-Nya (QS Ali-Imran (3) ayat 190-191). 

3) Membudayakan diri dan lingkungan dengan nilai-nilai Islam (QS. 

Ali-Imran ayat 110). 

4) Menjadi sarjana muslim yang mampu mengamalkan ilmu dan 

keterampilan sesuai dengan Islam (QS. Ibrahim (14) ayat 24-27). 

Tujuan kurikuler yang ingin dicapai adalah : 

1) Mengetahui, memahami, menghayati, dan melaksanakan rukun Iman 

rukun Islam, dan Ihsan. 

2) Membaca, mengerti dan menghayati ajaran yang terkandung dalam 

Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul. 

3) Melaksanakan profesi keahliannya, penelitian ilmiah dan 

pengembangan ilmu pengetahuan, kehidupan pribadi, keluarga dan 

masyarakat sesuai dengan akhlakul karimah dalam ajaran Islam. 

4) Memiliki kemampuan untuk menjadi khatib dan imam (Ali, 2007: 

44). 

c. Sumber-Sumber Pendidikan Islam 

Sumber pendidikan Islam pada dasarnya sama dengan sumber 

ajaran Islam. Hal ini dikarenan pendidikan Islam merupakan bagian dari 

ajaran Islam. Sumber-sumber pendidikan Islam ini adalah Al-Qur‟an, 

As-Sunah, sejarah Islam, Mashlahat al-Mursalah dan Urf (Nata, 2010: 

74). 



1) Al-Qur‟an 

Nata (2010: 76) menyebutkan  bahwa, Al-Qur‟an diturunkan 

oleh Allah SWT, dengan fungsi antara lain agar menjadi petunjuk 

(al-hidayah), menjelaskan perbedaan antara yang hak dan batil (al-

furqan), wasit atau hakim yang memutuskan berbagai perkara alam 

kehidupan (al-hakim), keterangan atas semua perkara (al-bayyinah), 

obat penenag dan penyembuh jiwa (al-syifa) serta rahmat bagi 

seluruh alam. 

Disamping fungsi-fungsi di atas, Al-Qur‟an juga berfungsi 

sebagai sumber pendidikan. Bahkan Abdurrahman Saleh 

berkesimpulan bahwa Al-Qur‟an adalah kitab pendidikan (Nata, 

2010: 77). 

2) As-Sunah 

Menurut para ahli hadis as-Sunah adalah segala sesuatu yang 

didapatkan dari Nabi SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, 

persetujuan, sifat fisik atau budi, atau biografi, baik pada masa 

sebelum kenabian ataupun sesudahnya. Sunah menurut  para ahli 

hadis sama dengan pengertian hadis (Nata, 2010: 77). 

Sebagai sumber pendidikan Islam Sunah dapat dipahami 

sebagai berikut : (Nata, 2010: 78-79) 

a) Nabi Muhammad SAW sebagai yang memproduksi hadis 

menyatakan dirinya sebagai guru. Disebutkan dalam QS. Al-



Jumu‟ah ayat 2, bahwa salah satu dari fungsi Nabi Muhammad 

adala sebagai pendidik dan pengajar. 

b) Nabi Muhammad SAW tidak hanya memiliki kompetensi 

pengetahuan yang mendalam dan luas dalam ilmu agama, 

psikologi, sosial, politik, hukum dan budaya, melainkan juga 

kompetensi keterampilan mengajar dan kompetensi sosial . hal ini 

menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pendidik 

yang profesional. 

c) Nabi Muhammad SAW memiliki perhatian yang besar terhadap 

penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dapat diketahui ketika di 

Mekkah Nabi Muhammad SAW menyelenggarakan pendidikan di 

Darul al-Arqan dan di Madinah beliau menyelenggarakan 

gerakan pendidikan di suatu tempat khusus di bagian masjid yang 

diberi nama suffah. 

d) Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai nabi 

yang paling berhasil mengubah manusia dari jahil menjadi 

beradab. Keberhasilan ini terkait dengan keberhasilannya dalam 

bidang pendidikan. 

e) Di dalam matan hadis sering dijumpai isyarat yang berkaitan 

dengan pendidikan dan pengajaran. 

3) Sejarah Islam 

Pendidikan sebagai sebuah praktik pada hakikatnya merupakan 

peristiwa sejarah, karena praktik pendidikan tersebut terekam dalam 



tulisan yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. 

Praktik pendidikan yang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah 

SAW, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Dinasti 

Usmani, Dinasti Safawi, Dinasti Moghul, Dinasti Fatimiyah, 

kesultanan di abad pertengahan dan seterusnya merupakan peristiwa 

sejarah yang dapat dipelajari berdasarkan fakta dan bukti yang 

meyakinkan (Nata, 2010: 80). 

4) Pendapat Para Sahabat dan Filusuf 

Para sahabat adalah orang yang pertama kali belajar dan 

menimba ilmu pengetahuan dari Nabi Muhammad SAW. Adapun 

filusuf adalah orang yang berpikir secara mendalam, sistematik, 

radikal, universal, dan spekulatif dalam rangka mengemukakan 

hakikat atau inti tentang sesuatu. Para sahabat dan filusuf adalah 

orang-orang yang memiliki keinginan dan komitmen yang kuat 

untuk membangun kehidupan manusia yang bermartabat (Nata, 

2010: 81). 

5) Mashalahat al-Mursalah dan al-‘Uruf 

Secara harfiah mashalahat al-murrsalah berarti kemaslahatan 

umat. Sedangkan arti yang lazim digunakan yaitu undang-undang, 

peraturan atau hukum yang tidak disebutkan secara jelas di dalam 

Al-Qur‟an, namun dipandang perlu diadakan demi kemaslahatan 

umat (Nata, 2010: 83). 



Undang-undang dan lembaga pendidikan serta berbagai 

komponennya dapat dimasukkan sebagai salah satu produk 

mashalahat al-murrsalah dengan syarat membawa kemaslahatan, 

bersifat adil untuk semua dan tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an 

dan as-Sunah (Nata, 2010: 84). 

Al-‘uruf adalah suatu perkataan atau perbuatan yang menjadi 

kebiasaan masyarakat (Hamid, 2013: 116). Menurut Qombar (1989) 

dalam Nata (2010: 85) sumber pendidikan dalam bentuk al-‘uruf ini 

dapat mengambil bentuk berbagai kebijakan atau tradisi tentang 

penyelenggaraan pendidikan dengan berbagai aspeknya yang pernah 

dilakukan di masa lalu. 

d. Dasar-Dasar Pendidikan Islam 

Dasar pendidikan Islam dibagai menjadi tiga bagian yaitu dasar 

religius, dasar filsafat, dan dasar ilmu pengetahuan (Nata, 2010: 91). 

1) Dasar Religius 

Dasar religius ialah dasar yang bersifat humanis dan teosentris, 

yaitu dasar yang memperlakukan dan memuliakan manusia sesuai 

dengan petunjuk Allah SWT, dan dapat pula berarti dasar yang 

megarahkan manusia agar berbakti, patuh, dan tunduk kepada Allah 

SWT, dalam rangka memuliakan manusia. Dasar religius seperti 

inilah yang harus dijadikan dasar bagi perumusan berbagai 

komponen pendidikan (Nata, 2010: 92). 

 



2) Dasar Filsafat Islam 

Salah satu yang dibahas dalam filsafat Islam adalah filsafat 

ilmu pengetahuan. Dalam filsafat ilmu pengetahuan akan dijumpai 

pandangan bahwa tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu 

umum  atau ilmu yang berasal dari akal dan dari hati hakikatnya dari 

Allah SWT. Pandangan tentang ilmu pengetahuan ini selanjutnya 

dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan visi, misi, tujuan, 

kurikulum dan bahan ajar dalam kegiatan pendidikan (Nata, 2010: 

95). 

3) Dasar Ilmu Pengetahuan 

Yang dimaksud dengan dasar ilmu pengetahuan adalah dasar 

nilai guna dan manfaat yang terdapat dalam setiap ilmu pengetahuan 

bagi kepentingan pendidikan dan pengajaran. Setiap ilmu 

pengetahuan memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Berbagai 

manfaat ilmu pengetahuan tersebut harus digunakan sebagai dasar 

ilmu pendidikan Islam (Nata, 2010: 96). 

3. Hubungan Sains Penciptaan Alam Semesta dengan Pendidikan 

Ayat Al-Qur‟an yang pertama kali turun yakni Al-„Alaq ayat 1-5, 

                          

                           

 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha mulia. Yang mengajar (manusia) dengan 



pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (Al-

„Alaq: 1-5). 

 

Kata perintah “Bacalah” perlu diperhatikan dan ditelaah lebih 

seksama. Menurut Nata (2013: 96) kata kerja perintah membaca dalam 

ayat terebut tidak disebutkan maf’ul (objek) nya yang harus dibaca. Para 

ulama berpendapat bahwa yang harus dibaca amat luas, yakni selain ayat-

ayat yang ada dalam Al-Qur‟an (ayat qauliyah), juga ayat-ayat yang ada di 

alam semesta (ayat kauniyah). 

Pendidikan sebagai proses perubahan tingkah laku individu dan 

keompok hanya akan berhasil melalui interaksi dengan manusia dan 

benda-benda serta alam yang ada di sekelilingnya. Oleh sebab itu, proses 

pendidikan dan peningkatan mutu akhlak bukan hanya dilakukan oleh 

lingkungan sosial tetapi juga alam sekitar yang bersifat material. Contoh 

yang paling menonjol dalam hal ini yaitu, perbedaan watak akhlak, tradisi, 

adat, dan cara hidup penduduk yang berbeda-beda dari suatu wilayah ke 

wilayah lain. Misalnya, penduduk pesisir memiliki watak dan cara hidup 

sendiri, begitu pula dengan penduduk di daerah pegunungan (Nata, 2013: 

97). 


