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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Biografi Harun Yahya dan Buku The Qur’an Leads The Way to Science 

1. Biografi Harun Yahya 

a. Latar Belakang Kehidupan Sosial dan Pendidikan 

Harun Yahya adalah nama pena dari Adnan Oktar yang lahir di 

Ankara tahun 1956. Nama penanya ini berasal dari dua nama yaitu 

“Harun” dan “Yahya”, untuk mengingat dua orang nabi yang berjuang 

melawan kekufuran. Ia dilahirkan dari serang ibu bernama Mediha 

Oktar yang berasal dari keluarga muslim dan memiliki kedudukan serta 

status ekonomi yang tinggi (Yahya, 2007: v).  

Harun Yahya menyelesaikan sekolah dasar dan menengahnya di 

Ankara. Pada masa ini ia telah membaca hampir semua karya-karya 

para ulama Islam. Sehingga, di usia yang masih muda ia memiliki 

pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Untuk melanjutkan 

pendidikannya, ia masuk di Akademi Seni Rupa Universitas Mimar 

Sinan Istanbul pada tahun 1979. Adnan Oktar adalah seorang seniman 

berbakat sejak kecil yang menganggap seni sebagai bukti nyata dari 

ciptaan Allah yang unggul. Ia melukis dari waktu ke waktu yang 

sebagian besar diberikan kepada teman-temannya sebagai hadiah 

(Yahya, 2006: v). 
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Harun Yahya dikenal sebagai penulis yang menulis karya-karya 

penting yang mengungkapkan kekeliruan para evolusionis, ketidak 

shahihan klaim-klaim mereka dan hubungan gelap antara Darwinisme 

dan ideologi berdarah seperti fasisme dan komunisme (Yahya, 2006: v). 

b. Pemikiran Harun Yahya 

Universitas Mimar Sinan di bawah pengaruh berbagai organisasi 

Marxis-komunis ketika Adnan Oktar memasukinya. Ateis agresif dan 

tren materialis mendominasi kalangan mahasiswa serta staf akademik. 

Bahkan beberapa anggota staf pengajar memanfaatkan setiap 

kesempatan untuk mempropagandakan filsafat materialis dan 

Darwinisme, meskipun mata pelajaran ini tidak ada hubungannya 

dengan kurikulum. Lingkungan ini menolak agama dan nilai-nilai 

moralnya (http://www.harunyahya.com). 

Adnan Oktar memiliki arti penting dalam pembantahan teori 

evolusi. Hal ini dikarenakan ia melihat bahwa Darwinisme merupakan 

bagian dari materialisme dan ateisme. Menyadari bahwa hari ini orang-

orang masih membela Darwinisme dan berjuang untuk tetap hidup 

karena alasan ideologis, Adnan Oktar mempercayai bahwa Darwinisme 

akan runtuh dan mengalami kekalahan yang besar 

(http://www.harunyahya.com). 

Untuk itu, Adnan Oktar berkonsentrasi pada pembuktian ketidak 

absahan teori ini yang selama lebih dari satu abad telah menjadikan 

orang-orang jauh dari nilai-nilai moral agama. Dia menyadari bahwa 

http://www.harunyahya.com/bilgi/about-the-author
http://www.harunyahya.com/bilgi/about-the-author
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sejak Darwinisme mengajukan diri sebagai bagian ilmu pengetahuan, 

cara yang paling efektif untuk mengungkapkan wajah aslinya adalah 

melalui ilmu pengetahuan itu sendiri. Berdasarkan sudut pandang itu, ia 

mengeluarkan sebuah pamflet berjudul Teori Evolusi, sebuah ringkasan 

dari studi dan penelitian luas. Ia secara pribadi menanggung semua 

biaya cetak dengan menjual harta warisan dari keluarganya, dan 

membagikan pamflet gratis kepada mahasiswa lainnya 

(http://www.harunyahya.com). 

Menggunakan gaya dan akses yang mudah dipahami pamflet ini 

mampu menunjukkan bahwa evolusi adalah penipuan. Namun beberapa 

mahasiswa dengan pemikiran materialis secara membabi buta terus 

menyangkal meskipun setelah melihat kebenaran yang jelas. Beberapa 

mahasiswa secara terbuka mengancam Oktar, mengatakan hidupnya 

akan berada dalam bahaya kecuali dia berhenti dari aktivitasnya. 

Namun ini hanya meningkatkan tekad dan pengabdian Oktar kepada 

Allah. Reaksi keras yang tampak oleh kalangan materialis adalah bukti 

signifikan bahwa ia berada di jalan yang benar 

(http://www.harunyahya.com). 

c. Karya-Karya Harun Yahya 

Sejak tahun 1980, Harun Yahya mempublikasikan banyak buku 

mengenai politik, iman dan isu-isu ilmiah. Stempel nabi yang ada pada 

sampul buku-bukunya bermakna simbolis yang berhubungan dengan isi 

bukunya. Simbol ini mewakili Al-Qur‟an sebagai kitab terakhir dan 

http://www.harunyahya.com/bilgi/about-the-author
http://www.harunyahya.com/bilgi/about-the-author
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nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Di bawah tuntunan Al-Qur‟an 

dan Sunnah, menegaskan tujuan utamanya untuk menyangkal setiap 

ajaran fundamental dari ideologi ateis dan memberikan kata terkahir 

sehingga membisukan sepenunya keberatan yang diajukan melawan 

agama (Yahya, 2006: v). 

Buku-buku kaya Harun Yahya antara lain, The Evolution Deceit 

(Keruntuhan Teori Evolusi), Signs in the Heaven and the Earth for the 

Men of Understanding (Mengungkap Rahasia Alam Semesta), Perished 

Nations (Negeri-Negeri yang Musnah), The Creation of the Universe 

(Penciptaan Alam Raya), The Miracle in the Ant (Keajabian pada 

Semut), The Miracle of the Atom (Keajaiban pada Atom), The Miracle 

in the Spider (Keajaiban pada Laba-Laba), The Miracle the Honeybee, 

The Miracle in the Cell, The Miracle of the Immune Sytem (Sistem 

Kekebalan Tubuh dan Keajaiban di Dalamnya) (Yahya, 2007: vi).  

Kemudian karya-karyanya yang lain yaitu, The Miracle in the 

Eye, The Miracle in the Gnat, The Creation Miracle in Plants 

(Keajaiban Penciptaan pada Tumbuhan), The Truth of the Life of This 

World (Fakta-Fakta yang Mengungkap Hakikat Hidup di Dunia), 

Children, Darwin‟s Lied!, The Design in Nature, Darwin‟s Antagonism 

Against the Turks, The Golden Age, Confessions of Evolutionists, The 

Misconceptions of Evolutionists, The Qur‟an Leads The Way to 

Science, Self Sacrifiece and Intelligent Models of Behaviour in Living 

Beings, Eternity Has Already Started, The End of Darwinism, 
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Timelessness and the Reality of Fate, Judaism and Freemasonry, 

Freemasonry and Capitalism, Satan‟s Religion: Jehovah‟s sons and 

Freemasons, The New Masonic Order, The „Secret Hand‟ in Bosnia, 

The Holocaust Hoax, Behind the Scenes of Terrorism, Israel‟s Kurdish 

Card, A National Strategy for Turkey, Solution: Qur‟anic Morals 

(Yahya, 2007: vi). 

Selain buku, Harun Yahya juga menerbitkan karya-karya dalam 

bentuk brosur antara lain: The Mysteri of The Atom, The Collapse of the 

Theory of Evolution: The Fact of Creation, The Collapse of 

Materialism, The End of Materialism, The Blunder of Evolutionists 1, 

The Blunder of Evolutionists 2, The Microbiological Collapse of 

Evolution, The Fact of Creation, The Collapse of the Theory of 

Evolution in 20 Questions, The Biggest Deception in the History of 

Biology: Darwinism (Yahya, 2007: vi). 

Semua karya Harun Yahya berpusat pada satu tujuan yakni 

menyampaikan pesan Al-Qur‟an kepada masyarakat, mendorong 

mereka agar memikirkan hal-hal mendasar yang berhubungan dengan 

keimanan mereka seperti keberadaan Tuhan, keesaan-Nya serta 

kehidupan sesudah mati. Selain itu, juga untuk mengungkapkan 

landasan berpijak yang lemah serta ideologi-ideolgi sesat dari berbagai 

sistem anti Tuhan (Yahya, 2003: viii). 

Karya-karya Harun Yahya ini telah diterjemahkan dalam banyak 

bahasa, antara lain bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanyol, 
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Portugis, Urdu, Arab, Albania, Rusia, Serbia-Kroasia (Bosnia), 

Polandia, Malaya, Turki Ugyur, dan Indonesia (Yahya, 2003: viii). 

2. Buku The Qur’an Leads The Way to Science 

Buku The Qur‟an Leads The Way to Science adalah salah satu karya 

Harun Yahya yang diterbitkan pertama kali pada November 1999 di 

Istanbul Turki. Buku ini terdiri dari dua edisi, edisi pertama diterbitkan 

pada bulan oktober 2001 dan edisi kedua pada Januari 2004. Kedua edisi 

tersebut tertulis dalam bahasa inggris dan diterbitkan oleh Global 

Publishing Okmeydani-Istanbul Turki. Buku The Qur‟an Leads The Way 

to Science juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Al-

Qur‟an dan Sains oleh tim penerjemah Hikmah Teladan yang dicetak 

pertama kali pada Juni 2004 dan diterbitkan oleh penerbit Dzikra. 

Secara keseluruhan, buku The Qur‟an Leads The Way to Science 

membahas tentang pentingnya agama bagi sains. Sains yang paling 

dominan dibahas dalam buku ini adalah tentang asal-usul alam semesta 

serta penciptaan manusia. Sains yang dibahas didasarkan pada Al-Qur‟an 

serta pendapat para ilmuwan. Dalam buku ini dibuktikan bahwa sebelum 

para ilmuwan barat memberikan pendapatnya tentang asal usul alam 

semesta, 14 abad yang lalu Al-Qur‟an telah lebih dahulu menjelaskannya. 

Disamping itu, buku ini juga sedikit banyak berisi tentang bantahan 

mengenai adanya teori evolusi, disertai dengan bukti-bukti yang nyata. 

Isi buku ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

a. Book One (Buku Satu) 
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Pada bagian ini hal-hal yang dibahas antara lain: 

1) Religion Encourages Science (Agama Mendorong Sains) 

2) Religion Helps Science to be Rightly Guided (Agama Membimbing 

Sains Pada Jalan yang Benar) 

3) Religion and Science are Always in Agreement (Agama dan Sains 

Selalu Sejalan) 

4) The Scientifict Miracles of The Qur‟an (Keajaiban Iimiah Al-

Qur‟an) 

b. Book Two (Buku Dua) 

Pada bagian ini terdiri dari: 

1) Scientists of Faith (Ilmuwan yang Meyakini Keberadaan Tuhan) 

2) Conclusion (Kesimpulan) 

B. Penciptaan Alam Semesta dalam Al-Qur’an Menurut Harun Yahya 

1. Pembentukan dan Perluasan Alam Semesta 

a. Pembentukan Alam Semesta  

Allah adalah pencipta alam semesta dan semua makhluk hidup 

yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu pengetahuan yang paling 

akurat dan tak terbantahkan tentang hal ini berasal dari-Nya. Dalam hal 

ini Allah telah menginformasikannya di dalam Al-Qur‟an (Yahya, 

2007:14). Sebagaimana tertulis dalam surah Asy-Syuura ayat 11 berikut 

        ………     

 

(Dia) Pencipta langit dan bumi…… (Asy-Syuura:11) 
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Dalam bukunya The Qur‟an Leads The Way to Science, Yahya 

(2004: 21) menyebutkan hal-hal mendasar dalam penciptaan alam 

semesta, antara lain: 

a. God created the universe from nothing, everything is created 

for particular purpose. 

b. The material universe and predominantly, the earth we live in, 

is specially designed to allow for human life. 

c. God created all living things. 

 

Hal tersebut di atas adalah kebenaran absolut yang disampaikan 

oleh Allah SWT kepada manusia melalui Al-Qur‟an. Pendekatan sains 

yang didasari pada fakta ini akan mengarah pada kemajuan luar biasa 

dan memberikan keuntungan bagi umat manusia. Sebagai contoh yakni 

ilmuwan muslim yang mampu menempatkan sains pada posisi yang 

benar sehingga dapat membentuk peradaban dan keberhasilan yang 

besar pada abad ke-9 dan 10. Di barat, pelopor semua bidang sains 

adalah ilmuwan besar yang percaya pada Tuhan dan yang melakukan 

penelitian untuk menyelidiki apa yang diciptakan Allah SWT (Yahya, 

2007:15). 

Einstein (1941) dalam Yahya (2004: 22) berpendapat bahwa, 

Though religion may be that which determines the goal, it has, 

nevertheless, learned from science, in the broadest sense, what 

means will contribute to the attainment of the goals it has set up. 

But science can only be created by those who thoroughly imbued 

with the aspiration toward truth and understanding. This source 

of feeling, however, springs from the sphere of religion… I cannot 

conceive of a genuine scientist without that profound faith 

 

Dalam pernyataan di atas, Einsten mengatakan bahwa sains hanya 

dapat diciptakan oleh mereka yang secara menyeluruh diilhami dengan 
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cita-cita ke arah kebenaran dan pemahaman. Kebenaran ini bersumber 

dari agama. Ia juga meyatakan bahwa tidak dapat menemukan ilmuwan 

sejati yang tidak memiliki keimanan mendalam. 

Meskipun demikian, pada pertengahan abad 19 masyarakat ilmiah 

di bawah pengaruh filosofi materialis yang memisahkan diri dari 

sumber ilahiah. Materialisme ini berasal dari kebudayaan Yunani Kuno 

yang mempertahankan pendapat bahwa keberadaan materi itu absolut 

dan mengingkari Tuhan. Sejumlah penyelidikan ilmiah telah diadakan 

untuk mendukungnya. Sehingga muncullah teori “model alam semsesta 

tanpa batas” yang menyatakan bahwa alam semesta ada sejak waktu 

tanpa batas dan akan terus ada selamanya, alam semesta tidak memiliki 

awal maupun akhir dan hanya merupakan timbunan materi tak terbatas 

(Yahya, 2007:16). 

Pada tahun 1922 ahli fisika Rusia, Alexandre Friedmann 

menghasilkan perhitungan yang menunjukkan bahwa alam semesta 

tidak statis (Yahya, 2003:9). Kemudian Georges Lemaitre, seorang 

ilmuwan Belgia pertama kali menyadari perhitungan Friedman dan 

menyatakan ketidak tepatan model “alam semesta tanpa batas”. Dia 

adalah seorang pendeta yang mempercayai bahwa alam semesta telah 

diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan. Oleh karena itu, pendekatannya 

terhadap sains berbeda dengan penganut materialisme (Yahya, 

2007:17). 
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Lemaitre sebagaimana dikutip oleh Harun Yahya menyatakan 

bahwa alam semesta benar-benar mempunyai awal dan bahwa ia 

berkembang sejak awal kejadian. Dia juga menyatakan bahwa sisa-sisa 

radiasi dari awal kejadian bisa dideteksi. Pernyataan Lemaitre ini dapat 

dibuktikan pada tahun-tahun berikutnya. Mula-mula pada tahun 1929 

seorang astronom Amerika bernama Edwin Hubble, dengan teropong 

bintangnya menemukan bintang bergerak menjauh, bukan hanya dari 

kita namun juga antar bintang itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa 

alam semesta mengembang dan tidak statis seperti yang diasumsikan 

oleh para materialis (2007:18). 

Dalam bukunya, Yahya (2004: 25) menuliskan, 

There was another important truth that the expansion of the 

universe pointed to: if thhe universe was getting larger as time 

went on, then, following it backward in time meant that it would  

become smaller, and if one went back far enough, everything 

would shrink and converge to a single point. Calculation showed 

that this single point should have zero volume. Our universe came 

into being as the result of the explosion of this point, an explosion 

which has come to be called “the Big Bang”. 

 

Merujuk pada pendapat di atas, maka diketahui bahwa jika alam 

semesta semakin berkembang dari waktu ke waktu, maka di awal waktu 

sebelum itu, alam semesta berasal dari satu titik tunggal yang memiliki 

volume nol. Kemudian, alam semesta terbentuk karena ledakan dari 

titik ini yang kemudian dinamakan dengan Big Bang. 

Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta terbentuk akibat 

ledakan besar yang terjadi sekitar 10 hingga 20 miliar tahun silam. Pada 

awalnya alam berbentuk bola api yang sangat tebal, panas dan terbentuk 
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dari gas yang memuai dan dingin. Setelah berjalan kurang lebih 1 juta 

tahun, gas tersebut menggumpal dan mulai membentuk massa-massa 

lokal yang merupakan cikal-bakal galaksi-galaksi. Kemudian setelah 

beberapa miliar tahun alam masih tetap mengalami pemuaian, 

meskipun ada tempat-tempat yang melingkupi materi-materi yang 

saling terikat satu sama lain (Halim et,al, 2015: 2-3). 

Pada tahun 1948, George Gamov mengemukakan bahwa jika 

alam semesta terbentuk dari ledakan besar (Big Bang) –seperti 

diusulkan Lemaitre- maka harus ada sejumlah radiasi yang tertinggal 

setelah ledakan. Radiasi ini haru seragam di seluruh alam semesta 

(Yahya, 2007:18). Dugaan Gamov ini terbukti dua dekade kemudian, 

yaitu pada tahun 1965 dua peneliti bernama Arno Penzias dan Robert 

Wilson menemukan sebentuk radiasi yang disebut “radiasi latar 

belakang kosmik”. Radiasi ini tersebar merata di seluruh alam semesta 

(Yahya, 2003: 12). 

Badan Antariksa dan Penerbangan Amerika (NASA) 

meluncurkan satelit COBE pada tahun 1989 ke ruang angkasa untuk 

meneliti radiasi latar belakang kosmik. Dalam beberapa menit, 

pemindai satelit memberikan pembenaran atas pengukuran Penzias dan 

Wilson. Penemuan ini merupakan bukti yang menegaskan bahwa alam 

semesta tercipta dari ketiadaan dalam Dentuman Besar/Big Bang, 

dengan kata lain alam diciptakan oleh Allah SWT (Yahya, 2007: 19).  
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Hal tersebut tentu mengguncang para ilmuwan materialis. Mereka 

menyaksikan runtuhnya penelitian, hipotesis dan teori mereka satu 

persatu (Yahya, 2007: 19). Meskipun demikian, para ilmuwan 

materialis senantiasa menolak Big Bang dan mempertahankan gagasan 

alam semesta tak terhingga. Salah satu astronom yang paling merasa 

terganggu dengan adanya teori Big Bang adalah Sir Fred Hoyle, 

seorang astronom terkemuka asal Inggris. Di pertengahan abad 20, 

Hoyle mengemukakan sebuah teori yang disebut Steady-State yang 

mirip dengan teori keadaan tetap di abad 19. Teori ini menyatakan alam 

semesta berukuran tak terhingga dan kekal sepanjang masa (Yahya, 

2003: 90-91). 

Fakta-fakta di atas yang menyatakan bahwa alam semesta ada 

karena diciptakan baru ditemukan pada abad 20. Padahal jauh sebelum 

itu, yaitu 14 abad yang lalu Al-Qur‟an telah menyebutkannya dalam 

surah Al-An‟am ayat 101 (Yahya, 2003: 90), 

                     

                       

 

Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak 

Padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala 

sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu (Al-An‟am: 101). 

 

Mengenai alam semesta yang berasal dari satu titik tunggal, juga 

sudah dijelaskan sebelumnya di dalam Al-Qur‟an surah Al-Anbiya‟ 

ayat 30 (Herabudin, 2013: 116), 
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Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui 

bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu 

yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari 

air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah 

mereka tiada juga beriman? (QS. Al-Anbiya‟: 30). 

 

b. Perluasan Alam Semesta 

Pada saat ilmu astronomi masih primitif, 14 abad yang lalu Al-

Qur‟an telah mengagambarkan perluasan alam semesta dalam surah 

Adz-Dzariyat ayat 47 (Yahya, 2007: 82), 

                     

Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan 

Sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya (Adz-Dzariyat: 

47) 

 

Dalam bukunya, Harun Yahya (2004: 87) menyebutkan bahwa, 

The word “heaven”, as stated in this verse, is used in various 

places in the Qur‟an with the meaning of space and universe. 

Here again, the word is used with this meaning. In other words, 

in the Qur‟an it is revealed that the universe “expand”. And this 

is the very conclusion that science has reached today. 

 

Dalam pernyataan di atas, Harun Yahya menyebutkan bahwa kata 

“Langit” (heaven) dalam ayat tersebut digunakan dalam berbagai 

tempat di dalam Al-Qur‟an yang memiliki arti ruang angkasa dan alam 

semesta. Sehingga, dapat dikatakan bahwa ayat tersebut 

mengungkapkan bahwa alam semesta mengalami perluasan (expand). 

Hal tersebut sesuai dengan perkembangan sains pada masa sekarang ini. 



14 

 

 

Seperti diketahui bahwa hingga awal abad 20, dunia sains percaya 

bahwa alam semesta mempunyai ukuran yang tidak terbatas, konstan, 

stabil dan tidak berubah (Yahya, 2002: 9). Namun kemudian berbagai 

penelitian, pengamatan, dan perhitungan dilakukan hingga 

menghasilkan sebuah fakta yang sangat berbeda dengan teori yang 

berlaku pada saat itu. Ahli fisika Rusia, Alexander Friedman, dan 

kosmolog Belgia, Georges Lamaitre, secara teoritis menghitung bahwa 

alam semesta bergerak secara konstan dan meluas (Yahya, 2007: 82). 

Sebenarnya, Albert Einstein telah terlebih dahulu 

memperhitungkan bahwa alam semesta tidak statis. Namun, ia 

menyimpan teori itu, karena tidak sejalan dengan teori alam semesta 

statis yang sedang secara luas diakui pada masa itu. Einstein yang 

merupakan ilmuwan jenius terbesar pada abad itu merasa terintimidasi 

oleh dogmatisme pandangan materialis. Sehingga, ia memilih untuk 

tidak mengungkapkan penemuan penting itu. Di kemudian hari, 

Einstein menyatakan pilihannya tersebut merupakan kekeliruan terbesar 

dalam karirnya (Yahya, 2007: 18). 

2. Orbit 

Di dalam Al-Qur‟an, ditekankan bahwa matahari dan bulan bergerak 

dalam orbitnya sendiri. Seperti tercantum dalam surah Al-Anbiya‟ ayat 33 

(Yahya, 2007: 83) 
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Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan 

bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis 

edarnya (Al-Anbiya‟: 33) 

 

Dalam ayat lain juga disebutkan bahwa matahari tidak statis 

melainkan bergerak dalam orbit tertentu (Yahya, 2007: 83), 

                        

 

Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah 

ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui (Yaasin: 38) 

 

Tidak hanya matahari dan bulan, melainkan juga seluruh alam 

semesta dipenuhi jalur-jalur yang disebut orbit, seperti halnya disebutkan 

dalam ayat berikut, 

            

Demi langit yang mempunyai jalan-jalan (Adz-Dzariyat: 7) 

 

Fakta-fakta yang telah disebutkan dalam Al-Qur‟an seperti ayat di 

atas telah dibuktikan dengan pengamatan perbintangan di masa kini. 

Menurut perhitungan para ahli, matahari bergerak dengan kecepatan 

720.000 km/jam ke arah bintang vega dalam orbit tertentu yang disebut 

Solar Apex. Hal ini berarti, matahari bergerak kira-kira 17.280.000 

km/hari. Semua planet dan satelit di dalam sistem gravitasi matahari  juga 

menempuh jarak yang sama. Lebih dari itu, semua bintang di alam semesta 

berada dalam gerakan terencana yang sama (Yahya, 2007: 83). 
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Yahya (2002: 206) menyebutkan bahwa, 

Bintang, planet dan bulan berputar pada sumbunya dan dalam 

sistemnya dan alam semesta yang lebih besar bekerja secara teratur 

seperti pada roda gigi suatu mesin. Tata surya dan galaksi kita juga 

bergerak mengitari pusatnya masing-masing. Setiap tahun bumi dan 

tata surya bergerak 500 juta kilometer menjauhi posisi sebelumnya. 

Seteah dihitung diketahui, bahwa bila suatu benda langit 

menyimpang sedikit saja dari orbitnya, hal ini akan menyebabkan 

hancurnya sistem tersebut. misalnya, marilah kita lihat apa yang 

akan terjadi bila orbit bumi menyimpang 3 mm lebih besar atau 

lebih kecil dari seharusnya.  

 

Dari pendapat  Harun Yahya diketahui bahwa alam semesta telah 

dirancang sedemikian rupa, termasuk di dalamnya orbit. Jika saja bumi 

menyimpang dari orbitnya 3 mm saja maka semuanya akan hancur, 

termasuk kehidupan di bumi. Apabila orbit bumi melebar 3 mm maka 

semua kehidupan di bumi akan membeku. Sedangkan apabila orbit bumi 

semakin mengecil 3 mm maka semua kehidupan di bumi akan hangus dan 

mati. Hal tersebut dijelaskan dalam Bilim Ve Teknik Juli 1983 (Yahya, 

2008: 210), 

While rotating around the sun the earth follows such an orbit that, 

every 18 miles, it only deviates 2,8 millimetres from a direct course. 

The orbit followed by the earth never changes, because even a 

deviation of 3 millimetres would cause catastrophic disaster: if the 

deviation were 2,5 mm instead 2,8 mm, then the orbit were very 

large, and all of us will freeze. If the deviation were 3,1 mm, we 

would be scorched to death. 

 

3. Langit 

Saat ini, telah menjadi pengetahuan umum bahwa langit memiliki 

tujuh tingkatan. Masing-masing tingkatan memiliki sifat dan fungsi yang 

penting bagi kehidupan di bumi. Fakta ini baru diketahui melalui riset 
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ilmiah yang dilakukan pada abad 20. Padahal berabad-abad yang lalu 

yakni tepatnya 14 abad, hal ini telah tertulis dalam kitab suci Al-Qur‟an.  

Seperti halnya tercantum dalam ayat berikut (Yahya, 2007: 90), 

                   

                    

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya 

tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu (Al-Baqarah: 

29). 

 

Dari ayat  di atas dapat diketahui bahwa langit di atas bumi memiliki 

lapisan-lapisan atau saat ini disebut atmosfer yang berbeda letaknya dan 

saling bertumpukan. Berdasarkan ayat tersebut jumlah lapisan itu ada tujuh 

atau dibahasakan dengan “tujuh langit”. Hal ini sesuai dengan temuan 

ilmiah masa kini yang menyebutkan bahwa atmosfer memiliki tujuh 

lapisan.  

Dalam sebuah sumber ilmiah yang ditulis oleh Carolyn Sheets et.al 

(Yahya, 2007: 90) disebutkan bahwa, 

Ilmuwan telah menemukan bahwa atmosfer tetrdiri dari beberapa 

lapisan. Setiap lapisan memiliki sifat fisik berbeda seperti tekanan 

gas. Lapisan terdekat dengan bumi  disebut Troposfer yang 

mengandung sekitar 90% massa total atmosfer. Lapisan di atas 

troposfer disebut Stratosfer. Lapisan Ozon adalah bagian dari 

stratosfer yang menjadi tempat penyerapan sinar ultraviolet. 

Lapisan di atas stratosfer disebut Mesosfer, Termosfer berada di 

atas mesosfer. Gas terionisasi yang membentuk lapisan di dalam 

termosfer  disebut Ionisfer. Bagian terluar atmosfer bumi dimulai 

dari ketinggian sekitar 480 km hingga 960 km. bagian ini disebut 

Eksosfer. 
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Dari sumber di atas dapat diketahui bahwa tujuh lapisan atmosfer 

atau dalam Al-Qur‟an disebut “tujuh langit” yaitu Troposfer, Stratosfer, 

Ozonosfer, Mesosfer, Termosfer, Ionosfer dan yang terakhir Eksosfer. 

Masing-masing lapisan tersebut memiliki fungsi atau tugas masing-

masing. Hal tersebut merupakan keajaiban yang besar karena sebelumnya 

Al-Qur‟an telah terlebih dahulu menginformasikan mengenai fungsi tujuh 

lapisan tersebut. 

Mengenai fungsi tujuh lapisan atmosfer, tercantum dalam ayat 

berikut (Yahya, 2007: 92), 

 ….         …….     

…Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya… (Fushilat: 12). 

 

Lapisan atmosfer menyelimuti bumi, melindungi bumi dengan cara 

menghancurkan banyak meteor besar dan kecil yang mendekati bumi. Sifat 

bumi yang melindungi ini juga telah disebutkan dalam Al-Qur‟an, yaitu 

dalam ayat berikut (Yahya, 2007: 86), 

                       

Dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, 

sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) 

yang terdapat padanya (Al-Anbiya‟: 32). 

 

Yahya (2007: 88) juga menyebutkan bahwa salah satu fungsi langit 

yaitu “mengembalikan”. Salah satu ayat yang mengacu pada fungsi ini 

yaitu, 
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Demi langit dengan sistem siklusnya (Ath-Thaariq: 11) 

 

“Sistem siklus” dalam ayat tersebut juga berarti “mengirimkan 

kembali” atau “mengembalikan”. Hal tersebut sesuai dengan penemuan 

para ilmuwan saat ini yang mengungkapkan bahwa atmosfer yang 

memiliki banyak lapisan mempunyai fungi mengembalikan material atau 

sinar yang mengenainya ke ruang angkasa atau kembali ke bumi (2007: 

88). Berikut  contoh pengembalian yang disebutkan oleh Yahya (2004: 

95), 

The troposphere, 13 to 15 kilometers above the earth, enables water 

vapor rising from the surface of the earth to be condensed and turn 

back as rain. The ozone layer, which lies in the stratosphere at an 

altitude of 25 kilometers, reflects harmful radiation and ultraviolet 

light coming from space and turns both back into space. The 

ionosphere reflects radio waves broadcast from the earth back down 

to different parts of the world, just like a passive communication 

satellite, and thus makes wireless communication, radio and 

television broadcasting possible over long distance. The 

magnetosphere layer turns the harmful radioactive particles emitted 

by the sun and other stars back into space before they rech the earth. 

 

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa Troposfer adalah lapisan 

yang memungkinkan uap air  dari permukaan bumi untuk dikondensasikan 

dan dikembalikan ke bumi sebagai hujan. Lapisan Ozon mengembalikan 

sinar kosmis dan sinar ultraviolet yang berbahaya ke luar angkasa. 

Ionosfer memantulkan siaran gelombang radio dari bumi ke berbagai 

tempat lain di bumi. Kemudian lapisan magnetosfer memantulkan partikel 

radioaktif berbahahaya yang dipancarkan matahari dan bintang lain 

kembali ke ruang angkasa sebelum menjangkau bumi. 



20 

 

 

Hal tersebut di atas semakin membuktikan bahwa Al-Qur‟an 

merupakan suatu keajaiban yang luar biasa. Bahkan pengetahuan yang di 

abad 20 baru diketahui, Al-Qur‟an telah menyebutkannya 14 abad yang 

lalu. 

4. Gunung 

a. Fungsi Gunung 

Gunung adalah kumpulan massa yang sangat besar terdiri dari 

bebatuan yang ada di atas sepetak besar tanah atau bisa juga memiliki 

pengertian sekumpulan batu yang menimpa sekumpulan batu lainnya di 

permukaan bumi (Halim, 2015: 95). Gunung memiliki fungsi yang telah 

disebutkan dalam Al-Qur‟an (Yahya,  2004: 98), 

              ………     

Dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh 

supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka... (Al-Anbiya‟: 

31) 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa gunung diciptakan dengan fungsi 

supaya bumi tidak bergoncang. Hal tersebut telah terbukti melalui 

temuan geologi modern. Penemuan ini dijelaskan oleh Harun Yahya 

dalam bukunya (2004: 98) 

Mountains emerge as a result of the movements and collisions of 

massive plates forming the earth‟s crust. When two plates collide, 

the stronger one slides under the other, the one on the top bends 

and forms heights and mountains. The layer beneath procced 

under the ground and makes a deep extension downward. That 

means, as pointed out earlier, that mountains have a portion 

stretching downward, as large as their visible parts on the earth. 
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Penjelasan di atas menyatakan bahwa gunung-gunung muncul 

dari pergerakan dan tumbukan lempengan-lempengan yang membentuk 

kerak bumi. Ketika dua lempengan saling bertumbukan, lempengan 

yang paling kuat menghujam ke bawah sedangkan lempengan yang ada 

di atasnya melipat dan membentuk dataran tinggi serta gunung. Lapisan 

yang bergerak ke bawah membentuk perpanjangan yang dalam. Hal ini 

berarti gunung memiliki bagian yang menghujam ke bawah yang tidak 

kalah besarnya dengan yang tampak di permukaan bumi. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa gunung-gunung 

mencengkram lempengan-lempengan kerak bumi dengan memanjang 

ke atas dan ke bawah permukaan bumi. Dengan cara ini, mereka 

memancangkan kerak bumi dan mencegahnya terombang-ambing di 

atas  lapisan magma atau di antara lempengan-lempengannya. Dalam 

sebuah ayat peran gunung ditunjukkan dengan perumpamaan sebagai 

“pasak” (Yahya, 2007: 95), 

                    

Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? 

Dan gunung-gunung sebagai pasak? (An-Naba‟: 6-7). 

 

Mengenai fungsi gunung ini, dalam ayat lain dikatakan bahwa 

(Yahya, 2007: 95), 

…..             ……     

….Dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi 

supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu… (Luqman: 10) 
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Peran penting gunung seperti telah disebutkan dalam ayat di atas 

telah ditemukan oleh geologi modern dan penelitian gempa. Hal 

tersebut semakin membuktikan keajaiban Al-Qur‟an yang diturunkan 

14 abad yang lalu, ketika ilmu pengetahuan masih primitif. Maha Besar 

Allah atas segala ciptaan-Nya. 

b. Pergerakan Gunung 

Gunung-gunung tidaklah diam sebagaimana kelihatannya, tetapi 

mereka terus bergerak. Hal ini disebutkan dalam ayat berikut (Yahya, 

2007: 96), 

                    

                     

Dan kamu Lihat gunung-gunung itu, kamu sangka Dia tetap di 

tempatnya, Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. 

(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-

tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan (An-Naml: 88). 

 

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa gunung-gunung bergerak 

sebagaimana jalannya awan. Gerakan gunung-gunung disebabkan oleh 

gerakan kerak bumi tempat mereka berada. Pada awal abad 20, ayat di 

atas terbukti kebenarannya. Untuk pertama kali dalam sejarah, seorang 

ilmuwan Jerman bernama Alfred Wegener mengemukakan bahwa 

benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal 

bumi. Namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda  sehingga 

bergerak saling menjauhi (Yahya, 2007: 96-97). 
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Pada tahun 1980, tepatnya lima puluh tahun setelah kematian 

Wegener, para ahli baru memahami kebenaran pernyataannya. 

Sebelumnya, pada tahun 1915 Wegener menulis sebuah tulisan yang 

menyatakan bahwa sekitar 500 juta tahun lalu seluruh daratan di 

permukaan bumi adalah satu kesatuan yang disebut dengan Pangea. 

Daratan ini terletak di kutub selatan. Kemudian, sekitar 180 juta tahun 

lalu, Pangea terbelah menjadi dua yaitu pertama Gondwana yang 

meliputi Afrika, Australia, Antartika dan India, kedua Laurasia yang 

terdiri dari Eropa, Amerika Utara dan Asia kecuali India. Daratan ini 

setiap bagiannya bergerak ke arah yang berbeda. Hingga pada akhirnya, 

selama 150 tahun setelah pemisahan ini, Gondwana dan Laurasia 

terbagi menjadi daratan-daratan yang kecil (Yahya, 2007: 97-98). 

Pergerakan kerak bumi ini dijelaskan oleh para ilmuwan 

sebagaimana berikut, 

The crust and the uppermost part of the mantle, with a thickness 

of about 100 kms, are divided into segments called plates. There 

are six major plates, and several small ones. According to the 

theory called plate tectonics, these plates move about on earth, 

carrying continents and ocean floor with them. Continental 

motion has been measured at form 1-5 cm per years. As the plates 

continue to move about, this will produce a slow change earth‟s 

geography. Each year, for instance, the Atlantic Ocean becomes 

slightly wider (Sheets et.al dalam Yahya, 2004: 102). 

 

Dari penjelasan para ilmuwan di atas dapat diketahui bahwa kerak 

dengan bagian terluar mantel dengan ketebalan 100 km terbagi atas 

lapisan-lapisan yang disebut lempengan. Lempengan ini disebut 

lempeng tekonik, lempengan-lempengan ini bergerak pada permukaan 
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bumi, membawa benua dan dasar laut bersamanya. Pergerakan benua 

telah diukur dan berkecepatan 1-5 cm per-tahun. Pergerakan ini 

membawa perubahan geografi pada bumi, misalnya setiap tahun 

samudera Atlantik menjadi sedikit lebar. 

Untuk kesekian kalinya, Al-Qur‟an telah lebih dahulu 

menuliskannya berabad-abad yang lalu mengenai hal ini sebelum para 

ilmuwan mengetahuinya. Maka tidak diragukan lagi mengenai 

keajaiban Al-Qur‟an, Maha Besar Allah atas segala ciptaan-Nya. 

5. Angin dan Hujan 

Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi 

dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara disekitarnya. Angin 

bergerak dari tempat udara bertekanan tinggi ke udara bertekanan rendah 

(Halim, 2015: 132). Dalam salah satu ayat Al-Qur‟an disebutkan bahwa 

angin memiliki sifat menyuburkan dan berperan dalam pembentukan hujan 

(Yahya, 2002: 48), 

                          

         

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-

tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri 

minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang 

menyimpannya (Al-Hijr, 22). 

 

Ayat di atas menekankan bahwa fase pertama dalam pembentukan 

hujan adalah angin. Hingga abad ke 20 hubungan antara angin dan hujan 

yang diketahui adalah angin yang menggerakkan awan. Namun, penemuan 
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ilmu meteorologi modern menemukan bahwa angin memiliki fungsi 

“mengawinkan” dalam pembentukan hujan. Dalam bukunya, Harun Yahya 

menjelaskan fungsi mengawinkan sebagai berikut (Yahya, 2007: 100-101), 

Di atas permukaan laut dan samudera, gelembung udara yang tak 

terhitung jumlahnya terbentuk akibat pementukan buih. Pada saat 

gelembung-gelembung ini pecah, ribuan partikel kecil dengan 

diameter seperseratus millimeter terlempar ke udara. Partikel-

partikel ini dikenal sebagai aerosol, bercampur dengan debu 

daratan yang terbawa oleh angin dan selanjutnya terbawa ke 

lapisan atas atmosfer. Partikel-partikel ini dibawa naik lebih tinggi 

oleh angin dan bertemu dengan uap air di sana. Uap air 

mengembun di sekitar partikel-partikel ini dan berubah menjadi 

butiran-butiran air. Butiran-butiran air ini mula-mula berkumpul 

membentuk awan, kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. 

 

Dari proses di atas diketahui bahwa angin “mengawinkan” uap air 

yang melayang di udara dengan partikel-partikel yang dibawanya dari laut 

dan akhirnya membantu pembentukan awan hujan. Apabila angin tidak 

memiliki sifat “mengawinkan”, butiran-butiran air di atmosfer tidak akan 

pernah terbentuk dan hujan pun tidak akan terjadi (Yahya, 2002: 49). 

Hujan turun dengan kadar tertentu, sebagaimana disebutkan dalam 

Al-Qur‟an (Yahya, 2007: 101), 

                       

          

Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang 

diperlukan) lalu Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, 

seperti Itulah kamu akan dikeluarkan (dari dalam kubur) (Az-

Zukhruf: 11). 

 

Fakta mengenai kadar hujan yang disebutkan dalam ayat di atas telah 

dibuktikan dalam penelitian modern. Dalam penelitian ini disebutkan 
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bahwa dalam satu detik sekitar 16 juta ton air menguap dari bumi, jadi 

menghasikan 513 triliun ton air per tahun. Angka ini ternyata sama dengan 

jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam satu tahun. Ini berarti air 

senantiasa berputar dalam satu siklus yang simbang menurut “ukuran atau 

kadar” tertentu. Satu penyimpangan kecil saja dari jumlah ini akan segera 

menimbulkan ketidakseimbangan ekologi yang mampu mengakhiri 

kehidupan di bumi (Yahya, 2007: 102). 

6. Manusia 

Manusia merupakan bagian dari alam semesta. Sebagaimana 

disebutkan oleh Al-Faruqi dalam Jalaluddin (2003: 12) bahwa, manusia 

adalah makhluk kosmis yang sangat penting, karena dilengkapi dengan 

semua pembawaan dan syarat-syarat yang diperlukan. Manusia adalah 

puncak ciptaan Allah SWT yang tertinggi dengan sebaik-baik bentuk. 

Keistimewaan ini menjadikan manusia diberikan tugas untuk menjadi 

khalifah yang memikul amanah untuk menciptakan kehidupan yang 

bermoral di muka bumi (Jalaluddin, 2003: 13). 

Sebagaimana alam semesta diciptakan, manusia juga diciptakan 

melalui beberapa tahap. Tahap-tahap tersebut antara lain, 

a. Jenis Kelamin Bayi 

Orang-orang mengira bahwa jenis kelamin bayi ditentukan oleh 

sel-sel ibu atau secara bersamaan oleh sel laki-laki dan perempuan. 

Namun, hal ini bebeda dengan yang diinformasikan Al-Qur‟an. Dalam 

suatu ayat disebutkan bahwa (Yahya, 2007: 103), 
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Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan 

pria dan wanita. Dari air mani, apabila dipancarkan (An-Najm: 

45-46) 

 

Menurut Harun Yahya (2007: 103-104) ayat di atas menunjukkan 

bahwa jenis kelamin laki-laki atau perempuan diciptakan “dari air mani 

apabila diciptakan”. Ilmu genetika modern telah membenarkan secara 

ilmiah mengenai informai yang disampaikan Al-Qur‟an ini. Sehingga, 

kini diketahui bahwa jenis kelamin ditentukan oleh sel-sel sperma dari 

tubuh pria. Sedangkan wanita tidak berperan dalam proses penentuan 

jenis kelamin ini. 

Unsur utama dalam penentuan kelamin adalah kromosom. Dari 

46 kromosom yang diidentifkasi menentukan struktur seorang manusia, 

dua diantarnya merupakan kromosom kelamin. Dua kromsom ini yaitu 

XY pada pria dan XX pada wanita. Kromosom Y mengkode gen-gen 

yang bersifat kelelakian, sedangkan kromosom X mengkode gen-gen 

yang bersifat kewanitaan (Yahya, 104-105). 

Selama peristiwa ovulasi atau pembuahan masing-masing sel 

kelamin pria dan wanita  terbelah menjadi dua. Sel kelamin pria yang 

membelah masing-masing membawa kromosom X dan Y, sedangkan 

pada wanita keduanya membawa kromosom X. Jika sel telur wanita 

yang berkromosom X bergabung dengan sperma pria yang membawa 

Y, maka bayi yang akan dilahirkan berjenis kelamin laki-laki. 

Kemudian, apabila sel telur yang berkromosom X bergabung dengan 
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sperma yang membawa kromosom X, maka bayi yang akan dilahirkan 

berjenis kelamin perempuan (Yahya, 2007: 104 -105). 

Demikianlah penjelasan ilmiah mengenai sel-sel sperma pada pria 

yang menentukan jenis kelamin pada bayi. Pengetahuan ini merupakan 

pengetahuan yang baru ditemukan di abad 20. Sungguh luar biasa, 

karena jauh sebelum itu yakni sekitar 14 abad yang lau Al-Qur‟an telah 

menginformasikannya. 

b. Gumpalan Daging yang Melekat pada Rahim 

Ketika sel sperma pria dan sel telur wanita bergabung, maka 

terbentuklah intisari bayi yang disebut zigot. Zigot akan berkembang 

biak dengan membelah diri hingga membentuk segumpal daging. Ia 

melekat pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di bumi. 

Sehingga, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh sang 

ibu bagi pertumbuhannya. Zigot yang menempel pada rahim ibu ini, 

telah disebutkan dalam Al-Qur‟an (Yahya, 2007: 106), 

                          

        

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang  menciptakan, 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah (Al-„Alaq: 1-3). 

 

Dalam bukunya, Yahya (2004: 113) menyebutkan bahwa, 

The meaning of the word “alaq” in Arabic is “a thing that clings 

to some place”. The word is literally used to describe leeches that 

cling to a body to suck blood”. Certainly, the use of such an 

appropriate word for the embryo developing in the mother‟s 

womb. 
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Dari pendapat tersebut diketahui bahwa arti kata alaq menujukkan 

sesuatu yang menempel pada suatu tempat. Kata ini biasanya digunakan 

untuk mendeskripsikan lintah yang menempel pada tubuh untuk 

menghisap darah. Hal ini, sesuai dengan sifat zigot yang menempel 

pada rahim ibu untuk menyerap zat-zat yang berguna untuk 

perkembangannya. 

c. Otot yang Membungkus Tulang 

Telah disebutkan dalam Al-Qur‟an mengenai tahap-tahap 

pembentukan manusia dalam rahim ibu (Yahya, 2007:107), 

                      

                         

         

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu 

segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal 

daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 

Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia 

makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, 

Pencipta yang paling baik (Al-Mu‟minun: 14) 

 

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa dalam rahim ibu, tulang-

tulang terbentuk lebih dahulu, kemudian terbentuklah otot yang 

membungkus tulang-tulang ini. Namun, banyak orang yang menyatakan 

bahwa ayat ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini 

dikarenakan para embriologi berpendapat bahwa tulang dan otot pada 

embrio terbentuk secara  bersamaan (Yahya, 2007: 107). 
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Akan tetapi dalam sebuah terbitan ilmiah berjudul Developing 

Human (1998) disebutkan bahwa (Yahya, 2004: 114), 

The shape of the skeleton determines the general appearance of the 

embryo in the bones stage during the 7
th

 week, muscels do not 

develop at the same time but their development follows soon after. 

The muscles take their positions around the bones throughtout the 

body and therefore clothe the bones. Thus, the muscles take their 

well known forms and structure... The stage of clothing with muscle 

occurs during the 8
th

 week.. 

 

Temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa rangka mulai 

tersebar ke seluruh tubuh dalam minggu ke tujuh. Kemudian pada 

minggu ke delapan, otot-otot  menempati posisinya di sekeliling 

bentukan tulang. Penelitian ini, sama persis dengan apa yang telah 

dijelaskan Al-Qur‟an sebelumnya. Sehingga, tidak ada bantahan lagi 

bahwa ayat di atas bertentangan dengan ilmu pengetahuan. 

d. Tiga Tahap Perkembangan Bayi dalam Rahim 

Dalam Al-Qur‟an dipapakan bahwa manusia manusia diciptakan 

melalui tiga tahapan. Tiga tahap tersebut disebutkan dalam ayat berikut 

(Yahya, 2007: 108), 

                 

                     

                       

          

Dia menciptakan kamu dari seorang diri kemudian Dia jadikan 

daripadanya isterinya dan Dia menurunkan untuk kamu delapan 

ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan 

kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga 
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kegelapan, yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, 

Tuhan yang mempunyai kerajaan. tidak ada Tuhan selain dia; 

Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? (Az-Zumar: 6). 

 

Biologi modern mengungkapkan bahwa tiga tahapan tersebut 

antara lain (Yahya, 2007: 108-109), 

1) Tahap Pre-embriotik, pada tahap ini zigot tumbuh membesar dan 

membentuk segumpalan sel dan membenamkan diri pada dinding 

rahim. 

2) Tahap Embriotik, pada tahap yang berlangsung selama lima 

setengah minggu ini sistem tubuh bayi mulai terbentuk. Bayi pada 

tahap ini disebut sebagai embrio. 

3) Tahap Fetus, tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu 

yaitu sejak kehamilan minggu kedelapan hingga masa kelahiran. 

Pada awalnya fetus memiliki panjang 3 cm, namun semua organnya 

sudah jelas. Sehingga dapat dikatakan bahwa, pada tahap ini fetus 

sudah menyerupai manusia. 

Jauh sebelum para ilmuwan menemukannya, Al-Qur‟an telah 

terlebih dahulu menyampaikan informasi-informasi di atas. Oleh karena 

itu tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur‟an merupakan firman Allah yang 

memiliki keajaiban yang luar biasa. Sudah saharusnya fakta ini diketahui 

oleh masyarakat luas, terutama para generasi muda. Sehingga, pemahaman 

bahwa agama dan sains merupakan dua hal yang berbeda dapat 

dihilangkan secara perlahan-lahan dan pada akhirnya hilang dengan 

sendirinya. 
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C. Implementasi Penciptaan Alam Semesta dalam Al-Qur’an Pada 

Pendidikan Islam 

1. Sains dan Pendidikan Islam pada Masa Rasulullah 

Pelaksanaan pendidikan Islam sudah dilakukan sejak zaman 

Rasulullah SAW  di Mekah dan Madinah. Sebelum Rasulullah memulai 

tugasnya melaksanakan pendidikan Islam terhadap umatnya, Allah telah 

mendidik dan mempersiapkannya secara sempurna, salah satunya yaitu 

dengan memberikan wahyu kepada Rasulullah. Telah diketahui secara luas 

bahwa Rasulullah mulai menerima wahyu dari Allah sebagai petunjuk dan 

instruksi untuk melaksanakan tugasnya, sewaktu beliau berumur 40 tahun 

tepatnya tanggal 17 Ramadhan tahun 13 sebelum hijrah (6 Agustus 610). 

Petunjuk dan instruksi tersebut berbunyi (Engku, 2014: 6), 

                        

                         

    

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah, yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya (Al-Alaq: 1-5). 

 

Wahyu di atas merupakan materi pendidikan pertama yang diberikan 

Allah kepada Rasulullah. Kemudian materi-materi pendidikan lain 

diturunkan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Setiap menerima 

wahyu, Rasulullah segera menyampaikannya kepada umatnya diiringi 
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penjelasan-penjelasan dan contoh-contoh bagaimana pelaksanaannya 

(Zuharini et.al, 1997 dalam Engku, 2014: 7). 

Pendidikan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah di Mekah 

adalah tauhid yang intisarinya tercermin dalam surah Al-Fatihah. Salah 

satu pokoknya yakni Allah adalah pencipta alam semesta yang sebenarnya. 

Dialah satu-satunya yang menguasai dan mengatur alam ini sedemikian 

rupa sehingga merupakan tempat yang sesuai dengan kehidupan manusia 

(Zuharini et.al, 1997 dalam Engku, 2014: 9).  

Mahmud Yunus (Engku, 2014: 10) menyatakan bahwa pembinaan 

pendidikan Islami pada masa Mekah, salah satunya yakni,  

Pendidikan aqliyah dan ilmiah, yaitu mempelajari kejadian manusia 

dan segumpal darah dan kejadian alam semesta. Allah akan 

mengajarkan demikian itu kepada orang-orang yang mau 

menyelidiki dan membahasnya, sedangkan mereka dahulu belum 

mengetahuinya. Untuk mempelajari hal-hal itu haruslah dengan 

banyak membaca dan menyelidiki serta memakai pena untuk 

mencatat. 

 

Disamping itu, Islam juga menyeru kepada pemeluknya untuk selalu 

mengembangkan ilmu pengetahuan, yang selanjutnya hal ini menjadi basis 

ideologi pendidikan Islam (Syahridlo dan Sutarman, 2011: 7). Al-Syaibany 

(1979) dalam Jalaluddin (2003: 82) menyebutkan bahwa dasar pendidikan 

Islam identik dengan dasar tujuan Islam, yakni keduanya berasal dari 

sumber yang sama yaitu Al-Qur‟an dan Hadis. Menurut Muthahhari 

(1984) dalam Syahridlo dan Sutarman (2011: 7), Al-Qur‟an menunjukkan 

objek penelitian yang perlu dicermati bersama.  
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Muthahhari (1987) juga mengatakan bahwa Al-Qur‟an telah 

memaparkan tiga subjek yaitu alam, sejarah dan jiwa manusia yang 

bermanfaat untuk dipikirkan manusia. Pada subjek alam, ia berpendapat 

bahwa (Syahridlo dan Sutarman, 2011: 8), 

Sepanjang kandungan Al-Qur‟an, terdapat banyak ayat yang 

menyebut alam, seperti bumi, langit, bintang, matahari, bulan, 

awan, hujan, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya. Benda-benda 

tersebut merupakan bahan kajian untuk dipikirkan secara 

mendalam, sebagaimana firman Allah: “Perhatikanlah olehmu 

wahai manusia, akan semua yang ada di langit dan di bumi ini” (Al-

Baqarah: 101). 

 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa Al-Qur‟an yang berisi 

mengenai alam semesta (bumi, langit, bintang, matahari, bulan, awan, 

hujan, tumbuhan, hewan) merupakan bahan kajian untuk dipikirkan oleh 

manusia. Sehingga, secara tidak langsung pernyataan tersebut dapat 

diartikan bahwa alam semesta merupakan salah satu materi yang 

disampaikan dalam pendidikan Islam. 

Dari sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah serta beberapa 

pendapat di atas dapat diketahui bahwa sejak awal adanya pendidikan 

Islam, sains senantiasa tergabung di dalamnya. Dengan kata lain, tidak ada 

dikotomi antara sains dan agama. Rasulullah senantiasa memerintahkan 

umatnya untuk mempelajari pendidikan ilmiah yang di dalamnya 

terkandung asal-usul alam semesta. Pengetahuan ini dapat mengantarkan 

umat pada keyakinan bahwa hanya Allah lah satu-satunya sang pencipta. 
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2. Sains dan Pendidikan Islam pada Masa Sekarang 

Saat ini masyarakat muslim masih didominasi sifat, sikap dan cara 

pandang “konflik” daripada dialog. Secara tidak disadari paradigma 

konflik tersebut dilatar belakangi oleh pendidikan agama yang juga 

bernuansa konflik, seperti mendikotomikan antara agama dan sains, dunia-

akhirat, pahala-dosa dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan banyak 

terjadi tindak anarkis. Selain itu juga melahirkan pandangan bahwa yang 

satu lebih benar daripada yang lain. Karena lebih benar maka yang lain 

harus dihilangkan dan dikalahkan dengan cara apapun (Syahridlo dan 

Sutarman,  2011: 1-2). 

Agar tidak menjalar pada konflik yang merugikan nilai kemanusiaan, 

diperlukan dialog agama dan sains untuk memperjelas posisi antar 

keduanya atau bahkan dapat mempersatukan (integration). Piranti yang 

lunak, konstruktif dan juga efektif untuk mendialogkan agama dan sains 

adalah melalui pendidikan, terlebih pendidikan Islam (Syahridlo dan 

Sutarman,  2011: 2). 

Salah satu bentuk implementasi sains dalam pendidikan Islam yakni 

melalui kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan 

oleh Mujib dan Mudzakkir (2014: 123) bahwa hakikat kurikulum yakni 

kegiatan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang 

terperinci berupa bahan pendidikan, strategi belajar mengajar, pengaturan-

pengaturan program agar dapat diterapkan serta hal-hal yang bertujuan 

mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian dapat disimpulkan 
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bahwa kurikuum merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan 

pendidikan, utamanya pendidikan Islam. 

Al-Syaibani (1979) dalam Mujib dan Mudzakkir (2014: 124) 

menyebutkan bahwa salah satu dasar pokok dalam kurikulum pendidikan 

Islam yaitu dasar falsafah. Dasar falsafah ini memberikan arah tujuan 

pendidikan Islam dengan dasar filosofis sehingga kurikulum mengandung 

suatu kebenaran di bidang nilai-nilai pandangan hidup yang diyakini 

sebagai kebenaran. Dasar filosofis membawa rumusan kurikulum 

pendidikan Islam pada tiga dimensi, yaitu dimensi ontologis, 

epistemologis dan aksiologi (Mujib dan Mudzakkir, 2014: 125-126). 

Dimensi ontologis mengarahkan kurikulum agar lebih banyak 

memberi peserta didik untuk berhubungan langsung dengan fisik objek-

objek. Dimensi ini menghasilkan verbal learning (belajar verbal), yaitu 

berupa kemampuan memperoleh data dan informasi yang dipelajari dan 

dihafalkan. Dimensi ontologis diambil dari proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh Allah SWT kepada nabi Adam as. dengan memberitahukan 

dan mengajarakan nama-nama benda, sebagaimana disebutkan dalam ayat 

berikut (Mujib dan Mudzakkir, 2014: 126), 

                      

               

Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat 

lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika 

kamu mamang benar orang-orang yang benar!" (Al-Baqarah: 31) 
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Menurut Muhammad Noor Syam (1989) dalam Mujib dan 

Mudzakkir (2014: 126), 

Implikasi dimensi ontologi dalam kurikulum pendidikan ialah bahwa 

pengalaman yang ditanamkan pada peserta didik tidak hanya 

sebatas pada alam fisik dan isinya yang berkaitan dengan 

pengalaman sehari-hari, melainkan sebagai sesuatu yang tidak 

terbatas dalam realitas fisik. Maksud alam tak terbatas adalah alam 

rohaniah atau spiritual yang mengantarkan manusia pada 

keabadian. Di samping itu, perlu juga ditanamkan pengetahuan 

tentang hukum dan sistem kemestaan yang melahirkan perwujudan 

harmoni di dalam alam semesta, termasuk hukum dan tertib yang 

menentukan kehidupan manusia di masa depan. 

 

Dari berbagai pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

salah satu jalan untuk dapat menghapuskan dikotomi antara agama dan 

sains, utamanya sains penciptaan alam semesta adalah dengan 

mengimplementasikannya di dalam kurikulum pendidikan Islam. 

Sehingga, sudah seharusnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di sekolah tidak hanya monoton membahas tentang agama 

melainkan juga mengintegrasikannya ke dalam sains 

Implementasi sains penciptaan alam semesta dalam pendidikan Islam 

dapat meningkatkan akidah dan ketauhidan peserta didik. Hal ini 

dikarenakan sains penciptaan alam semesta yang dijelaskan dalam Al-

Qur‟an, mengarahkan pada keyakinan bahwa alam semesta ada karena 

diciptakan dari ketiadaan. Pasti ada dzat yang menciptakan –bukan ada 

dengan tiba-tiba- yang tentunya lebih luar biasa dari apa yang diciptakan. 

Dzat yang Maha Besar itu ialah Allah SWT. 

Mengingat bahwa saat ini zaman semakin modern dan terus 

berkembang, melalui berbagai macam teknologi paham-paham barat yang 
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menyimpang dari agama akan mudah masuk dan meracuni pola pikir 

peserta didik. Sehingga, bukan suatu pemikiran yang berlebihan apabila 

pemahaman mengenai penciptaan alam semesta dalam Al-Qur‟an –seperti 

telah dibahas sebelumnya- dapat mencegah masuknya paham-paham yang 

bertentangan dengan agama seperti materialisme di lingkungan sekolah, 

utamanya di antara peserta didik.  

3. Implementasi Sains Penciptaan Alam Semesta pada Pendidikan Islam 

di Sekolah 

a. Pendidik 

Pendidik adalah orang yang mendidik atau sering juga disebut 

sebagai guru. Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat 1 

disebutkan bahwa, 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

 

Dari pengertian di atas diketahui bahwa guru merupakan pendidik 

profesional. Sehingga dengan kata  lain seorang guru harus memiliki 

kompetensi profesional. Sebagaimana telah diketahui bahwa terdapat 

empat kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional. 

Seperti halnya guru secara umum, guru pendidikan agama juga 

memiliki pengertian tersendiri sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan 

Menteri Agama No 16 Tahun 2010 pasal 1 ayat 7, “guru pendidikan 

Agama adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
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mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, 

menilai dan mengevaluasi peserta didik”. Kompetensi professional ini 

dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 16 ayat 5, 

1) Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan 

yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama; 

2) Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata 

pelajaran pendidikan agama; 

3) Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran 

pendidikan agama secara kreatif; 

4) Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif; dan 

5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

 

Meskipun telah disebutkan sedemikian rupa mengenai 

kompetensi profesional, akan tetapi masih banyak guru pendidikan 

agama yang belum memenuhinya. Salah satunya yaitu kompetensi 

profesional nomor 3 yang disebutkan bahwa “pengembangan materi 

pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif”. Bukti 

tidak terpenuhinya kompetensi profesional nomor 3 ini yaitu guru tidak 

berusaha mengembangkan materi pelajaran agama secara kreatif. Salah 

satu bentuknya yakni pengintegrasian mata pelajaran agama –

khususnya mata pelajaran PAI- dengan sains. 

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk membentuk guru 

agama yang kreatif sehingga mampu mengintegrasikan PAI dengan 

sains. Salah satunya yaitu, melalui kerjasama antara guru PAI dengan 

guru mata pelajaran sains atau umum di sekolah. Hal ini dilakukan, 

mengingat terbatasnya pengetahuan guru PAI mengenai hubungan 

agama dengan sains. Begitu juga sebaliknya, guru mata pelajaran sains 
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atau umum juga memiliki pengetahuan yang minim tentang hubungan 

sains atau mata pelajaran yang diampu dengan agama. 

Kerjasama antar guru ini disebut dengan Team Teaching. Dengan 

dibentuknya team teaching, maka tidak hanya mata pelajaran PAI yang 

diintegrasikan dengan sains melainkan juga mata pelajaran sains atau 

umum diintegrasikan dengan PAI. Hal ini nantinya akan memudahkan 

guru dalam menyampaikan mata pelajaran terintegrasi. Secara 

sederhana proses ini dapat digambarkan dengan bagan berikut, 

 

Bagan 1. 

Proses Integrasi PAI dengan Sains di Sekolah 

 

Guru Mata 

Pelajaran PAI 
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Team Teaching 
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Sains/umum 
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dengan agama 
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Metode 

Pembelajaran 

Evaluasi 

Pembelajaran 
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Dari bagan di atas, dapat diketahui bahwa melalui team teaching 

dapat dihasilkan komponen dari kurikulum yang mengarahkan pada 

pengintegrasian PAI dengan sains. Komponen tersebut antara lain 

bahan ajar, metode dan evaluasi pembelajaran. Tidak hanya 

pengintegrasian PAI dengan agama, melainkan juga mata pelajaran 

sains atau umum dengan PAI. Hal ini dapat memudahkan guru PAI 

dalam menyampaikan materi, karena secara tidak langsung antara mata 

pelajaran PAI dengan umum menjadi terkait satu sama lain. 

Untuk melahirkan pendidik atau guru PAI yang paham dan sadar 

akan integrasi PAI dengan sains, maka perlu dilakukan juga suatu 

upaya dari perguruan tinggi sebagai tempat penghasil guru PAI. Secara 

sederhana upaya tersebut digambarkan dalam bagan 2 Proses Integrasi 

PAI dengan Sains di Perguruan Tinggi. Dalam bagan tersebut 

digambarkan bahwa  proses awal dalam menghasilkan pendidik PAI 

yang kreatif  sehingga mampu menintegrasikan PAI dengn sains yaitu 

melalui dosen sebagai pendidik dari calon pendidik melakukan 

penelitian terlebih dahulu. Hasil penelitian ini selanjutnya bisa 

digunakan sebagai bahan ajar dan diketahui pula dosen yang 

berkompeten dalam bidang integrasi PAI dengan sains. 

Hal tersebut diatas dilakukan mengingat tidak semua perguruan 

tinggi penghasil guru PAI mengadakan mata kuliah bertema PAI 

dengan sains di sekolah. Meskipun perguruan tinggi telah mengadakan 

mata kuliah dengan tema tersebut, namun hanya satu atau dua dosen 
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yang paham dan mendalami. Padahal tenaga pengajar mahasiswa yang 

dibutuhkan tidak hanya satu atau dua dikarenakan jumlah mahasiswa 

yang sedemikian banyak dalam satu perguruan tinggi. 

 

Bagan 2. 

Proses Integrasi PAI dengan Sains di Perguruan Tinggi 

b. Kurikulum 

Salah satu bentuk pendidikan Islam di sekolah yaitu berupa 

sebuah mata pelajaran yang disebut dengan Pendidikan Agama Islam 

(PAI). Rusdiana (2015: 127) menyebutkan bahwa Pendidikan Agama 

Islam merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta 

didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertaqwa 

Perguruan Tinggi penghasil tenaga 

pendidik PAI 

Dosen melakukan penelitian 

tentang integrasi PAI dengan sains 

Hasil  

Penelitian 

Bahan ajar  

mahasiswa 

Dosen pengampu sains 

dalam PAI di sekolah 

Proses perkuliahan 

mahasiswa 

Output 

Karya tulis/makalah 

mahasiswa tentang sains 

dalam PAI di sekolah 
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dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari 

sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan hadis, melalui kegiatan 

bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.  

Rusdiana (2015: 129) juga menyebutkan ruang lingkup 

Pendidikan Agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah yaitu 

antara lain, 

1) Pengajaran Akidah atau Keimanan 

Pengajaran keimanan berarti proses belajar mengajar tentang 

aspek kepercayaan menurut ajaran Islam, inti dari pengajaran ini 

adalah tentang rukun Islam. 

2) Pengajaran Akhlak 

Pengajaran akhlak adalah proses belajar mengajar dalam 

mencapai tujuan supaya yang diajarkan berakhlak baik. 

3) Pengajaran Ibadah 

Pengajaran ibadah adalah pengajaran tentang segala bentuk 

ibadah dan tata cara pelaksanaannya, tujuan dari pengajaran ini agar 

siswa mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar. 

4) Pengajaran Fiqih 

Pengajaran fiqih berarti pengajaran yang isinya menyampaikan 

materi tentang segala bentuk hukum Islam yang bersumber pada Al-

Quran, sunnah, dan dalil-dalil syar‟i yang lain. Tujuan pengajaran ini 

adalah agar siswa mengetahui dan mengerti tentang hukum-hukum 

Islam dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. 
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5) Pengajaran Al-Qur‟an 

Pengajaran Al-Quran bertujuan agar siswa dapat membaca Al-

Quran dan mengerti arti kandungan yang terdapat di setiap ayat-ayat 

Al-Quran. Dalam prakteknya hanya ayat-ayat tertentu yang di 

masukkan dalam materi Pendidikan Agama Islam, disesuaikan 

dengan tingkat pendidikannya. 

6) Pengajaran Sejarah Islam 

Pengajaran dari sejarah Islam memiliki tujuan agar siswa dapat 

mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan agama Islam 

dari awal sampai zaman sekarang. Sehingga siswa dapat mengenal 

dan mencintai agama Islam. 

Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa 

implementasi sains  penciptaan alam semesta pada pendidikan Islam 

dapat dilakukan melalui kurikulum, dalam pelaksanaannya di sekolah 

yaitu kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dijelaskan 

bahwa, 

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

 

Dalam penjelasan di  atas dapat diketahui bahwa kurikulum 

memiliki beberapa komponen yaitu tujuan, bahan pelajaran (materi) dan 

cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran (metode). Ketiga 
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komponen ini dapat digunakan sebagai tahap-tahap dalam proses 

penerapan sains penciptaan alam semesta pada pendidikan Islam. 

1) Tujuan 

Tujuan pendidikan Islam saling berkaitan dengan tujuan agama 

Islam. Agama Islam memiliki tujuan agar manusia memiliki 

keyakinan yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidupnya 

serta  mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik 

dan sempurna. Tujuan pendidikan Islam yaitu membina manusia 

yang mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik 

dan sempurna, melalui pengajaran agama yang intensif dan efektif. 

Sehingga tercermin pada sikap dan tindakan dalam seluruh 

kehidupannya, dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan 

dunia dan akhirat (Rusdiana, 2015: 127-128). 

Langkah awal dalam implementasi sains penciptaan alam 

semesta pada pendidikan Islam yaitu melalui tujuan dari pendidikan 

Islam itu sendiri. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pendidikan 

Islam memiliki tujuan untuk membina manusia melalui pengajaran 

agama yang intensif dan efektif. Dasar tujuan pendidikan Islam ini 

identik dengan dasar tujuan Islam. Kedua-duanya bersumber pada 

Al-Qur‟an dan hadis. 

Al-Qur‟an sebagai dasar dari tujuan pendidikan Islam tidak 

hanya berisi mengenai ajaran-ajaran agama Islam melainkan juga 

membahas tentang awal mula penciptaan alam semesta serta semua 
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makhluk yang hidup di dalamnya. Awal mula penciptaan di dalam 

Al-Qur‟an akan mengarahkan manusia pada keyakinan bahwa hanya 

Allah lah Tuhan semesta alam, keyakinan ini sering disebut dengan 

tauhid.  

Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam tidak hanya 

membina manusia agar mampu melaksanakan ajaran-ajaran agama 

Islam. Tetapi juga menguatkan keyakinan manusia bahwa Allah 

adalah Tuhan yang Maha Esa, dengan cara mempelajari awal mula 

penciptaan alam semesta beserta makhluk dan kejadian-kejadian 

yang ada di dalamnya. 

2) Materi 

Materi dasar dari pendidikan Islam  yaitu Al-Qur‟an, hadis dan 

alam. Sumber ini menyusupi dan menuansai seluruh pragmentasi 

keilmuan. Al-Qur‟an dan hadits ini menjadi dasar materi dalam 

berbagai etika aksiologi pendekatan (etic approachment). Sehingga 

tidak ada lagi jarak antara sains dan Islam. Ibarat robot, sains adalah 

robot dan Islam energinya, sains jasadnya dan Islam rohnya (Usman, 

2010: 34). 

Bentuk yang diharapkan dari implementasi sains penciptaan 

alam semesta yaitu dengan penggabungan (integrasi) antara sains 

dan agama. Integrasi ini dapat diwujudkan dengan menjelaskan 

materi Pendidikan Agama Islam kemudian didukung oleh fakta sains 

modern. Sebab, di dunia yang semakin modern ini, peserta didik 
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tidak mau hanya sekedar menerima secara dogmatis setiap materi 

pelajaran agama yang mereka terima. Secara kritis mereka juga 

mempertanyakan tentang materi pendidikan agama yang 

disampaikan sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari 

(Rusdiana: 2015, 133). 

Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa ruang 

lingkup Pendidikan Agama Islam terdiri dari pengajaran akidah, 

akhlak, ibadah, Al-Qur‟an dan sejarah Islam. Dengan demikian, 

materi Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah tidak jauh 

berbeda dengan ruang lingkup tersebut. Salah satu materi Pendidikan 

Agama Islam yang disampaikan di sekolah salah satunya yaitu 

akidah.  

Menurut Ali (2013: 199) akidah ditautkan dengan rukun iman. 

Akidah Islam berawal dari keyakinan Zat Mutlak Yang Maha Esa 

yaitu Allah. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan dan wujud-

Nya. Kemahaesaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan dan wujud-Nya 

itu disebut tauhid yang menjadi inti rukun iman. Keyakinan kepada 

Allah ini nantinya akan menimbulkan keyakinan pula kepada 

Malaikat, Kitab, Rasul, hari akhir, Qada dan Qadar. 

Materi tentang Kemahaesaan Allah ini dapat diintegrasikan 

dengan sains, yaitu dengan memberikan fakta-fakta sains mengenai 

bukti bahwa Allah itu ada dengan segala sifat-sifatnya. Salah satu 

sifat Allah adalah Maha Menciptakan (Al-Khaliq). Salah satu bukti 
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ciptaannya yaitu alam semesta tempat tinggal manusia berserta 

makhluk ciptaan lainnya. Adanya Allah sang Maha Pencipta dapat 

dibuktikan dengan berbagai fakta ilmiah mengenai teori penciptaan 

alam semesta. 

Salah satu teori penciptaan alam semesta yaitu Big Bang 

(ledakan besar). Teori ini secara jelas membuktikan bahwa alam 

semesta berasal dari ketiadaan dan kemudian ada karena diciptakan. 

Teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta berasal dari satu 

titik tunggal yang kemudian meledak dan terbagi menjadi banyak 

bagian. Bagian-bagian itulah yang kemudian menjadi langit, bintang-

bintang, galaksi-galaksi, serta planet-planet termasuk di dalamnya 

bumi. 

Teori ini telah dibuktikan dalam berbagai penelitian oleh para 

ilmuwan. Salah satunya yaitu pada tahun 1948 George Gamov yang 

mengemukakan bahwa jika alam semesta terbentuk dari ledakan 

besar (Big Bang) maka harus ada sejumlah radiasi yang tertinggal 

setelah ledakan. Radiasi ini haru seragam di seluruh alam semesta 

(Yahya, 2007:18). Dugaan Gamov ini terbukti dua dekade kemudian, 

yaitu pada tahun 1965 dua peneliti bernama Arno Penzias dan 

Robert Wilson menemukan sebentuk radiasi yang disebut “radiasi 

latar belakang kosmik”. Radiasi ini tersebar merata di seluruh alam 

semesta (Yahya, 2003: 12). 
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Tidak hanya para ilmuwan yang menjelaskan mengenai teori 

Big Bang, jauh sebelum itu yakni 14 abad yang Al-Qur‟an telah 

menyebutkannya di dalam salah satu ayat, 

                    

                          

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui 

bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah 

suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. 

dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka 

Mengapakah mereka tiada juga beriman? (QS. Al-Anbiya‟: 

30). 

 

Hal tersebut di atas merupakan salah satu contoh integrasi 

sains penciptaan alam semesta dalam materi Pendidikan Agama 

Islam. Integrasi ini, tentu  tidak hanya dapat dilakukan pada materi 

akidah sebagaimana contoh di atas. Melainkan juga materi PAI yang 

lain seperti akhlak, ibadah, Al-Qur‟an dan sejarah Islam. Oleh 

karena itu, hendaknya guru PAI tidak hanya menguasai ilmu agama, 

akan tetapi juga sains yang memiliki keterkaitan dengan 

pengetahuan agama. 

3) Metode 

Metodologi pendidikan yang tepat dalam pendidikan Islam 

yang kontekstual dengan sains yaitu dengan menggunakan 

pendekatan yang bersifat holistik, integralistik, dan fungsional 

(Priyanto, 2014: 236),  
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a) Dengan pendekatan holistik, Islam harus dipahami secara utuh, 

dengan mengikuti pola iman, ibadah dan akhlaqul karimah tanpa 

terpisah satu dengan yang lain. Sehingga dapat memperkaya 

pemikiran dan wacana keislaman dan melahirkan kualitas moral 

(akhlaq al-karimah) sebagai tujuan dari pendidikan Islam itu 

sendiri.  

b) Dengan pendekatan integralistik, pendidikan Islam tidak boleh 

dipisahkan dari pendidikan sains. 

c) Dengan pendekatan fungsional, pendidikan Islam harus menjadi 

way of life seseorang dan berguna bagi kemaslahatan umat serta 

mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman. 

Bentuk ri‟il metode yang digunakan untuk menggabungkan 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan sains di sekolah yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran integratif. Menurut 

Fogarty (1991) dalam Sunhaji (2014: 339) pembelajaran integratif 

adalah suatu model dalam pembelajaran yang secara sengaja 

mengaitkan beberapa aspek antar mata pelajaran yang 

diintegrasikan. Ahmadi et.al (2011) menyebutkan beberapa 

karakteristik dari model pembelajaran integratif ini yaitu (Sunhaji, 

2014: 341-342): 

a) Pembelajaran berpusat pada siswa. Pola pembelajaran integratif 

merupakan sistem pembelajaran yang memberikan keleluasan 

pada siswa, baik secara individual, maupun kelompok. Siswa 
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dapat aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta 

prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasainya 

sesuai dengan perkembangannya. 

b) Pembelajaran integratif akan membentuk semacam jalinan antar 

tema yang dimiliki siswa. Sehingga menjadikan siswa akan 

belajar tema-tema yang saling berkaitan dengan mata pelajaran 

lain. 

c) Belajar melalui pengalaman langsung. Pada pembelajaran 

integratif, siswa diprogramkan terlibat langsung dalam konsep 

dan prinsip yang dipelajari, dan memungkinkan siswa belajar 

dengan melakukan kegiatan secara langsung. Dengan demikian, 

siswa memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan 

peristiwa yang mereka alami. 

d) Lebih memperhatikan proses daripada hasil. Pada pembelajaran 

integratif ini dikembangkan pendekatan discovery inquiry yang 

melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran yaitu 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. 

e) Syarat dengan muatan keterkaitan. Pembelajaran integratif 

memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu 

gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa hakikat dari pembelajaran integratif adalah suatu sistem 

pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa baik secara 
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individu maupun kelompok dalam mencari dan menemukan konsep 

secara holistik. Holistik disini maksudnya adalah memahami 

fenomena dari segala sisi, tidak dari sudut pandang yang terkotak-

kotak. 

Dalam penerapannya, model pembelajaran integratif dapat 

digambarkan dengan bagan jaring laba-laba integrasi PAI dengan 

sains (Sunhaji, 2014: 354) sebagaimana dalam bagan berikut, 

 

 

Bagan 3. 

Jaring Laba-Laba Pembelajaran Integratif PAI dengan Sains 
 

Bagan di atas menjelaskan bahwa satu materi mata pelajaran 

PAI dicontohkan dalam bagan tersebut adalah akidah tentang sifat 

BIOLOGI 

Mendeskripsikan tentang 

ciptaan manusia & 

tumbuhan-tumbuhan hijau 

dan manfaatnya bagi 

manusia 

KIMIA 

Unsur-unsur alam 

dan manfaatnya 

bagi kehidupan 

manusia 

FISIKA 

Keteraturan gerak 

matahari, bulan, 

, planet dan tata 

surya lainnya sesuai 

garis edarnya 

PAI 

Kekuasaan Allah 

menciptaakan  

alam semesta 

(langit,bumi,bulan, 

matahari,dll) 

Akidah: 

Salah satu 

sifat Allah,  

Al-Khaliq  
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Allah Al-Khaliq (Maha Menciptakan), bisa dikaitkan dengan tiga 

mata pelajaran sains yaitu Kimia, Fisika dan Biologi. Dengan 

menggunakan jaring laba-laba sebagaimana dicontohkan di atas 

maka siswa akan berpikir secara holistik, tidak parsial. Oleh karena 

itu, sudah seharusnya model pembelajaran integratif ini diterapkan 

dalam proses belajar mengajar di sekolah. 

Penerapan awal metode pembelajaran integratif dapat 

dituangkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang 

kemudian diterapkan dalam proses belajar mengajar. Adapun tahap-

tahap pembelajaran integratif PAI dengan sains, sesuai dengan 

jarring laba-laba yang telah digambarkan sebelumnya dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 

Tahap 
Prosedur 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

I Kegiatan Awal 

1. Memberi salam 

2. Berdo‟a 

3. Me-review pelajaran pada pertemuan 

lalu 

4. Menjelaskan tujuan dan kegiatan 

yang harus dilakukan siswa dalam 

pembelajaran 

II Kegiatan Inti 

1. Guru memutar video pendek tentang 

ilmu pengetahuan alam semesta 

(seperi keajaiban planet, dunia flora 

& fauna). 

2. Guru bersama siswa melakukan 

identifikasi dari melihat video tentang 

alam semesta. 

 

 

Tabel 1. 

Tahapan Pembelajaran Integratif PAI dengan Sains 
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Tahap 
Prosedur 

Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran 

II Kegiatan Inti 

3. Guru membagi kelas menjadi 4 

(empat) kelompok sesuai mata 

pelajarannya yakni kelompok PAI, 

Biologi, Fisika, dan Kimia, masing-

masing kelompok mendiskusikan 

video tentang alam semesta. 

4. Masing-masing kelompok kelas 

mendiskusikan video berdasarkan 

tinjauan dari PAI, Biologi, Fisika, dan 

Kimia. 

5. Mensintesakan hasil diskusi tentang 

pengetahuan alam semesta dari 

tinjauan keempat mata pelajaran. 

6. Siswa mempresentasikan hasil diskusi 

dan kemudian ditanggapi oleh siswa 

lain dan guru. 

III Kegiatan Penutup 

1. Merangkum pembelajaran yang telah 

berlangsung 

2. Melakukan refleksi tentang pesan-

pesan moral yang terkandung dalam 

pembelajaran. 

3. Guru melakukan preview 

pembelajaran yang akan dating. 

4. Guru mengapresiasi kelompok siswa 

yang aktif dalam kegiatan 

pembelajaran, dan memberi motivasi 

kepada siswa yang belum aktif untuk 

terus meningkatkan belajar. 

 

Tabel 2. 

Tahapan Pembelajaran Integratif PAI dengan Sains 
 

Tabel di atas merupakan contoh dari tahapan pembelajaran 

integrative PAI dengan sains. Materi PAI yang dapat diintegrasikan 

tidak hanya akidah tentang sifat Khaliq Allah sebagaimana 

dicontohkan di atas, melainkan juga dalam materi PAI lainnya 

seperti akhlak, ibadah, Al-Qur‟an dan sejarah. Oleh karena itu, 
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hendaknya pendidik dapat menerapkan model pembelajaran 

integratif ini dalam proses belajar mengajar khususnya dalam mata 

pelajaran PAI. 

4) Evaluasi 

Edwind Wandt dan Gerald W. Brown (Sudjiono, 2005: 1) 

mengemukakan bahwa “Evaluation refer to the act or process to 

determining the value of something”. Menurut definisi ini, maka 

istilah evaluasi itu mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu 

proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Dengan demikian dalam 

proses pembelajaran evaluasi merupakan kegiatan yang digunakan 

oleh pendidik untuk mengukur atau menilai hasil kerja dari peserta 

didik yang kemudian dari hasil kegiatan itu ditentukan sikap dan 

tindak lanjutnya. 

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai 

implementasi sains penciptaan alam semesta pada pendidikan Islam 

melalui mata pelajaran PAI dengan tujuan, materi dan metodenya. 

Kemudian langkah terakhir yaitu evaluasi dari pembelajaran PAI 

yang telah diintegrasikan dengan PAI. Sama halnya dengan evaluasi 

pada pembelajaran lain, evaluasi pembelajaran integratif PAI dengan 

sains juga menggunakan berbagai macam alat evaluasi dan sesuai 

dengan materi yang telah disampaikan. 

Karena materi pembelajaran integratif PAI dengan sains 

bersifat holistik, maka bentuk evaluasinya juga bersifat holistik. 
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Misalnya, dalam sebuah evaluasi materi akidah tentang sifat Allah 

digunakan soal pilihan ganda dan essay. Sebelumnya, guru telah 

menjelaskan materi ini dengan berbagai fakta ilmiah dilihat dari sisi 

Kimia, Fisika dan Biologi. Dengan demikian, dalam soal pilihan 

ganda dan essay juga muncul pertanyaan tentang fakta-fakta ilmiah 

dari sifat Allah contohnya sifat Khaliq Allah dibuktikan dengan 

adanya alam semesta. 

Evaluasi PAI terintegrasi sains dapat diterapkan sesuai dengan 

kebijakan atau peraturan yang berlaku. Maksudnya yaitu apabila 

integrasi PAI dengan sains telah dilakukan di semua sekolah pada 

suatu daerah maka sudah menjadi tugas MGMP (Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran) untuk dapat membuat soal ujian semester atau akhir 

PAI yang terintegrasi sains. Namun, apabila PAI terintegrasi sains 

hanya diimplementasikan di suatu sekolah tanpa ada kerjasama 

dengan sekolah lain, maka evaluasi PAI terintegrasi sains diterapkan 

pada level atau tingkat ulangan harian. 

Evaluasi PAI terintegrasi sains lebih cocok diterapkan pada 

jenis soal essay. Hal ini dikarenakan, integrasi PAI dengan sains 

memerlukan penjelasan dan juga pendapat dari si penjawab soal 

dalam hal ini adalah siswa. Namun demikian, bukan suatu hal yang 

salah apabila evaluasi PAI terintegrasi sains dituangkan dalam jenis 

soal pilihan ganda atau lainnya. Soal essay yang dapat digunakan 
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misalnya, “Bagaimana penjelasan penciptaan alam semesta dalam 

Al-Qur‟an? Jelaskan fakta-fakta ilmiah yang mendukungnya!” 

Keempat komponen diatas yaitu tujuan, materi, metode dan 

evaluasi bisa dikatakan sebagai tahapan implementasi sains khususnya 

sains penciptaan  alam semesta pada mata pelajaran PAI sebagai salah 

bentuk pendidikan Islam di sekolah. Sudah seharusnya hal ini 

diterapkan dalam proses belajar mengajar oleh guru. Selain menambah 

wawasan siswa, hal ini juga dapat mencegah masuknya paham-paham 

yang melenceng dari agama Islam, seperti materialisme. 

Meskipun memiliki manfaat yang besar, namun integrasi PAI dan 

sains belum tercantum dalam kurikulum yang berlaku. Sumber bacaan 

dan referensinya pun masih terbilang langka. Oleh karena itu, sudah 

menjadi tugas pendidik untuk dapat aktif, kreatif dan inovatif dalam 

menyusun rencana pembelajaran dan menghubungkan materi PAI 

dengan sains. 

c. Peserta Didik 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 

Tahun 2003 pasal 1 ayat 4 dijelaskan bahwa, “peserta didik adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 

melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu”. Dari pengertian ini diketahui bahwa peserta didik 

melaksanakan proses pembelajaran. Dalam suatu proses pembelajaran 
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terdapat pendidik sebagai pengajar, peserta didik sebagai siswa serta 

kurikulum yang terdiri dari materi, metode dan evaluasi pembelajaran. 

Proses pembelajaran PAI terintegrasi sains juga terdapat 

komponen-komponen di atas. Materi, metode dan evaluasi 

pembelajaran yang  digunakan sesuai dengan penjelasan-penjelasan 

sebelumnya, yaitu menggunakan materi yang telah diintegrasikan 

dengan sains, menerapkan model pembelajaran integratif dan evaluasi 

yang sesuai dengan materi pembelajaran (terintegrasi sains). Hal 

tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut, 

 

Bagan 4. 

Peserta Didik dalam Pembelajaran Integratif 

Dalam bagan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman peserta 

didik mengenai hubungan agama –dalam hal ini mata pelajaran PAI- 

dengan sains dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Apabila proses 

Pemahaman Peserta 

Didik  

 

Proses 

Pembelajaran PAI 

Terintegrasi sains 

Pendidik 

dengan 

kompetensi 

profesional 

Model 

Pembelajaran 

Integratif 

Materi PAI 

Terintegrasi 

Sains 

Evaluasi 

PAI 

Terintegrasi 

Sains 
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pembelajaran yang terdiri dari pendidik, materi, metode dan evaluasi 

terintegrasi sains, maka peserta didik akan mengikutinya. 

Namun demikian, bukan berarti peserta didik hanya diam dan 

menerima semua proses pembelajaran yang ada. Di luar proses 

pembelajaran di sekolah, peserta didik juga hendaknya 

mengintegrasikan pengetahuan agama yang diperolehnya dengan sains. 

Maka dari itu, diperlukanlah peran orang tua sebagai guru atau pendidik 

di rumah. Pengetahuan ini nantinya akan menambah wawasan siswa 

sehingga siswa dapat menghubungkannya dengan materi PAI di 

sekolah. 

Akan tetapi melihat realita yang ada, tidak semua orang tua 

memiliki pengetahuan agama yang terintegrasi sains. Ada pula yang 

mengetahui, namun tidak terlalu peduli. Ada juga orang tua yang 

mengetahui dan peduli, namun tidak dipedulikan anak. Bahkan ada juga 

orang tua yang tidak mengetahui sekaligus tidak peduli, begitu juga si 

anak. Jika sudah demikian, maka semua menjadi tanggung  jawab guru 

sebagai pendidik di sekolah.  

Sehingga, sudah seharusnya guru memiliki pengetahuan yang 

lebih akan integrasi PAI dengan sains. Hal ini tidak hanya menyangkut 

masa depan peserta didik, namun juga masa depan Islam sebagai agama 

terbesar di dunia. Jangan sampai ilmuwan muslim semakin berkurang 

dari tahun ke tahun atau lebih parah lagi, jumlah umat muslim itu 

sendiri yang semakin berkurang pada masa yang akan datang. 


