
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa,  

Menurut Harun Yahya dalam bukunya The Qur’an Leads The Way to 

Science alam semesta diciptakan oleh Allah dari ketiadaan dan semakin 

berkembang dari waktu ke waktu. Dengan semikian, diketahui bahwa alam 

semesta berasal dari satu titik tunggal yang memiliki volume nol. Titik 

tunggal ini kemudian meledak dan membentuk alam semesta, ledakan besar 

ini disebut Big Bang atau lebih dikenal dengan teori ledakan besar (Big 

Bang). Hal ini sebelumnya telah disebutkan dalam Al-Qur’an surah Al-

Anbiya’ ayat 30 “bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah 

suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya”. 

Penciptaan alam semesta dalam buku The Qur’an Leads The Way to 

Science karya Harun Yahya dapat  diimplementasikan pada pendidikan Islam. 

Salah satu caranya yaitu dengan mengintegrasikannya di dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui kurikulum yang meliputi 

tujuan, materi, metode dan evaluasi pembelajaraan. Mata pelajaran PAI ini 

merupakan salah satu bentuk pendidikan Islam di sekolah. 

1. 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 yang disampaikan dalam mata pelajara PAI tidak hanya mencakup 

ajaran-ajaran agama saja melainkan juga fakta-fakta ilmiah yang 

mendukung ajaran agama tersebut. Misalnya, materi akidah tentang sifat 

Khaliq Allah SWT tidak hanya menjelaskan mengenai sifat Khaliq Allah 

dalam Al-Qur’an melainkan juga bukti ilmiah ciptaan Allah, yaitu adanya 

alam semesta, manusia dan makhluk hidup lainnya serta proses 

penciptaannya. 

3. Metode yang dapat diterapkan yaitu dengan menggunakan model 

pembelajaran integratif. Pembelajaran integratif adalah suatu model dalam 

pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek antar mata 

pelajaran yang diintegrasikan, dalam hal ini yaitu PAI dan sains. Dalam 

penerapannya, model pembelajaran integratif dapat digambarkan dengan 

bagan jaring laba-laba integrasi PAI dengan sains. Jaring laba-laba ini 

kemudian menjadi acuan dalam menyusun tahapan pembelajaran yang 

akan dilakukan. 

4. Evaluasi yang digunakan sama halnya dengan evaluasi dalam pelajaran 

lain yaitu dengan menggunakan berbagai macam alat evaluasi dan sesuai 

materi yang telah disampaikan. Karena materi yang disampaikan 

merupakan integrasi PAI dengan sains, maka bentuk evaluasinya juga 

berhubungan dengan  integrasi PAI dengan sains. 



B. Saran 

Berikut beberapa saran yang hendaknya diambil oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan terkait dengan hasil penelitian. 

1. Mengingat bahwa hasil dari penelitian ini hanya  sebatas teori dari buku-

buku serta penelitian terdahulu yang relevan, maka diharapkan peneliti 

selanjutnya untuk dapat melanjutkan penelitian ini. Penelitian yang perlu 

dilanjutkan yakni mengenai implementasi sains penciptaan alam semesta 

dalam Al-Qur’an secara ri’il di sekolah dari berbagai jenjang dan tingkat. 

2. Melalui penelitian ini, diharapkan para pendidik dan calon pendidik untuk 

mengambil inisiatif dalam mengintegrasikan mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dengan sains. Hal ini perlu dilakukan karena hingga 

sekarang ini, integrasi agama dan sains belum tercantum dalam kurikulum 

yang berlaku. 

3. Diharapkan pula, para kepala sekolah untuk menyadari pentingnya 

integrasi sains dalam agama. Sehingga, kepala sekolah dapat membuat 

keputusan yang dapat mendukung terintegrasinya PAI dengan sains 

(misalnya pembentukan team teaching) walaupun belum ada kebijakan 

resmi dari pemerintah mengenai hal ini. 

4. Untuk para pembuat kebijakan pendidikan, hendaknya mengetahui 

pentingnya integrasi sains dalam agama. Sehingga, dapat dirumuskan 

sebuah kurikulum yang berisi mengenai pengintegrasian dua hal tersebut. 


