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Pengantar Editor 

 
HORIZON ILMU: 

KE ARAH INTEGRASI SAINS DAN AGAMA  

DI LINGKUNGAN UIN MATARAM 
 

Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. 

 

 

Dalam beberapa periodisasi sejarah pendidikan Islam, bidang ilmu yang 

dikembangkan di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yaitu ulumuddin 

(usuluddin, syari'ah, tarbiyah, adab dan dakwah). Padahal, menurut Ibn 

Khaldun, ilmu dibagi menjadi dua yaitu ilmu naqliyah, ilmu berdasarkan 

wahyu; dan ilmu aqliyah, ilmu yang berdasarkan logika. Berdasarkan 

klasifikasi ilmu semacam ini menjadi jelas bahwa sebetulnya perkembangan 

ilmu berjalan sedemikian luas. 

Perkembangan budaya dan berbagai disiplin ilmu dewasa ini membuat 

segala bidang menjadi terintegrasi. Batas-batas antara satu disiplin ilmu 

dengan disiplin ilmu lainnya termasuk ilmu agama menjadi transparan. Kita 

tidak perlu mempermasalahkan ilmu agama dan non-agama, namun bagaimana 

ilmu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini pula 

yang memunculkan paradigma baru yang melihat bahwa pembidangan 

keilmuan selayaknya dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas. 

 Pengembangan berbagai disiplin ilmu seperti sains dan teknologi, 

kedokteran, astronomi, sosiologi, filsafat dan sebagainya di lingkungan PTAI 

adalah langkah maju untuk pencerahan dunia pendidikan Islam. Gagasan 

perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam 

Negeri (UIN) untuk mengembangkan berbagai disiplin ilmu bertujuan antara 

lain menjembatani dikotomi berkepanjangan ilmu agama dan non-agama, 

menghilangkan keterasingan ilmu agama dari realitas kemodernan dan 

mengembalikan ilmu agama sebagai sumber ilmu pengetahuan. 

Transformasi IAIN Mataram menuju UIN mengharuskan adanya re-

orientasi paradigma keilmuan yang bisa menjadi acuan bersama dalam 

kegiatan belajar mengajar, sistem manajemen dan tradisi ilmiah di lingkungan 

kampus. Paradigma keimuan ini juga diperlukan oleh para stakeholder dalam 

memilih UIN Mataram sebagai mitra dalam pengembangan keilmuan dan 

kerjasama-kerjasama strategis lainnya. Paradigma keilmuan ini harus bisa 

menggambarkan visi dan misi UIN Mataram, dan pada saat yang sama bisa 



vi 

 

diturunkan ke dalam struktur dan kurikulum, sistem managemen dan juga ke 

dalam tradisi akademik dan penelitian ilmiah di kampus UIN Mataram. 

Reorientasi paradigmatik tersebut diarahkan pada dijalankannya 

pendekatan keilmuan berskema integrasi-interkoneksi dan internalisasi. Hasrat 

integrasi dimaksudkan sebagai upaya mengakhiri tabiat paradigma keilmuan 

Islam yang selama ini cenderung menerapkan dikotomi antardisiplin keilmuan 

yang secara umum dipilah ke dalam dua kategori besar, ilmu-ilmu agama dan 

ilmu-ilmu umum. Skemanya dibangun dengan strategi memadukan 

antardisiplin keilmuan seraya mencegah disiplin keilmuan yang berpuspa-

ragam itu tidak saling menegasikan. Agar pemaduan integratif itu sungguh-

sungguh produktif bagi pengembangan keilmuan dan bersumbangsih efektif 

bagi pembangkitan peradaban, maka strategi interkoneksi keilmuan pada saat 

yang sama juga dijalankan dalam proses integrasi tersebut.1 

Ikhtiar reorientasi paradigmatik keilmuan tersebut diarahkan mencakup 

seluruh bidang keilmuan yang dikembangkan dan dikaji melalui proses 

pengkajian yang secara paradigmatik berpenghampiran integratif-

interkonektif.Ini niscaya. Sebab, tanpa ikhtiar sistematis ke arah itu, dinamika 

keilmuan Islam cepat atau lambat bakal teralienasi dan mengalami kesulitan 

besar untuk menempatkan signifikansi keilmuannya di tengah dinamika global 

kontemporer. Dalam hal itu keilmuan Islam sangat mungkin bakal kehilangan 

relevansi sosialnya bila produk-produk keilmuan yang dihasilkan tidak 

menyadari dan mempertimbangkan bagaimana discourse publik yang 

berkembang dalam ekonomi, politik, dan budaya global sangat mempengaruhi 

performa dan perilaku keagamaan dan demikian pula sebaliknya.2 

Secara substantif-eksistensial, reorientasi paradigma keilmuan ini 

bertumpu pada spirit Islam sendiri dalam pengembangan ilmu yang bersifat 

universal dan sama sekali tidak mengenal dikotomi antara ilmu-ilmu  

qauliyah/hadlarah al-nash (ilmu-ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan) 

dan ilmu-ilmu kauniyah-ijtima’iyah/hadlarah al-’ilm (ilmu-ilmu kealaman 

dan kemasyarakatan) dan juga hadlarah al-falsafah (ilmu-ilmu-etika 

kefilsafatan). Ilmu-ilmu tersebut secara keseluruhan dapat dikatakan sebagai 

ilmu-ilmu keislaman ketika secara epistemologis-aksiologis berangkat dari 

atau sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Ilmu yang berangkat dari nilai-

nilai dan etika Islam pada dasarnya bersifat objektif; ini menjadi bukti bahwa 

telah terjadi proses objektivikasi dari etika Islam menjadi ilmu keislaman yang 

                                                 
 1 Dalam Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2017 tentang UIN Mataram 

secara tegas disebutkan: Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai 

rumpun ilmu pengetahuan serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, 

perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Universitas Islam Negeri Mataram; 

 2Lihat Ebrahim Moosa, “Introduction,” dalam Fazlur Rahman, Revival and 
Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism (Oxford: Oneworld Publicaton, 

2000), 28.  
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karenanya dapat bermanfaat bagi seluruh kehidupan manusia dan kepentingan 

kemanusiaan tanpa menimbang sekat dan disparitas agama, jenis kelamin, 

etnis dan bangsa, golongan, dan seterusnya.3  

Menjawab kebutuhan tersebut, UIN Mataram secara serius 

mempertegas rumusan bangunan keilmuannya yang kini disebut “Horizon 

Ilmu” sebagai payung segala kegiatan implementasi Tri Dharma Perguruan 

Tinggi di lingkungan UIN Mataram. Meski dibutuhkan evaluasi secara terus 

menerus, berbagai aspek, baik ontologis, epistimologis, dan asksiologis yang 

mendasari dan menopangnya dianalisis secara mendalam dalam kurun waktu 

yang cukup panjang (hampir 20 tahun). Lebih dari sebagai bangunan keilmuan, 

horizon ilmu ini memiliki dan menjadi distingsi tersendiri bagi UIN Mataram 

secara kelembagaan.      

Horizon Ilmu adalah paradigma yang menjadi acuan bersama bagi 

segenap sivitas akademika UIN Mataram dalam menjalankan tugas 

pengembangan keilmuan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

juga pengabdian masyarakat. Sebagai acuan paradigmatik, maka desain 

modelnya harus bisa dipahami oleh semua sivitas akademik dan harus bisa 

diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan akademik di lingkungan UIN 

Mataram. 

Paradigma keilmuan yang telah dan sedang direalisasikan di UIN 

Mataram adalah Horizon Ilmu berparadigma Intergasi-interkoneksi dan 

internalisasi, dalam arti bahwa bidang ilmu tertentu diupayakan untuk 

dikembangkan secara simultan dengan cara mengaitkannya dan 

mengkombinasikannya dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Selama upaya 

ini memang secara akademik dapat diterima. Hal ini dimaksudkan agar 

kejumudan akademik tidak terjadi di lingkungan universitas ini. 

Perkembangan  keilmuan di sini bisa saja terjadi secara kualitatif (kammiyyah) 

ataupun secara kualitatif (kayfiyyah).  

Studi Islam yang mencakup studi teks dan sosial, tentunya harus terus 

dikembangkan, sehingga memiliki kekayaan dan varian-varian temuan yang 

akan bermanfaat bagi eksistensi keilmuan ini dan memiliki manfaat pragmatis 

bagi masyarakat. Integrasi, interkoneksi dan internalisasi studi Inslam dengan 

bidang-bidang ilmu lain jelas tak terelakkan. kajian teks dalam Studi Islam 

merupakan salah satu bagian penting yang perlu mendapatkan perhatian. 

Pengembangan kajian ini bisa dilakukan dengan mencoba mengaitkannya 

dengan bidang-bidang lain, seperti linguistik dan hermeneutika.   

Wilayah kajian UIN Mataram mencakup bidang seluruh bidang 

keilmuan di atas, yang dikembangkan melalui konsep hadrlarah-al nash, 

hadlarah al ilm, maupun hadlarah al falsafah. wilayah keilmuan tersebut tidak 

dikaji secar parsial melainkan dikaji secara integratif dan interkonektif atau 

saling berhubungan satu dengan yang lainnya, serta diinternalisasi pada 

wilayah keilmuan yang lain. Jika ditelaah secara historis, bidang-bidang 

                                                 
 3 IAIN Mataram, 2014, Naskah Akademik Horizon Keilmuan UIN Mataram. 
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keilmuan tersebut sesungguhnya pernah dikaji dan dikembangkan oleh para 

ilmuan Muslim pada era klasik dan tengah, meskipun demikian kurang 

memperoleh perhatian dari generasi Muslim berikutnya. Dengan demikian 

seluruh bidang keilmuan itu dapat dikatakan sebagai ilmu-ilmu ke Islaman 

selama secara ontologis, epistimologis dan aksiologis berangkat daru atau 

sesuai dengan nilai-nilai dan etika islam yang humanistik-etis. Di sinilah 

perbedaan ilmu ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu sekuler yang meskipun 

mengklain sebagai valeu free (bebas dari nilai dan kepentingan) namun 

kenyataanya penung muatan kepentingan baik secara epistimologis apalagi 

secara aksiologis. Realitas inilah yang mengakibatkan munculnya kritik dari 

berbagai pihak terhadap ilmu-ilmu sekuler yang dianggap ikut mendorong 

proses dehumanisasi.  

Ilmu-ilmu KeIslaman dan umum yang menjadi wilayah kajian UIN, 

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No 34 tahun 2017, 

hakikatnya berangkat dari paradigma humanistik etis dengan pola kurikulum 

integrasi-interkoneksi dan internalisasi keilmuan. Integrator tersebut adalah al-

Quran/Sunnah (wahyu) yang berada persis di titik singgung delapan garis yang 

mengarah ke semua arah mata angin (horizon) dan menggambarkan distingsi 

antara tradisi akademik dan ilmiah Islam dengan institusi pendidikan yang lain. 

Visi keislamannya menjadi jelas dan menemukan identitasnya. Mengapa 

wahyu menjadi pusat orientasi keilmuan UIN Mataram? jawabannya jelas, 

karena UIN Mataram sebagai lembaga pendidikan Tinggi Islam harus 

memiliki distingsi dan diferensiasi yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh 

negara. 

Sebagai trade mark keilmuan pasca transformasi, Horizon Ilmu 

berparadigma intergrasi-interkoneksi dan internalisasi dapat dipandang 

sebagai cultural identity yang membedakan UIN Mataram dengan perguruan 

tinggi lainnya. Dalam pengertian ini, UIN bukan sebagai perguruan tinggi 

umum yang terlepas dari ilmu-ilmu keIslaman, seperti UNRAM, IKIP dan 

semacamnya; juga bukan sebagai perguruan tinggi agama yang tidak 

mengakomodir ilmu-ilmu umum, seperti IAIN sebelumnya. Demikian pula, 

UIN bukan perguruan tinggi yang  sekedar menginterkoneksikan atau 

mengintegrasikan serta menginternalisasikan ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu 

keislaman melalui pembentukkan program studi/fakultas agama dan 

program/fakultas umum seperti UNU, Universitas Muhammadiyah, UNW dan 

semacamnya. UIN sebagaimana dapat dipahami dalam grand design UIN 

adalah perguruan tinggi Islam yang mengintegrasikan atau 

menginterkoneksikan serta mengintermaslisasikan ilmu-ilmu keIslaman 

dengan ilmu-ilmu umum pada tataran keilmuan, bukan sekedar menghadirkan 

program studi/fakultas umum atau matakuliah umum berdampingan dengan 

program studi / fakultas agama. pola pengintegrasian atau penginterkoneksian 

semacam ini justru sebaliknya bersifat dikotomis.     

Konskuensi logis dari horizon keilmuan tersebut, kini muncul 

kebutuhan dan desakan baru agar dapat diterjemahkan secara empiris dan 
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terukur dalam segala aktivitas akademik UIN Mataram. Karena memang, 

integrasi keilmuan yang menjadi ruhnya, pada aspek implementasinya 

dirasakan masih dikotomik dalam praksis pendidikan dan pembelajaran, dan 

kegiatan riset para dosen. Sejauh ini masih dirasakan kuatnya kecenderungan 

masing-masing dosen untuk melakukan pembelajaran dan penelitian dengan 

epistimologi keilmuannya masing-masing. Meskipun secara metodologis 

diupayakan untuk saling berdialektika, dalam realitasnya masih cenderung 

berjalan sendiri-sendiri, dan berjalan linier sesuai dengan relnya masing-

masing. 

Hingga saat ini “Horozin Ilmu” adalah paradigma keilmuan yang sudah 

disiapkan dan dipopulerkan di kalangan sivitas akademika UIN mataram. 

Hanya saja hingga sekarang ini, “Horizon Ilmu” belum ada turunan model, 

atau panduan operasional yang bisa menjadi acuan dalam mendesain 

kurikulum pada masing-masing jurusan dan juga dalam tradisi penelitian 

ilmiah di UIN Mataram. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan 

belum adanya model turunan tersebut antara lain: Pertama, karena paradigma 

keilmuan masih menjadi gagasan personal yang hanya bisa dipahami oleh 

kalangan terbatas, dan belum mendapat pengakuan sebagai paradigma 

bersama. Kurangnya sosialisasi dan adalah salah satu asumsi penyebab dari 

kondisi ini. Penyebab lainnya adalah karena secara teoretik “Horizon Ilmu” 

memang belum jadi sehingga tidak bisa langsung terbaca oleh sivitas 

akademika sebagai paradigma dan implimentasikannya masih jauh dari 

bayangan.  

Dari asumsi ini, diperlukan sosialisasi, rekonstruksi, dan evaluasi oleh 

para ilmuwan UIN Mataram, sehingga dihasilkan paradigma keilmuan yang 

lebih sederhana, mudah terbaca dan memiliki ciri khas yang akan membedakan 

UIN Mataram dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Paradigma 

keilmuan yang memiliki prospek sebagai alternatif pengembangan akademik 

keilmuan Islam di Indonesia, Dunia Islam dan juga dalam kancah global.     

Berbagai iktiar akademik untuk membumikan Horizon ilmu ini terus 

dilakukan, mulai dari seminar nasional, diskusi, roundtable discussion sampai 

penerbitan karya akademik sebagaimana buku ini. Buku ini merupakan 

penyempurnaan dari buku Horizon ilmu yang terbit sebelumnya dengan judul: 

Horizon Ilmu: Merajut paradigma Keilmuan Berbasis Internalisasi-Integrasi-

Interkoneksi.4 

Buku Horizon Ilmu: Dasar-dasar Teologis, Filosofis, dan Model 

Implimentasinya dalam Kurikulum dan Tradisi Ilmiah UIN Mataram ini 

                                                 
4 Lihat H. M. Taufik (ed.), Horizon Ilmu: Merajut paradigma Keilmuan 

Berbasis Internalisasi-Integrasi-Interkoneksi (Mataram: Leppim, 2013). Dalam rapat 

kerja pimpinan tgl 16 Januari 2018 yang lalu disepakati oleh Tim Komisi A, karena 

substansi dalam buku Horizon Ilmu pertama masih relevan, maka perlu dicetak ulang 
dengan kombinasi karya-karya terbaru dari sivitas akademika UIN Mataram. 
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pada awalnya diorientasikan sebagai acuan dan rancang bangun Model 

Paradigma Keilmuan UIN Mataram yang khas, dan mudah diimplimentasikan 

ke dalam kurikulum, sistem managemen dan juga tradisi Ilmiah dan penelitian. 

Karena buku ini memuat konsep baru tentang paradigma keilmuan "integrasi-

interkoneksi-internalisasi" maka dipandang sangat penting untuk 

disebarluaskan sehingga konsep tersebut dapat dipahami oleh sivitas 

akademika dan masyarakat pada umumnya. Paradigma horizon ilmu yang 

dijabarkan dalam buku ini terdiri atas beberapa bagian yang saling berdialog 

dan berdialektika dari bagian pertama sampai yang terakhir. Bagian pertama 

karya ini berisi desain umum integrasi-interkoneksi agama dan ilmu atau sains. 

Bagian-bagian selanjutnya memuat desain model pengembangan,  strategi 

implementasi horizon ilmu yang terintegrasi di berbagai bidang keilmuan 

seperti syariah, tarbiyah, dakwah, ekonomi maupun di dalam studi agama. 

Buku ini ditutup di bagian lima dengan tawaran implementatif integrasi sains 

dan agama dalam spektrum Horizon ilmu ala Mazhab UIN Mataram. 

Sains dan agama memang memiliki perbedaan metodologis dan 

perbedaan klaim sehingga ungkapan formula serta karakter yang muncul juga 

berbeda. Pesan agama cenderung mengajak orang untuik return, yaitu 

menengok dan kembali ke belakang kepada Tuhan, sementara sains cenderung 

research yaitu melangkah ke depan dan menatap alam sebagai yang berada di 

depan dan selalu mengajak untuk difahami. Oleh karena itu, ketika sains dilihat 

dan diyakini sebagai ideologi kartena sebagian masyarakat merasa cukup 

menyelesaikan problem kehidupan melalui jasa sains, maka pada saat itu sains 

telah berdiri sejajar sebagai rival agama.. Akan tetapi jika sains dipandang 

sebagai fasilitator teknis dan metode penafsiran terhadap alam raya, masa sains 

dapat diposisikan sebagai salah satu medium dan ekspresi agama. 

Integrasi sains dan agama dapat dilakukan dengan mengambil inti 

filosofis ilmu-ilmu keagamaan fundamental Islam sebagaui paradigma sains 

masa depan. Inti fiosofis itu adalah adanya hierarki epistemologis, aksiologis, 

kosmologis, dan teologis yang berkesesuaian dengan hierarki integralisme: 

materi, energi, informasi, nilai-nilai dan sumber. Proses integrasi ini dapat 

dianggap sebagai bagian dari proses Islamisasi peradaban masa depan. Dengan 

demikian, jika dapat melakukan hal ini, ia dapat menjadi simpul dalam jala-

jala kebangkitan peradaban Islam di masa depan, menerima kembali sains 

sebagai si anak hilang untuk dikembangkan ke arah islami yang lebih 

konstruktif, produktif dan harmonis bersaing dengan universitas-universitas 

umum untuk menjadi center of exellence. 

Pendidikan modern memang mengembangkan disiplin ilmu dengan 

spesialisasi secara ketat, sehingga  keterpaduan diantara ilmu yang satu dengan 

yang lainnya menjadi hilang, dan melahirkan dikotomi kelompok ilmu-ilmu  

agama di satu pihak dan kelompok sains  di pihak yang lain. Dikotomi itu 

berimplikasi pada terbentuknya perbedaan sikap di kalangan umat Islam secara 

tajam terhadap kedua kelompok ilmu tersebut. Ilmu-ilmu agama disikapi dan 

diperlakukan sebagai ilmu Allah SWT yang bersifat sakral dan wajib untuk 
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dipelajari. Sebaliknya, kelompok ilmu-ilmu sains (kealaman dan sosial) 

disikapi dan diperlakukan sebagai ilmu manusia yang bersifat profan dan  tidak 

wajib untuk dipelajari. Akibatnya, terjadi reduksi ilmu agama dan dalam waktu 

yang sama juga terjadi pendangkalan ilmu pengetahuan. Situasi seperti ini 

membawa dampak pada ilmu-ilmu agama menjadi tidak menarik  karena 

terlepas dari kehidupan nyata, sementara sains berkembangan tanpa sentuhan 

etika dan spiritualitas agama, sehingga disamping kehilangan makna juga 

bersifat destruktif. 

 PTAI harus mengembangkan pendidikan yang berperspektif Qur’ani, 

yakni pendidikan yang utuh menyentuh seluruh domain yang disebut Allah 

SWT dalam kitab suci tersebut secara sistemik yang dikembangkan melalui 

konsep iman, ilmu dan amal dalam satu tarikan nafas dengan rajutan atau 

anyaman yang terhubungkan antara yang satu dan lainnya secara integratif.  

Ala kulli hal, Seluruh ikhtiar pewujudan horizon keilmuan di 

lingkungan UIN Mataram, harus didasarkan pada6 (enam) landasan 

pengembangan, yakni landasan teologis, filosofis, kultural, sosiologis, 

psikologis, dan yuridis sebagaimana spirit yang ada dalam buku ini. Setiap 

pengembangan keilmuan niscaya memancang al-Qur’an dan al-Sunnah 

sebagai rujukan. Al-Qur’an memang bukan buku ilmu pengetahuan, melainkan 

sebagai petunjuk bagi manusia.Namun, sebagai petunjuk,ia berbicara tentang 

banyak hal, termasuk tentang ilmu pengetahuan itu sendiri.5 Pengembangan 

tersebut dilakukan secara komprehensif, menyentuh seluruh domain yang 

diisyaratkan al-Qur’an dan al-Sunnah. Prosesnya dijalankan melalui 

pengintegrasian, penginterkoneksian dan penginternalisasian  antara hadlarah 

al-nash, hadlarah al-‘ilm, danhadlarah al-falsafah dalam satu tarikan nafas.6 

Semoga. 

 

Mataram, 4 Desember 2017 
 

 
 
 
 

                                                 
5Dalam kaitan ini, al-‛Adhîm menyatakan bahwa Al-Qur’an merupakan kitab 

yang sangat komprehensif yang mencakup persoalan filsafat, penalaran ilmiah, dan 

problem sosial dengan kemampuannya mengkombinasikan urusan dunia dan akhirat; 

mengkaitkan ritus dengan perbuatankonkret serta menghubungkan realisme dan 

idealisme.Islam mempersiapkan penganutnya mampu hidup di bumi dan 
berkomunikasi dengan yang ada di langit. Lihat ‘Alî ‘Abd al-’Adhîm, Epistemologi dan 

Aksiologi Ilmu, terj. Khalilullah Ahnas Masjkur Hakim (Bandung: Rosda Karya, 1989), 

75-6. Lihat Naskah Akademik Horizon Ilmu...., 
6Tentang ketiga dimensi hadlarah tersebut lihat pemeriannya dalam Abd. 
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saintek dalam perspektif al-QUr’an

Dr. Suhirman, M. Si.

Pembuktitian Saintek terhadap Ayat-ayat Kawniyyah A. 
dalam al-Qur’an

Al-Qur’an menyimpan keajaiban yang tak terbatas. 
Sebagai mukjizat umat Muhammad Saw., al-Qur’an 
telah membuat semua manusia terperangah akan 
ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Al-Qur’an 

penuh dengan muatan-muatan fenomena dan fakta yang menghentikan 
keangkuhan otak manusia dan kecanggihan teknologi. Al-Qur’an juga telah 
menjadi pengingat bahwa tak ada kesia-siaan dan ketidaksengajaan dalam 
penciptaan alam semesta ini. Semua itu mematahkan dugaan golongan 
manusia yang menuduh al-Qur’an adalah buatan manusia, karangan Nabi 
Muhammad atau hanya karya sastra orang Arab.

Mari kita perhatikan beberapa contoh pengakuan ilmuwan tentang 
keajaiban al-Qur’an, seperti Kenneth Edward George, seorang ilmuwan 
Italia yang berkata:“Saya sudah mengkaji dengan sangat teliti agama-agama 
terdahulu dan agama modern dewasa ini. Kesimpulannya adalah bahwa Islam 
agama langit yang benar. Kitab Suci ini mencakup kebutuhan materi dan 
immateri bagi manusia. Agama ini membentuk akhlak yang baik dan menjaga 
rohani agar tetap sehat.”
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Montgomeri Watt, seorang profesor berkebangsaan Inggris berkata, 
“Apa yang dipaparkan Al Qur’an tentang realitas dan fenomena alam yang 
sempurna Menurut saya adalah di antara kelebihan dan keistimewaan Kitab 
ini. Yang jelas semua temuan dan ilmu pengatahuan yang didokumentasikan 
dewasa ini, tidak mampu menandingi al- Qur’an.”

Sejarawan Italia, Brands Johny Burkz mengatakan: “Kesejahteraan 
dan kepemimpinan menjauh dari umat Islam dikarenakan mereka tidak 
mau mengikuti petunjuk al-Qur’an dan mengamalkan hukum dan undang-
undang-nya. Padahal sebelumnya sejarah telah mencatat bahwa generasi awal 
Islam meraih kejayaan, kemenangan, dan kebesaran. Musuh-musuh Islam tahu 
rahasia ini, sehingga mereka menyerang dari sisi ini. Ya, kondisi kehidupan 
umat Islam sekarang ini suram, karena tidak pedulinya umat ini terhadap 
Kitabnya, bukan karena ada kekurangan dalam al-Qur’an atau Islam secara 
umum. Yang obyektif adalah tidak benar menganggap sisi negatif dengan 
menghakimi ajaran Islam yang suci.”

Peneliti Prancis Gul Labum menyeru orang Eropa: “Wahai manusia, 
kajilah al-Qur’an secara mendalam, sampai kalian menemukan hakekat 
kebenarannya, karena setiap ilmu pengetahuan dan seni budaya yang pernah 
dicapai oleh bangsa Arab, pondasinya adalah al-Qur’an. Hendaknya setiap 
penduduk dunia, dari beragam warna dan bahasa mau melihat secara obyektif 
kondisi dunia zaman awal. Mengkaji lembaran-lembaran ilmu pengetahuan 
dan penemuan sebelum Islam. Maka kalian akan tahu bahwa ilmu pengetahuan 
dan penemuan tidak pernah sampai pada penduduk bumi kecuali setelah 
ditemukan dan disebarluaskan oleh kaum Muslimin yang mereka eksplorasi 
dari al-Qur’an. Ia laksana lautan pengetahuan yang mengalir di jutaan anak 
sungai. Al-Qur’an tetap hidup, dan setiap orang mampu meneguk sejuknya 
sesuai dengan kesungguhan dan kemampuannya.”

Ahli filsafat dari Prancis, Pranco Mari Pulter, menjelaskan perbedaan 
antara Injil dan al-Qur’an: “Kami yakin, jika disodorkan al-Qur’an dan Injil 
kepada seseorang yang tidak beragama, pasti orang tersebut akan memilih yang 
pertama, karena al-Qur’an mengetengahkan pemikiran yang cocok dengan akal 
sehat. Boleh jadi tidak ada undang-undang yang lebih detail tentang masalah 
perceraian, kecuali undang-undang dan hukum yang telah di gariskan al-
Qur’an tentang masalah ini.”

Seorang ilmuwan dari Inggris Fard Ghayum, Guru Besar Universitas 
London mengatakan: “Al-Qur’an adalah kitab mendunia yang memiliki 
keistimewaan sastra yang tinggi, yang terjemahnya saja tidak bisa mewakili 
tingginya sastra aslinya. Karena lagunya berirama khusus, keindahannya 
mengagumkan, dan pengaruhnya yang luar bisa terhadap yang mendengarkan. 
Banyak kaum Nasrani Arab yang terpengaruh gaya bahasa dan sastranya. Begitu 
juga kaum orientalis, banyak di antara mereka yang menerima al-Qur’an. Ketika 
dibacakan al-Qur’an, kami orang-orang Nasrani terpengaruh, laksana sihir yang 
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menembus jiwa kami, kami merasakan ungakapnnya yang indah, hukumnya yang 
orisinil. Keistimewaan seperti ini yang menjadikan seseorang merasa terpuaskan, dan 
bahwa al-Qur’an tidak mungkin ada yang mampu menandinginya.”

Knett Grigh, Guru Besar Universitas Cambridge memberi kesaksian: 
“Tidak akan mampu seseorang sepanjang empat belas abad yang lalu, sejak 
diturunkannya al-Qu’ran sampai sekarang ini, yang mampu membuat 
seperti ayat al-Qur’an, satu ayat sekalipun. Karena Al Qur’an bukan kitab 
yang dikhususkan untuk zaman tertentu, bahkan al-Qur’an ini alami yang 
akan terus berlangusng sepanjang zaman. Meskipun dunia dan kehidupan 
ini berubah, namun setiap manusia memungkinkan menjadikan al-Qur’an 
sebagai pedoman hidupnya. Mengapa al-Qur’an lebih unggul dan menjadi 
pedoman hidup manusia sepanjang masa? Karena al-Qur’an mencakup hal-
hal yang kecil maupun urusan yang besar. Tidak ada sesuatu yang tidak diatur 
oleh al-Qur’an. Saya yakin, bahwa al-Qur’an mampu mempengaruhi orang 
Barat, dengan syarat, al-Qur’an dibacakan dengan bahasa aslinya, karena 
terjemahnya tidak mampu memberi pengaruh kejiwaan dan rohani, berbeda 
dengan bacaan aslinya yang menggetarkan jiwa, meluluhkan kalbu.” 

Bagi orang yang berpikir akan sependapat dengan penyataan-
pernyataan tersebut tetapi, namun bagi yang tidak berpikir akan berlaku 
sebaliknya. Bagi orang yang berpikir juga akan menemukan kebenaran, 
al-Qur’an telah menggiring manusia untuk mengakui bahwa ia adalah 
firman Allah, Tuhan Yang Maha Pencipta, The Creator. Melalui perenungan 
penciptaan Allah lahirlah sikap berserah diri pada Sang Maha Pencipta 
dan berpaling dari kemusyrikan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan 
sains dan teknologi, dalam mengkaji al-Qur’an telah banyak menggiring 
ilmuan-ilmuan di dunia mengimani al-Qur’an dan kemudian bersahadat 
setelah melakukan penelitian. Diantaranya misalnya: Dr. Fidelma, masuk 
Islam setelah melakukan penelitian urat saraf; Dr Jeffrey, kalah melawan 
al-Qur’an langsung menerima Islam; Maurice Bucaille, meneliti Mumi 
Fir’aun dan memutuskan masuk Islam; Prof. William Brown masuk Islam 
karena mampu mendeteksi getaran/gelombang dalam tumbuhan; Demitri 
Bolykov menerima Islam setelah meneliti perputaran bumi di laboratorium; 
dan banyak ilmuwan lainnya.

B. iptek dan al-Quran
Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sangat 

pesat di zaman kejayaan Islam yang menjadi agama panutan umat dunia 
hampir 10 abad lamanya. Saat Islam menjadi agama yang membawa 
kesejahteraan dan kedamaian bagi manusia, saat itu pula IPTEK berkembang 
pesat dan dikuasai oleh ilmuan Muslim. IPTEK tidak saja digunakan untuk 
memenuhi tuntutan perluasan pengaruh Islam di dunia. IPTEK justru 

~ 232 ~~ 232 ~~ 232 ~



berkembang pesat disebabkan oleh kemauan kuat dari para pemeluk Islam 
zaman itu untuk semakin mendalami dan menyempurnakan pengamalan 
ajaran Islam. 

Teks al-Qur’an dan Hadith semakin menemukan kekuatan 
argumentasinya ketika IPTEK semakin maju. Banyak dalil al-Qur’an dan 
Hadith yang kemudian menjadi landasan bagi hukum halal dan haram, 
penetapan penanggalan Islam, penentuan arah kiblat, waktu ibadah, dan 
fenomena penciptaan alam beserta isinya dijelaskan secara lebih sempurna 
oleh kemajuan IPTEK ribuan tahun setelah al-Qur’an diturunkan. 
Demikian sebaliknya, semakin umat Islam mendalami al-Qur’an dan 
Hadith, semakin ia memiliki kemampuan menjadi penemu dan perumus 
IPTEK. Dalam al-Qur’an dan Hadith terkandung kesimpulan-kesimpulan 
dari suatu ilmu pengetahuan. Tidak sedikit ilmuwan melakukan puluhan 
bahkan lebih penelitian untuk membuktikan satu ayat saja, dan pada akhir 
penelitiannya diperoleh kesimpulan pengetahuan yang terkandung dalam 
satu ayat tersebut. Maka seharusnya kita menggunakan sains dan teknologi 
sekarang ini untuk mengeksplor pengetahuan yang tak terbatas jumlahnya 
di dalam al-Qur’an dan menggunakan al-Qur’an untuk mengembangkan 
sains dan teknologi.

Ilmuwan-ilmuwan Islam sebelumnya yang mengembangkan ilmu 
pengetahuan dengan al-Qur’an antara lain: ahli astronomi Islam seperti al-
Khawārizmī, al-Birūnī, al-Battānī, dan lain-lain, menjadi sosok ilmuwan 
Islam yang juga menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa di dunia hingga saat ini. 
Al-Battānī misalnya, salah satu karyanya yang paling populer adalah al-Zij 
al-Sabi. Kitab itu sangat bernilai dan dijadikan rujukan para ahli astronomi 
Barat selama beberapa abad, selepas al-Battānī meninggal dunia.

Ilmuwan-ilmuwan di bidang ilmu sains lainnya antara lain: Ibnu 
Sīnā (bidang kedokteran dan filsafat), al-Birūnī (bidang fisika), Ibnu 
Haitham (bidang matematika), al-Mas‘ūdī (bidang geografi dan sejarah), 
Ibnu Miskawayh (bidang evolusi). 

Al-Qur’an banyak memberikan isyarat-isyarat tentang fenomena 
alam. Pada masa modern ini penjelasan saintifik tentang fenomena alam 
tersebut sangat bersesuaian dengan isyarat Qur’aniyyah. Sangatlah perlu 
bagi para ilmuwan al-Qur’an untuk menggunakan ilmu pengetahuan sains 
dan teknologi dalam melakukan penafsiran kitābullah ini.

Maurice Bucaille yang mencermati kandungan ayat-ayat kawniyyah 
dan memberikan kesimpulan bahwa 70 persen kandungan al-Qur’an 
berupa ayat-ayat yang menunjuk kepada fenomena-fenomena kealaman, 
yang dikenal sebagai ayat-ayat kawniyyah. Hanya sekitar 30 persen berupa 
ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum-hukum keagamaan. Namun, 
kesemuanya ayat-ayat itu bertujuan untuk menarik perhatian manusia akan 
eksistensi ke-Maha Kuasaan serta Keagungan dari Allah Swt.
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Sejak 30-40 tahun belakangan ini, telah banyak scientists yang 
mencoba melakukan pendekatan secara saintifik terhadap ayat-ayat 
kawniyyah dalam al-Qur’an dengan sarana ilmu sains modern dan teknologi 
canggih. Nama-nama seperti: Maurice Bucaille, Achmad Baiquni, Syahirul 
Alim, Abdus Salam (seorang Nobel Laureatte bidang Fisika Teoritik, 1979), 
Majid Ali Khan, Marcel A Boisard, Achmad Marconi, dllز, sudah dikenal 
oleh dunia sains internasional. Penggunaan pendekatan ilmu pengetahuan 
modern dan teknologi canggih, untuk membantu dalam penafsiran ayat-
ayat kawniyyah dalam al-Qur’an memang perlu untuk dilakukan. Tidak 
saja karena banyaknya ayat-ayat kawniyyah dalam kitab suci ini, namun 
karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyingkap 
fenomena-fenomena kealaman ini adalah ciptaan Ilahi, maka keterangan-
keterangan yang tertulis dalm al-Qur’an tentang alam tentu tidak 
bertentangan satu sama lain. Bukankah alam semesta ini diciptakan untuk 
kita pelajari sebagai tanda kekuasaan Allah Swt.

Al-Qur’an merupakan sumber dari segala sumber pengetahuan yang 
memiliki banyak keajaiban dan atau fenomena eksperimental. Di antara 
fenomena-fenomena sains al-Qur’an adalah di bidang kosmologi, astronomi, 
biologi, kedokteran, fisika, kimia, dan geografi.

al-Qur’an dan kosmologi1. 
Berbicara tentang kosmologi dan astronomi, al-Qur’an telah memberi 

gambaran yang sangat sempurna dan jauh dari jangkauan akal manusia. 
Al-Qur’an mampu menggambarkan keberadaan sekaligus penciptaan alam 
semesta. Padahal, pada saat al-Qur’an diturunkan 14 abad lalu, manusia 
saat itu tidak memiliki kemampuan menciptakan peralatan canggih untuk 
meneropong benda langit yang begitu jauh jaraknya. Al-Qur’an telah 
menjelaskan secara tegas tentang kosmologi yang terkait dengan penciptaan 
alam semesta dalam surah Fushshilat 41:11 

“Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih 
merupakan asap (dukhān), lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: 
“Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau 
terpaksa.” Keduanya menjawab: “Kami datang dengan suka hati.”

Kemudian, pada Surah al-Anbiyā’/21:30, al-Qur’an menerangkan 
tantang proses penciptaan alam semesta yang belakangan ini sangat sesuai 
dengan teori Big Bang.

“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?”.

Keterangan yang diberikan al-Qur’an ini bersesuaian penuh dengan 
penemuan ilmu pengetahuan masa kini. Kesimpulan yang didapat astrofisika 
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saat ini adalah bahwa keseluruhan alam semesta, beserta dimensi materi 
dan waktu, muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa 
yang tejadi dalam sekejap. Peristiwa ini, yang dikenal dengan “Big Bang”, 
membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 milyar tahun lalu. Jagat 
raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. 
Kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-
satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal 
mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada.

al-Qur’an dan anstronomi2. 
Di dalam buku This is The Truth: Newly Discovered Scientific Facts 

Revealed in The Qur’an and Authentic Hadeeth karya Ahmad Rehaili Tahun 
1999, Profesor Yoshihidei Kozai, seorang Profesor Emeritus mengomentari 
ayat di atas dengan melontarkan sebuah pernyataan: “Saya sangat terkesan 
dengan penemuan fakta kebenaran astronomi di dalam al-Qur’an dan bagi 
kami, para astronom modern, yang sedang mempelajari secuil bagian dari alam 
semesta ini. Kami telah mengkonsentrasikan usaha kami untuk memahami 
bagian yang sangat kecil dari alam semesta. Bahkan dengan teleskop, kami hanya 
dapat melihat hanya bagian sangat kecil dari langit tanpa bisa memikirkan 
keseluruhan alam semesta. Jadi, dengan membaca al-Qur’an dan dengan 
menjawab pertanyaan-pertanyaannya, saya berpikir bahwa saya menemukan 
masa depan saya untuk menyelidiki alam semesta.” Beliau percaya sangat 
mustahil muatan ayat-ayat al-Qur’an berasal dari sumber manusia.

- fenomena al-Qur’an tentang penciptaan benda-benda langit
Di antara fenomena ilmiah al-Qur’an adalah tetang penciptaan 

benda-benda langit. Di antara benda-benda langit yang Allah Swt. ciptakan 
adalah matahari dan bulan. Salah satu ayat al-Qur’an yang membicarakan 
tentang penciptaan kedua benda langit ini adalah surah Yūnus ayat 5:

“Dialah (Allah Swt.) yang menjadikan matahari bersinar dan bulan 
bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu 
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan 
demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda 
(kebesaranNya) kepada orang-orang yang mengetahui.”

Dalam ayat ini al-Qur’an memberikan informasi bahwa matahari 
itu bersinar sedangkan bulan bercahaya. Al-Quran menggunakan kata 
“ḍiyā’” untuk matahari sehingga ia bermakna matahari bersinar, dan kata 
“nūr” untuk bulan sehingga ia bermakna bulan bercahaya atau hanya 
memantulkan cahaya.

Ibnu Rajab dalam bukunya Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, juga 
membedakan makna antara kata ḍiyā atau ḍaw’ dengan nūr yang mana 
pendapatnya tidak jauh berbeda dengan pendapat Abū Hilāl. Ibnu Rajab 

~ 235 ~~ 235 ~~ 235 ~



berkata; “Al-ḍiyā (sinar) adalah nūr (cahaya) yang terjadi pada dirinya unsur 
panas dan unsur membakar seperti ḍiyā (bersinarnya) matahari. Berbeda 
halnya dengan bulan, yang padanya terdapat nūr (cahaya) saja, pancaran sinar 
tanpa adanya unsur yang membakar.”

- Fenomena mengembangnya alam semesta 
Pada awal abad ke-20, fisikawan Rusia Alexander Friedmann dan 

ahli kosmologi Belgia, George Lemaitre, secara teoritis menghitung dan 
menemukan bahwa alam semesta senantiasa bergerak dan mengembang. 
Fakta ini dibuktikan juga dengan menggunakan data pengamatan pada tahun 
1929. Ketika mengamati langit dengan teleskop, Edwin Hubble, seorang 
astronom Amerika, menemukan bahwa bintang-bintang dan galaksi terus 
bergerak saling menjauhi. Sebuah alam semesta, di mana segala sesuatunya 
terus bergerak menjauhi satu sama lain, berarti bahwa alam semesta tersebut 
terus-menerus “mengembang”. Pengamatan yang dilakukan di tahun-tahun 
berikutnya memperkokoh fakta bahwa alam semesta terus mengembang.

Sesungguhnya, fenomena mengembangnya alam semesta telah 
diungkapkan dalam al-Qur’an yang diturunkan 14 abad silam, di saat 
ilmu astronomi masih terbelakang. Firman Allah Swt. dalam surah al-
Dhāriyā/51 ayat 47: “Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) 
dan sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.” 

Menurut Harun Yahya, kata “langit”, sebagaimana dinyatakan dalam 
ayat ini, digunakan di banyak tempat dalam al-Qur’an dengan makna luar 
angkasa dan alam semesta. Dengan kata lain, dalam al-Qur’an dikatakan 
bahwa alam semesta “mengalami perluasan atau mengembang”. Dan inilah 
yang kesimpulan yang dicapai ilmu pengetahuan masa kini.

- fenomena al-Qur’an tentang pemisahan langit dan bumi. 
Firman Allah Swt. dalam surah al-Anbiyā’/21 ayat 30: “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?” 

Menurut Harun Yahya, kata ratq yang diterjemahkan sebagai 
“suatu yang padu” digunakan untuk merujuk pada dua zat berbeda yang 
membentuk suatu kesatuan. Ungkapan “Kami pisahkan antara keduanya” 
adalah terjemahan kata Arab fataqa, dan bermakna bahwa sesuatu muncul 
menjadi ada melalui peristiwa pemisahan atau pemecahan struktur dari 
ratq. Perkecambahan biji dan munculnya tunas dari dalam tanah adalah 
salah satu peristiwa yang diungkapkan dengan menggunakan kata ini.

Dalam ayat tersebut, kata dia, langit dan bumi adalah subyek dari 
kata sifat “fatq”. Keduanya lalu terpisah (fataqa) satu sama lain. Menariknya, 
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ketika mengingat kembali tahap-tahap awal peristiwa Big Bang, kita pahami 
bahwa satu titik tunggal berisi seluruh materi di alam semesta. Dengan kata 
lain, segala sesuatu, termasuk “langit dan bumi” yang saat itu belumlah 
diciptakan, juga terkandung dalam titik tunggal yang masih berada pada 
keadaan “ratq” ini. Titik tunggal ini meledak sangat dahsyat, sehingga 
menyebabkan materi-materi yang dikandungnya untuk “fataqa” (terpisah), 
dan dalam rangkaian peristiwa tersebut, bangunan dan tatanan keseluruhan 
alam semesta terbentuk.

Ketika kita bandingkan penjelasan ayat tersebut dengan berbagai 
penemuan ilmiah, papar Harun Yahya, akan kita pahami bahwa keduanya 
benar-benar bersesuaian satu sama lain. Yang sungguh menarik lagi, 
penemuan-penemuan ini belumlah terjadi sebelum abad ke-20.

- fenomena al-Qur’an tentang garis edar tata surya 
Menurut ilmu astronomi, matahari bergerak dengan kecepatan 

mencapai 720 ribu km/jam ke arah bintang Vega dalam sebuah garis edar 
yang disebut Solar Apex. Ini berarti bahwa matahari bergerak sejauh kurang 
lebih 17.280.000 kilometer dalam sehari. Bersama matahari, semua planet 
dan satelit dalam sistem gravitasi matahari juga berjalan menempuh jarak 
ini. Selanjutnya, semua bintang di alam semesta berada dalam suatu gerakan 
serupa yang terencana.

Menurut Harun Yahya, terdapat sekitar 200 miliar galaksi di alam 
semesta yang masing-masing terdiri dari hampir 200 bintang. Sebagian 
besar bintang-bintang ini mempunyai planet, dan sebagian besar planet-
planet ini mempunyai bulan.

Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda 
angkasa. Galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu 
garis peredaran yang terhitung dan terencana. Selama pergerakan ini, tak 
satu pun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain, atau 
bertabrakan dengan lainnya. Bahkan, telah teramati bahwa sejumlah galaksi 
berpapasan satu sama lain tanpa satu pun dari bagian-bagiannya saling 
bersentuhan.

Fenomena-fenomena itu telah disebutkan dalam al-Qur’an sejak 
abad ke-7 M. Padahal, pada zaman itu manusia tidak memiliki teleskop 
ataupun teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa berjarak jutaan 
kilometer, tidak pula pengetahuan fisika ataupun astronomi modern. Dalam 
al-Qur’an disebutkan matahari dan bulan masing-masing bergerak dalam 
orbit atau garis edar tertentu.

Firman Allah Swt. dalam surah al-Anbiyā’/21 ayat 33: “Dan Dialah 
yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing 
dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.” Disebutkan pula dalam 
surah Yā Sīn/36 ayat 38: “Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. 
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Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.’’ Dan 
juga al-Qur’an menyebutkan bahwa keseluruhan alam semesta dipenuhi 
oleh lintasan dan garis edar: “Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.” 
(Q.s. al-Dhāriyāt/51: 7).

- fenomena al-Qur’an tetang atmosfer bumi. 
Al-Qur’an menjelaskan juga tentang komposisi atmosfer yang terdiri 

dari tujuh lapisan pada surah al-Baqarah/2 ayat 29: “Dia-lah Allah, yang 
menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak 
menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui 
segala sesuatu.” Hal senada dapat pula dilihat pada surah Fuṣilat/41: 11-12: 
“Kemudian Dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Maka 
Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa dan Dia mewahyukan pada 
tiap-tiap langit urusannya.” 

Dalam situs keajaiban al-Quran.com, disebutkan bahwa kata “langit”, 
mengacu pada “langit” bumi dan juga keseluruhan alam semesta. Dengan 
makna kata seperti ini, terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari 
tujuh lapisan.

Saat ini benar-benar diketahui bahwa atmosfer bumi terdiri atas 
lapisan-lapisan yang berbeda yang saling bertumpukan. Lebih dari itu, persis 
sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’an, atmosfer terdiri atas tujuh lapisan. 
Para ilmuwan menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan. 
Lapisan-lapisan tersebut berbeda dalam ciri-ciri fisik, seperti tekanan dan 
jenis gasnya. Lapisan atmosfer yang terdekat dengan bumi disebut troposfer. 
Ia membentuk sekitar 90% dari keseluruhan massa atmosfer. Lapisan di atas 
troposfer disebut stratosfer. Lapisan ozon adalah bagian dari stratosfer di 
mana terjadi penyerapan sinar ultraviolet. Lapisan di atas stratosfer disebut 
mesosfer. Termosfer berada di atas mesosfer. Gas-gas terionisasi membentuk 
suatu lapisan dalam termosfer yang disebut Ionosfer. Bagian terluar atmosfer 
bumi ini membentang dari sekitar 480 km hingga 960 km. Adapun bagian 
ketujuh lapisan atmosfer dinamakan eksosfer.

- fenomena al-Qur’an tetang bentuk bumi. 
Tentang bentuk bumi, jauh sebelum pertentangan antara Galileo 

Galilie dan pihak Gereja, al-Qur’an telah mengisyaratkan bahwa bentuk 
bumi adalah bulat. Hal ini bisa kita renungi pada surah al-Zumar/39 ayat 
5: “Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar; Dia 
menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam.”

Dalam kamus bahasa Arab, misalnya, kata takwir digunakan untuk 
menggambarkan pekerjaan membungkus atau menutup sesuatu di atas 
yang lain secara melingkar, sebagaimana surban dipakaikan pada kepala. 
Keterangan yang disebut dalam ayat tersebut tentang siang dan malam 
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yang saling menutup satu sama lain berisi keterangan yang tepat mengenai 
bentuk bumi. Pernyataan ini hanya benar jika bumi berbentuk bulat. Ini 
berarti bahwa dalam al-Qur’an, yang telah diturunkan di abad ke-7, telah 
diisyaratkan tentang bentuk planet bumi yang bulat.

al-Qur’an dan fisika modern3. 
Salah satu teori fisika modern adalah tentang teori relativitas yang 

dikembangkan oleh Albert Einstein. Jauh sebelum Einstein lahir, al-Qur’an 
secara berulang juga menjelaskan tentang Relativitas Waktu yang termuat 
dalam surah al-Ḥajj/22 ayat 47: “Dan mereka meminta kepadamu agar azab 
itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. 
Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut 
perhitunganmu.” Ayat kelima dari surah al-Sajdah/32 juga menjelaskan hal 
senada: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 
naik kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 
perhitunganmu.”

Kini, relativitas waktu adalah fakta yang terbukti secara ilmiah. Hal 
ini telah diungkapkan melalui teori relativitas waktu Einstein di tahun-tahun 
awal abad ke-20. Sebelumnya, manusia belumlah mengetahui bahwa waktu 
adalah sebuah konsep yang relatif, dan waktu dapat berubah tergantung 
keadaannya. Ilmuwan besar, Albert Einstein, secara terbuka membuktikan 
fakta ini dengan teori relativitas. Ia menjelaskan bahwa waktu ditentukan 
oleh massa dan kecepatan. Dari Ayat ini juga jika diturunkan dengan teliti 
akan diperoleh kecepatan cahaya yang besarnya 3.108 m/detik.

Sekarang, mari kita perhatikan dengan seksama. Jarak yang dicapai 
“Sang Urusan” selama 1 hari = jarak yang ditempuh bulan selama 1000 
tahun atau 12000 bulan.

C . t = 12000 . L 
di mana: 
   C = kecepatan Sang Urusan

t = waktu selama satu hari
L = panjang rute edar bulan selama satu bulan

Sekarang, sistem kalender telah diuji mendapatkan nilai C yang sama 
dengan nilai C yang sudah diketahui setelah pengukuran.

Ada dua macam sistem kalender bulan:
Qur’an, C = 299792.5 km/detik
US National Bureau of Standards, C = 299792.4574 + 0.0011 km/detik
The British National Physical Laboratory, C = 299792.4590 + 0.0008 

km/detik
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Konferensi ke-17 tentang Penetapan Ukuran dan Berat Standar: 
“Satu meter adalah jarak tempuh cahaya dalam ruang vakum selama jangka 
waktu 1/299792458 detik”. Prof. Elnaby menyimpulkan: “Perhitungan ini 
membuktikan keakuratan dan konsistensi nilai konstanta C hasil pengukuran 
selama ini dan juga menunjukkan kebenaran al-Qur’an al-karīm sebagai 
wahyu yang patut dipelajari dengan analisis yang tajam karena penulisnya 
adalah Allah, Sang Pencipta Alam Semesta Raya.”

Kecepatan cahaya, kecepatan gelombang elektro magnetik yang 
tercepat di jagat ini, yaitu: 299792.5 km/detik, yang baru diketahui abad 
20, ternyata telah ditulis Qur’an 1400 Tahun yang lalu.

al-Quran dan Biologi4. 
- fenomena al-Quran tentang klorofil

Klorofil memainkan peranan penting dalam proses fotosintesis. 
Fotosintesis merupakan suatu proses biokimia anabolisme, pembentukan 
zat makanan atau energi yaitu glukosa yang dilakukan tumbuhan, alga, 
dan beberapa jenis bakteri dengan menggunakan zat hara, karbon dioksida, 
dan air serta dibutuhkan bantuan energi cahaya matahari. Hampir semua 
makhluk hidup bergantung dari energi yang dihasilkan dalam fotosintesis. 
Akibatnya, fotosintesis menjadi sangat penting bagi kehidupan di bumi. 
Fotosintesis juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat 
di atmosfer bumi.

Jauh sebelum para ahli tumbuh-tumbuhan menemukan zat bernama 
klorofil, 1.400 tahun yang lalu kitab suci al-Qur’an telah menyebut 
pentingnya zat warna hijau. Dalam surah al-An‘ām/6 ayat 99:

“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami 
tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami 
keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami 
keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari 
mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai dan kebun-kebun 
anggur…”

Ayat itu menegaskan bahwa pigmen hijau yang merupakan bagian 
dari struktur tumbuhan yang “Kami tumbuhkan dengannya segala macam 
tumbuh-tumbuhan” merupakan zat hijau daun yang biasa dikenal dengan 
sebutan klorofil, yang terdapat pada salah satu sel tumbuhan kloroplas.

- fenomena al-Qur’an tentang sidik jari sebagai identitas
Setiap orang, termasuk mereka yang terlahir kembar identik, memiliki 

pola sidik jari yang khas dan berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya, sidik 
jadi menjadi tanda pengenal manusia untuk membedakan seseorang dengan 
orang lainnya. Sistem pengkodean ini dapat disamakan dengan sistem 
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kode garis (barcode) sebagaimana yang digunakan saat ini. Penekanan pada 
sidik jari memiliki makna sangat khusus. Menurut Harun Yahya, hal itu 
disebabkan sidik jari setiap orang adalah khas bagi dirinya sendiri. Setiap 
orang yang hidup atau pernah hidup di dunia ini memiliki serangkaian sidik 
jari yang unik dan berbeda dari orang lain. Itulah mengapa sidik jari dipakai 
sebagai kartu identitas yang sangat penting bagi pemiliknya dan digunakan 
di seluruh penjuru dunia. Keunikan sidik jari ini baru ditemukan di akhir 
abad 19 M. 

Pada abad ke-7 M, al-Quran telah menyebutkan bahwa sidik jari 
menjadi tanda pengenal manusia. Dalam al-Qur’an disebutkan mudah 
bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya, pernyataan 
tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan dalam sebuah ayat. 
Firman Allah Swt. dalam surah al-Qiyāmah ayat 3-4: “Apakah manusia 
mengira bahwa Kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang-
belulangnya? Ya, bahkan Kami mampu menyusun (kembali) ujung jari-jarinya 
dengan sempurna.” 

- fenomena al-Qur’an tentang mummi fir’aun. 
Pada abad ke-19 M, dunia arkeologi berhasil menemukan mummi 

di Thebes, Mesir. Penemuan mummi yang teridentifikasi sebagai jenazah 
Fir’aun itu pada tahun 1898. Mummi itu diyakini sebagai jenazah Fir’aun 
Merneptah, anak Fir’aun Ramses II. Selain menemukan mummi Merneptah, 
para arkeolog juga menemukan mummi Ramses II dalam keadaan utuh.

Merneptah diyakini sebagai Fir’aun yang mengejar Nabi Musa 
hingga ke laut dan mati tenggelam di laut. Sedangkan Ramses II diyakini 
sebagai Fir’aun yang hidup persis sebelumnya, kedua-duanya hidup pada 
masa Nabi Musa AS.

Pada Juli 1907, Elliot Smith membuka perban-perban mummi 
Merneptah untuk memeriksa badannya. Hasilnya, mummi tersebut dalam 
keadaan baik dan utuh walaupun ada kerusakan di beberapa bagian. 
Penemuan monumental itu pun sekali lagi menjadi bukti kebenaran dan 
mukjizat al-Qur’an. Belasan abad sebelum penemuan mummi Firaun itu, 
al-Quran telah menjelaskan tentang fakta itu. Firman Allah Swt. dalam 
surah Yunus/10 ayat 92: 

“Maka pada hari ini Kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat 
menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu, tetapi kebanyakan 
manusia  tidak mengindahkan tanda-tanda (kekuasaan) Kami.’’ 

Dalam surah al-Baqarah/2 ayat 50, Allah Swt. berfirman:
“Dan (ingatlah) ketika Kami membelah laut untukmu, sehingga kamu 

dapat Kami selamatkan dan Kami tenggelamkan (Fir’aun dan) pengikut-
pengikut Fir’aun, sedang kamu menyaksikan.’’
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- fenomena al-Qur’an tentang kadar hujan 
Berdasarkan hasil penelitian, dalam satu detik, sekitar 16 juta ton air 

menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 triliun ton air per tahun. 
Angka ini ternyata sama dengan jumlah hujan yang jatuh ke bumi dalam 
satu tahun. 

Per tahunnya, air hujan yang menguap dan turun kembali ke bumi 
dalam bentuk hujan berjumlah “tetap”: yakni 513 triliun ton. Menurut 
Harun Yahya, fenomena alam itu sesunguhnya telah dinyatakan dalam al-
Qur’an sejak abad ke-7 M dengan menggunakan istilah “menurunkan air 
dari langit menurut kadar”.

Firman Allah Swt. dalam surah al-Zukhrūf/43: ayat 11: “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).’’

Menurut Harun Yahya, air senantiasa berputar dalam suatu siklus 
yang seimbang menurut “ukuran atau kadar” tertentu. Kehidupan di bumi 
bergantung pada siklus air ini. Satu penyimpangan kecil saja dari jumlah 
ini akan segera mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi yang mampu 
mengakhiri kehidupan di bumi. Namun, hal ini tidak pernah terjadi dan 
hujan senantiasa turun setiap tahun dalam jumlah yang benar-benar sama 
seperti dinyatakan dalam al-Qur’an.

- fenomena al-Qur’an tentang haramnya menikahi saudara dekat 
Dewasa ini, para ilmuwan sangat antusias untuk mengkaji genemia 

dan fisiologia genetika yang berkaitan khusus dengan janin hasil dari 
pernikahan sesama saudara dekat, serta mengkomparasikan hasil-hasil 
penelitian ini dengan hasil-hasil pengkajian terhadap janin hasil dari 
pernikahan jauh. 

Para pakar genetika menyimpulkan, hasil kajian menunjukkan 
adanya penumpukan sifat-sifat minder atau lemah yang terdapat dalam jiwa 
anak-anak hasil pernikahan dekat. Sesungguhnya hasil-hasil pengkajian 
ini membuktikan adanya unsur kimia tertentu pada tetesan susu yang 
menuntut pengeluaran daya terhadap makanan payudara. Dan unsur ini 
bekerja memunculkan kesamaan fungsi dalam psikologi kekuatan warisan 
pada saudara sesusuan. Hingga akhirnya terjadi penumpukan gen yang 
dikhawatirkan terjadi pada pernikahan antara saudara sesusuan sebagaimana 
yang terjadi pada pernikahan saudara dekat. Semua itu adalah hasil cemerlang 
setelah revolusi ilmu pengetahuan serta kemajuan dalam ilmu penelitian 
gen dan revolusi janin, serta setelah melalui ratusan percobaan oleh pusat-
pusat penelitian yang canggih.

Akan tetapi, al-Qur’an sejak 14 abad yang lalu telah mengharamkan 
pernikahan dekat, hal ini terdapat dalam firman Allah:
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“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu 
yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-sadara 
ibumu yang perempuyan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang laki-laki, saudara-saudara perempuanmu dari saudara-saudaramu yang 
perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan yang 
sepersusuan.” (Q.s. al-Nisā’: 23).

 Serta jawaban Rasulullah Saw. tatkala ditanya tentang larangan 
pernikahan dekat: “Diharamkan dengan sebab susuan semua yang diharamkan 
sebab nasab (keturunan).” (HR. Bukhāri Muslim dari Ibnu ‘Abbās).

- fenomena al-Qur’an tentang reproduksi manusia. 
Ulama al-Qur’an menyebutkan bahwa di dalam al-Qur’an tidak 

sedikit terdapat ayat-ayat yang membicarakan tentang reproduksi manusia 
beserta tahapan kejadiannya. Dalam surah Nūh ayat 14, al-Qur’an 
menegaskan bahwa reproduksi manusia terjadi dalam beberapa tahapan. 
Allah Swt. berfirman: “Dia sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam 
beberapa tingkatan kejadian.”

Keterangan tentang tahapan kejadian manusia disebutkan dalam 
surah al-Ḥajj dan surah al-Mu’minūn: 

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari 
kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari 
tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian 
dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, 
agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang 
Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan.” (Q.s. al-Ḥajj/22: 5).

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 
saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani 
(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani 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.” (Q.s. al-Mu’minūn/23: 12-14).

Dengan mencermati ayat-ayat di atas dapat dilihat bahwa al-Qur’an 
menyebutkan tahapan-tahapan reproduksi manusia yang dimulai dari 
saripati tanah, kemudian menjadi nuṭfah, dari nuṭfah menjadi ‘alaqah, dari 
‘alaqah menjadi muḍghah, dari muḍghah melangkah kepada pembentukan 
tulang, kemudian pembungkusan tulang oleh daging, dan kemudian 
menjadi bayi dalam kandungan yang merupakan tahapan akhir.

Dalam urutan tahapan reproduksi manusia di atas, al-Qur’an 
menyebutkan bahwa ‘alaqah merupakan tahapan setelah tahapan nuṭfah. Di 
samping itu, al-Qur’an menyebutkan bahwa muḍghah merupakan salah satu 
tahapan dalam reproduksi manusia dalam rahim setelah tahapan ‘alaqah. 
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Kata muḍghah, sebagaimana disebutkan dalam kamus al-Ṣahha, adalah 
suatu daging yang dikunyah dalam mulut. Hal ini telah diuraikan al-Qur’an 
ratusan tahun sebelum manusia mengetahui teori pengembangbiakan 
manusia di abad 18 dan pembuktian yang didasarkan pada temuan baru 
ada pada permulaan abad 20.

Dalam al-Qur’an, dipaparkan pula bahwa manusia diciptakan 
melalui tiga tahapan dalam rahim ibunya:

“Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian 
dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, 
Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 
selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?” (Q.s. al-Zumar: 6).

Sebagaimana yang akan dipahami, dalam ayat ini ditunjukkan bahwa 
seorang manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam tiga tahapan yang 
berbeda. Misalnya, dalam buku Basic Human Embryology, sebuah buku 
referensi utama dalam bidang embriologi, fakta ini diuraikan sebagai berikut: 
“Kehidupan dalam rahim memiliki tiga tahapan, yaitu pre-embrionik, dua 
setengah pekan pertama; embrionic, sampai akhir pekan kedelapan; dan 
janin, dari pekan kedelapan sampai kelahiran.” (Williams P., Basic Human 
Embryology, 3rd edition, 1984, s. 64.).

Fase-fase ini mengacu pada tahap-tahap yang berbeda dari 
perkembangan seorang bayi. Ringkasnya, ciri-ciri tahap perkembangan bayi 
dalam rahim adalah sebagaimana berikut:

Tahap Pre-embrionik
Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui pembelahan 

sel, dan terbentuklah segumpalan sel yang kemudian membenamkan diri 
pada dinding rahim. Seiring pertumbuhan zigot yang semakin membesar, 
sel-sel penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri guna membentuk 
tiga lapisan.

Tahap Embrionik
Tahap kedua ini berlangsung selama lima setengah pekan. Pada masa 

ini bayi disebut sebagai “embrio”. Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh 
bayi mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel tersebut.

Tahap Fetus
Dimulai dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai “fetus”. 

Tahap ini dimulai sejak kehamilan bulan kedelapan dan berakhir hingga 
masa kelahiran. Ciri khusus tahapan ini adalah terlihatnya fetus menyerupai 
manusia, dengan wajah, kedua tangan, dan kakinya. Meskipun pada 
awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah nampak. Tahap 
ini berlangsung selama kurang lebih 30 pekan, dan perkembangan berlanjut 
hingga pekan kelahiran.
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Fakta bahwa informasi yang sedemikian rinci dan akurat diberikan 
dalam al-Quran pada saat orang memiliki sedikit sekali informasi di bidang 
kedokteran, merupakan bukti nyata bahwa al-Qur’an bukanlah ucapan 
manusia tetapi Firman Allah.

- fenomena al-Qur’an tentang tentang embriologi
Keith L. Moore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi 

Sel Universitas Toronto, terkagum-kagum dengan al-Qur’an. Betapa 
tidak, Kitab Suci umat Islam itu mampu menjelaskan proses penciptaan 
manusia secara detail, belasan abad sebelum teknologi kedokteran mampu 
mempelajarinya: “Saya tak tahu apa-apa tentang agama, namun saya 
meyakini kebenaran fakta yang terkandung dalam al-Qur’an dan Sunnah,” 
papar Moore yang terkagum-kagum dengan kandungan al-Qur’an yang 
secara akurat menjelaskan perkembangan embrio manusia.

Al-Qur’an secara gamblang telah menjelaskan proses pembentukan 
embrio manusia. Al-Qur’an telah berbicara tentang pertumbuhan janin di 
dalam perut ibu fase demi fase, padahal janin dan pertumbuhannya tidaklah 
terlihat dengan mata kepala dan tidak mungkin juga dijelaskan hanya 
dengan duga dan kira. “Saya sungguh sangat berbahagia bisa membantu 
mengklarifikasi pernyataan al-Qur’an tentang perkembangan manusia. 
Jelaslah bagi saya, pernyataan (al-Qur’an) itu pastilah turun kepada 
Muhammad dari Tuhan,” papar Moore lebih lanjut.

Proses penciptaan manusia di dalam rahim dijelaskan dalam al-
Qur’an surah al-Mu’minūn ayat 12-14: 

“Dan, sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 
saripati (berasal) dari tanah. Kemudian, Kami jadikan saripati itu air mani 
(yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 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 daging. Kemudian, Kami jadikan dia 
makhluk yang (berbentuk) lain ....” 

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan adanya enam fase terbentuknya 
janin dalam rahim. Tahap pertama penciptaan janin  disebut sulālah dimulai 
dari  saripati mani. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan “dari 
saripati air yang hina (air mani)”. Manusia bukan diciptakan dari seluruh 
mani yang keluar dari suami – istri, tapi hanya dari bagian yang sangat 
halus. Itulah yang dimaksud dengan sulālah.

Menurut riset yang telah diteliti oleh para ahli sekarang, bahwa 
manusia itu tercipta dari satu sperma saja. Itu sangat sedikit sekali bila 
dibanding dengan sperma yang keluar dari laki-laki yang mencapai 
jutaan sperma. Sulālah adalah kata yang paling tepat dan cocok untuk 
menggambarkan proses terbentuknya janin ini, karena satu dari jutaan 
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sperma ini bergerak menuju ke rahim untuk membuahi ovum dari wanita.
Tahap kedua disebut  ‘alaqh. “Kemudian air mani itu Kami jadikan 

segumpal darah (‘alaqah)”. ‘Alaqoh berarti juga nama dari binatang kecil 
yang hidup di air dan di tanah yang terkadang menempel di mulut binatang 
pada waktu minum di rawa-rawa (yaitu sebangsa lintah). Bentuk janin pada 
fase ini sangat mirip sekali dengan binatang lintah tersebut. Bahkan kalau 
keduanya difoto bersamaan, niscaya manusia tidak akan bisa membedakkan 
bentuk dan gambar keduanya.

Tahap ketiga, muḍghah (segumpal daging). Dalam kelanjutan surah 
al-Mu’minūn dijelaskan: “Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal 
daging.” Sedangkan tahap keempat ditandai dengan muncul dan tumbuhnya 
tulang: “Dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang.” Para ahli 
dan spesialis dalam bidang medis telah menyimpulkan bahwa tulang itu 
muncul sebelum daging sebagai penutupnya. Setelah itu barulah muncul 
daging. Ini hanya baru diketahui oleh para ahli pada zaman sekarang, itu 
pun dengan bantuan alat-alat fotografi.

Tahap kelima, pembungkusan tulang dengan daging: “Lalu tulang 
belulang itu Kami bungkus dengan daging.”  Didahulukannya penciptaan 
tulang sebelum daging, itu karena daging butuh kepada tulang untuk 
menempel padanya. Maka tulang mesti sudah ada sebelum daging.

Tahap keenam  adalah perubahan janin ke bentuk yang lain: 
“Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain.’’ Menurut 
Ahmad Hamid Ahmad, bersama dengan berakhirnya pekan ketujuh, 
panjang muḍghah sudah mencapai 8-16 milimeter.” Termasuk yang 
membedakan pada periode ini adalah bahwa bentuk tulang berbentuk 
bengkok menyerupai bulan sabit, kemudian mulai berubah lurus dan tegap. 
Di tambah lagi ada sesuatu yang membedakan janin dengan makhluk hidup 
yang lain, yaitu sempurnanya bentuk tubuh pada pekan kedelapan.

Dalam sebuah hadith Rasulullah Saw. bersabda: ”Seseorang dari 
kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat 
puluh hari, kemudian menjadi ‘alaqah selama itu pula (40 hari), kemudian 
menjadi muḍghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang 
malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: 
Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia-(nya); kemudian 
ditiupkan rūḥ padanya.” (HR. Imām al-Bukhārī dari ‘Abdullah).

Begitulah, proses penciptaan janin di dalam rahim, hingga akhirnya 
melahirkan di usia kehamilan sembilan bulan.

- fenomena al-Qur’an tentang tidur 
Dalam studi baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal Nature 

Neuroscience, para ilmuwan menemukan bahwa tidur pada malam hari 
tidak cukup untuk manusia, tetapi harus ada tidur siang hari untuk waktu 
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singkat, satu setengah jam, misalnya. Para ilmuwan telah menemukan bahwa 
otak sebetulnya merasa lelah di siang hari akibat akumulasi informasi yang 
sampai kepadanya, sehingga kinerjanya menjadi kurang efisien dan dengan 
demikian memerlukan rehat sejenak. Istirahat ini bagi otak merupakan 
penyusunan kembali informasi dan pengorganisasian gelombang-gelombang 
sel dan memantapkan informasi yang diperoleh di siang hari.

Maha Suci Allah yang telah mengisyaratkan dalam kitab suci-Nya al-
Qur’an tentang pentingnya tidur di malam dan siang hari, dan menegaskan 
bahwa tidur adalah salah satu tanda kebesaran Allah dan mukjizat yang 
harus kita renungkan. Firman Allah Swt.:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu 
malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang mendengarkan.” (Q.s. al-Rūm: 23).

al-Quran dan Geografi 5. 
- fenomena al-Qur’an tentang rahasia gunung

Para ahli geologi telah lama meneliti fungsi gunung sebagai pondasi 
penguat permukaan bumi. Adalah Profesor Emeritus Frank Press dari 
Washington, Amerika Serikat (AS), salah seorang geolog yang mengkaji 
tentang gunung sebagai pasak bumi. 

Penasihat bidang ilmu pengetahuan di era kepemimpinan Presiden 
AS Jimmy Carter itu sempat menulis buku berjudul The mountains, like pegs, 
have deep roots embedded in the ground. Lewat buku ini, Press mengungkapkan 
apabila gunung dibelah berbentuk irisan maka akan terlihat akar atau alur 
bersama lava yang mengikat kuat di dasar tanah. 

Ia juga mengungkapkan fungsi gunung yang memainkan peran 
penting dalam menstabilkan kerak bumi. Hasil penelitian ilmiah itu 
sebenarnya sudah disebut dalam kitab suci al-Qur’an, sejak 1400 tahun yang 
lalu. Penemuan Press itu membuktikan bahwa al-Qur’an adalah mukjizat 
dan firman Allah Swt.

Firman Allah Swt. dalam surah al-Anbiyā’ ayat 31: “Dan telah Kami 
jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang 
bersama mereka.” Dalam surah Al-Naba ayat 6-7, Allah Swt. berfirman: 
“Bukankah telah Kami jadikan bumi sebagai hamparan. Dan Kami jadikan 
gunung-gunung sebagai pasak?” 

Mengapa gunung diistilahkan sebagai pasak? Sebenarnya, kerak 
bumi mengapung di atas cairan. Lapisan terluar bumi membentang 5 km 
dari permukaan. Kedalaman lapisan gunung menghujam sejauh yang 35 
km. Dengan demikian, pegunungan adalah semacam pasak yang didorong 
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ke dalam bumi. “Jadi gunung inilah yang berfungsi sebagai pasak untuk 
menstabilkan kerak bumi.

Hal senada juga diungkapkan Profesor Siaveda,  ahli geologi dari 
Jepang. Menurut Siaveda, ketika lempengan bumi saling bertumbukkan, 
maka lempengan yang lebih kuat menyelip di bawah lempengan yang 
satunya. Sementara yang di atas melipat dan membentuk dataran tinggi 
dan gunung. Inilah yang mengikat kuat di dasar permukaan bumi. Firman 
Allah dalam surah al-Naḥl ayat 15: “Dan Dia menancapkan gunung-gunung 
di bumi supaya bumi ini tidak berguncang bersama kamu.”

Fenomena alam lain yang disampaikan al-Qur’an tentang gunung 
adalah gunung bergerak. Gunung, yang biasa dilihat oleh mata manusia 
berdiri kokoh di atas bumi tak bergerak, oleh Al-Quran disampaikan bahwa 
gunung-gunung tersebut sebenarnya tidak tetap di tempatnya, akan tetapi ia 
bergerak, berpindah dari tempatnya, seakan ia berjalan. Hal ini disebutkan 
dalam surah al-Naml/27 ayat 88:

“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”

Dengan jelas ayat di atas menyebutkan bahwa gunung bergerak, 
tidak tetap berada di tempatnya, dan gerakannya sangatlah pelan sehingga 
orang yang melihat gunung seakan tidak bergerak. Fakta ilmiah memang 
menunjukkan bahwa gunung-gunung itu bergerak. Data Global Positioning 
Systems (GPS) merekam gerakan-gerakan tersebut dalam ukuran millimeter. 
Sebagai contoh adalah pulau-pulau terluar di sebelah barat Sumatera yang 
bergerak ke arah timur laut sebesar 50-60 mm/tahun.

Gerakan gunung-gunung ini disebabkan oleh gerakan kerak 
bumi tempat mereka berada. Kerak bumi ini seperti mengapung di atas 
lapisan magma yang lebih rapat. Pada awal abad ke-20, untuk pertama 
kalinya 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 terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Para ahli 
geologi memahami kebenaran pernyataan Wegener baru pada tahun 1980, 
yakni 50 tahun setelah kematiannya. 

Al-Qur’an manampakkan I‘jāz ‘ilmī-nya melalui ayat kegunungan 
yang sejak 14 abad yang lalu al-Qur’an telah mengatakan bahwa gunung itu 
bergerak dan bergeser dari tempatnya seakan ia berjalan. 
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al-Quran dan fenomena alamC. 
Allah Swt. dalam wahyunya menunjukkan tanda-tanda kebesaran-

Nya berupa gejala alam dengan seluruh ciptaannya yang terdapat di jagad 
raya ini. Seluruh fenomena alam yang sangat kompleks ini berada dalam 
kekuasaan Allah Swt. Sehingga pola keteraturan, siklus, sebab akibat dan 
seluruh kejadian-kejadian yang begitu menakjubkan mengantarkan kepada 
kebenaran akan eksistensi dari Allah Swt. Tuhan Maha Pencipta atas segala 
yang ada di jagad raya ini. Fazlur Rahman menggambarkan bahwa alam 
semesta beserta segala proses kausalnya merupakan pertanda, ayat, dan bukti 
yang tampak sangat jelas dan terpenting mengenai penciptaan-Nya. Dengan 
demikian, sebagai makhluk yang berpikir, yang dikaruniakan akal pikiran, 
logika sudah sepantasnya manusia beriman dan bersyukur atas segala nikmat 
yang dianugerahkan ini. Dalam al-Qur’an telah banyak mengungkapkan 
tentang alam semesta dan regulasi fenomena-fenomena alam yang sekaligus 
menggambarkan kekuasaan, keesaan, kebesaran, dan keagungan Allah Swt.

Dalam perspektif al-Qur’an, seluruh fenomena dan kejadian dalam 
jagad raya ini telah diatur sedemikian rupa, keteraturan dan kesesuaian pola-
pola di dalam alam semesta ini mengikuti aturan, ukuran, hukum kausalitas 
yang telah ditentukan oleh Allah Swt. secara seimbang, koheren, harmonis, 
dan rapi. Hal ini dapat dibaca dalam firman Allah Swt. dalam ayat-ayat 
berikut ini:

“Dan Dia telah menciptakan segala sesu-atu dan mene-tapkan ukuran-
ukurannya dengan serapi-rapinya.” (Q.s. al-Furqān/25: 2).

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya 
gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut 
ukuran.” (Q.s. al-Ḥijr/15: 19).

“Maha Suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan 
semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 
maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.” (Q.s. Yāsīn/36: 36). 

“Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha 
Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah 
kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” (Q.s. al-Mulk/67: 3).

Apabila manusia mengamati alam dan seluruh isinya beserta 
kejadian-kejadian yang menyertainya dengan segala pola, keteraturan dan 
perbedaannya, dengan akal pikiran ini menunjukkan eksistensi Allah Swt. 
Tuhan Yang Maha Pencipta. Sekaligus merupakan bukti akan kekuasaan, 
keesaan, dan keagugan-Nya. Para ahli astronomi melaporkan bahwa dalam 
alam semesta ini telah terjadi keseimbangan dan keserasian yang terjalin 
secara sempurna berdasarkan hukum-hukum dan ketetapan dari Allah 
Swt. sehingga sangat jelas hukum sebab akibat alamiah. Pengakuan akan 
hukum sebab akibat alamiah inilah fenomena alam yang dapat dikaji, 
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diteliti, dan dipelajari. Hasil pengkajian dan penelitian ini akan sangat 
bermakna dan bermanfaat dalam mengungkapkan rahasia alam semesta 
ini. Dalam mempelajari dan mengkaji fenomena alam ini tidak akan ada 
habis-habisnya, semakin dipelajri akan semakin menunjukkan akan sifat 
Allah Yang Maha Pencipta, Maha Kuasa yang menguasai sekalian alam ini, 
sekaligus akan semakin menyadarkan manusia betapa lemah dan kecilnya 
manusia dihadapan Allah Swt.

Al-Qur’an secara tegas meninformasikan, menggambarkan sekaligus 
mengakui adanya hukum kausalitas, yakni hukum sebab akibat atau hukum 
alam, yang dalam terminologi al-Qur’an dikenal dengan sunnatullah (Q.s. 
al-Aḥzāb/33: 62). Pengakuan adanya prinsip-prinsip kausal tersebut tidak 
serta merta menafikan fenomena alam yang menyimpang dari hukum sebab 
akibat alamiah (natural), yang dalam terminologi al-Qur’an disebutkan 
sebagai mukjizat. (Q.s. al-Anbiyā’/21: 69).

Ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam yang menyimpang 
dari hukum kausalitas harus dipahami secara proporsional dengan cara 
menempatkan pada konteksnya. Fakta yang menarik adalah ayat-ayat 
tentang ciptaan dan fenomena alam baik terkait dengan ayat-ayat yang 
tunduk dengan hukum alam yang berlaku secara alamiah, maupun yang 
menyimpang dari hukum alam yang alamiah, yang dalam terminologi al-
Qur’an sering disebut sebagai mukjizat atau supranatural. Baik mukjizat 
atau supranatural dalam al-Qur’an sama-sama disebut sebagai sign atau 
tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah Swt.

Dengan demikian, Allah Swt. Maha Pencipta dan Maha Kuasa, atas 
terjadinya fenomena alam yang sesuai dengan hukum sebab akibat atau 
hukum kausalitas maupun meniadakan fenomena alam dari sebab-sebab 
alamiah, sehingga terjadilah banyak keajaiban Ilahiah atau supranatural. 
Dengan adanya keyakinan seperti itu, maka manusia meyakini bahwa 
kejadian fenomena alam berdasarkan hukum alam maupun yang 
menyimpang dari hukum alam semata-mata terjadi atas irādah dan kuasa 
Allah Swt. yang tidak dibatasi oleh hukum alam.

PenutupD. 
Al-Qur’an menghimpun ayat-ayat sains yang terbukti keakuratannya 

oleh perkembangan teknologi manusia dari masa ke masa. Jauh sebelum 
manusia mengungkap i‘jāz ‘ilmī ini, al-Qur’an sudah menyatakan dirinya 
sebagai kitab suci yang tidak ada keraguan di dalamnya, ia sebagai petunjuk 
bagi manusia dan rahmatan bagi seluruh alam.

Masih banyak lagi ayat-ayat Allah yang abadi keberadaannya secara 
ilmiah. Sebelum IPTEK berkembang, al-Qur’an telah memberi petunjuk 
melalui fakta ilmiah tentang kekuasaan Allah. Al-Qur’an membeberkan 
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secara gamblang pada manusia agar mereka dapat menemukan kebenaran 
yang lurus dan jalan hidayah. Ada pun ayat-ayat yang belum tersingkap 
kebenarannya secara ilmiah harus tetap kita yakini sebagai wujud keimanan 
dan terus berusaha mencari jalan untuk membuktikannya. 

Dengan makin banyaknya rahasia kebenaran al-Qur’an dari sisi 
ilmiah, maka seharusnya kita semakin kuat dalam berinteraksi dengan al-
Qur’an. Al-Qur’an bukan sekedar buku pengetahuan yang melepaskan 
dahaga ilmu dan menjadi jalan menuju penemuan, namun ia adalah 
petunjuk hidup dan sumber hukum bagi manusia, tanpa kecuali.

“Rabbanā Mā Khalaqta hadhā bāṭila. Subḥānaka faqinā ‘adhāba 
al-nār”. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, 
Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.[]
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