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Filsafat Pendidikan Islam 

Memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu : 

 Syumul (universal)  
mencakup kepada semua alam, langit, makhluk hidup dan benda mati, material 
dan spiritual, lahir dan batin, awal dan akhir, serta ruang dan waktu yang 
memberikan dampak terhadap pengakuan alam terhadap penciptanya.  

 

 Tauhid  
adalah dengan memadukan antara satu masalah dengan lainnya dengan penuh 
tawazun (keseimbangan) yang sempurna, memadukan antara material dan 
spiritual, antara iman dan akal, antara agama dan dunia, antara pemikiran dan 
perbuatan, antara kesenangan dan perjuangan, antara usaha dan ibadah, antara 
ideal dan aktual, antara manusia dan alam, serta alam dengan pencipta alam.  

 
Tujuan Pendidikan Islam 

Adapun tujuan pendidikan Islam itu dapat kita rinci sebagai berikut: 
(1) Menjelaskan posisi manusia di antara makhluk lain dan tanggung jawabnya 

dalam kehidupan ini; 
(2) Menjelaskan hubungan manusia dengan masyarakat dan tanggung jawabnya 

dalam tatanan hidup bermasyarakat; 
(3) Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya untuk mengetahui 

hikmah penciptaan dengan memakmurkan bumi ini; 
(4) Menjelaskan hubungan manusia dengan Allah Swt. sebagai pencipta alam 

semesta. 
 

 
ALLAH 

 
WAHYU 

 
AKAL 

 
INDERA 

 
ILMU 
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Pandangan & Prinsip Pemanfaatan IPTEK dalam Islam 

 Saat al-Qur’an diturunkan, belum banyak teori ilmu pengetahuan seperti saat 
ini. 

 Teori-teori klasik umumnya membahas persoalan jagat raya (makrokosmos).  

 Hasil penelitian sangat minim sekali, yang ada hanyalah hasil pengamatan 
(observasi)  

 Teori induksi para filsuf Yunani yang hidup Sebelum Masehi.  

 Kitab suci yang telah diturunkan saat itu, seperti Zabur, Injil masih belum cukup 
memberikan penggambaran dan solusi ilmiah rasional tentang jagat raya.  

 Al-Qur’an dalam hal ini diturunkan sebagai pembeda antara baik dan buruk 
dalam hal etika, benar dan salah dalam hal logika. 

 Prinsip dalam Islam dalam hal pemanfaatan IPTEK ini, ada suatu kaidah ushul 
fiqh yang menyatakan, bahwa pada hakikatnya asal hukum semua ‘sesuatu’ 
pada hakikatnya jaiz atau dibolehkan sebelum ada dalil (hukum) yang 
menyatakan bahwa ‘sesuatu’ dilarang atau diharamkan.  

 Pemanfaatan IPTEK ini adalah tidak bertentangan dengan maqashid syari’ah 
(tujuan adanya syariat Islam) itu untuk melindungi manusia, yang meliputi lima 
hal pokok, yaitu keimanan, akal, kehormatan, jiwa, dan harta. 

 

Islam dan Masalah IPTEK Kontemporer 

Peradaban manusia kini telah memasuki era melinium ketiga atau abad 21. 
Kenichi Ohmae, ada empat faktor pokok yang tidak dapat dikontrol dan dibatasi 
dalam percaturan kehidupan dunia yang semakin mengglobal ini oleh penyelenggara 
negara dan pemerintahan. Arus investasi; 

(1) Arus industri; 
(2) Arus informasi teknologi; dan 
(3) Arus individual konsumer . 
 

 Setiap perkembangan IPTEK baru, Islam harus mengantisipasinya melalui para 
ahli hukum, sehingga setiap kali muncul masalah yang dipicu oleh IPTEK itu, 
perangkat normatifnya telah tersedia.  

 Dalam ushul fiqh atau pun fiqh lebih bersifat antisipatif dan aturan-aturan 
atau kaidah-kaidah yang ada dan dibuat bersifat umum sifatnya, bukan yang 
bersifat kaidah-kaidah praktis maupun teknis, sehingga dapat mengikuti 
perkembangan zaman. 
 
Contoh perkembangan IPTEK yang memiliki hukum dan moral, seperti: 

(1) Bayi tabung dan inseminasi buatan  
(2) Aborsi dan Euthanasia  
(3) Transfusi dan transplantasi  
(4) masalah sexshop maupun cybersexspace; 

(5) Online trading atau e-Business, dan sebagainya  


