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8.1 Pendahuluan 

Turunnya wahyu al-Qur’an, Surat Al-Alaq ayat 1-5, di mana dalam ayat 
itu diawali dengan kata ‘iqro’ atau ‘membaca, bacaan’, memiliki makna 
filosofis yang sangat mendalam. Artinya, membaca bukan hanya membaca 
buku, majalah, koran yang sifatnya ‘konkrit, ma’nawi, tersirat’, tetapi juga 
dapat membaca yang sifatnya ‘abstrak, tersurat’, terutama yang berhubungan 
dengan segala sesuatu diciptakan oleh ‘Sang Khaliq’. Kita sebagai seorang 
muslim, mestinya memperhatikan bagaimana matahari secara teratur terbit 
dari arah Timur pada siang hari, sang rembulan menggantikan matahari di 
malam hari, bagaimana udara yang setiap hari kita hirup, serta bagaimana jika 
matahari tidak lagi terbit dari arah Timur, sang rembulan muncul di siang hari, 
udara tiba-tiba hilang dari hirupan ‘hidung’ kita, dan lain sebagainya. 

Dengan kata ‘iqro’ itu juga memberikan arti bahwa kita diperintahkan 
oleh banyak-banyak membaca sebagai awal untuk mengetahui dan memahami 
ilmu-ilmu Allah Swt. baik yang tampak maupun yang tidak tampak yang telah 
diturunkan-Nya, baik melalui al-Qur’an maupun al-Hadist. 

8.2 Wahyu, Indera, Akal, dan Ilmu 

Sebagai agama wahyu, agama Islam Al-Qur’an memandang manusia 
dengan pandangan yang universal, manunggal, seimbang dan adil. Manusia 
adalah makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad, di mana keduanya saling 
interaksi aktif antara satu dengan lainnya. Manusia itu bukan hewan yang hina, 
dimana hidupnya habis begitu saja setelah matinya, serta bukan sebagai 
makhluk yang wujudnya berbeda dengan hewan lainnya. Manusia juga bukan 
sebagai makhluk tertinggi, dan tiada sesuatu pun yang dapat mengunggulinya. 

Memang manusia menurut al-Qur’an itu memiliki kelebihan dan 
kedudukan yang mulia. Hal ini, apabila manusia itu mengerti siapa dirinya dan 
mempunyai ilmu dan mampu menggunakannya akalnya (Muhammad Fadhil Al-
Jamali, 1995: 19).  

Ilmu dan kehidupan manusia adalah bagaikan kepala dalam jasad. Ilmu 
menjadikan ‘pemilik ilmu’ itu menjadi tinggi derajatnya di atas malaikat (lihat 
surat al-Baqarah: 31-33). Ilmu merupakan media untuk mengetahui Sang 
Pencipta, mengetahui segala sesuatu dan potensi alam, serta mampu 
mempergunakannya dalam kemalsahatan manusia (Muhammad Fadhil Al-Jamali, 
1995: 66-68).  

8.3 Filsafat Pendidikan Islam 

Filsafat pendidikan Islam, memiliki  keistimewaan tersendiri, yaitu 
syumul (universal) dan tauhid (manunggal) yang akan mampu menjawab 
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tantangan sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Universal 
filsafat pendidikan Islam adalah 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. Sedangkan tauhid filsafat pendidikan Islam adalah 
dengan memadukan antara satu masalah dengan lainnya dengan penuh tawazun 
(keseimbangan) yang sempurna. Di mana pendidikan Islam itu 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 (Muhammad Fadhil Al-Jamali, 1995: 14-15).  

8.4 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. 

Empat tujuan pendidikan Islam tersebut adalah saling berkaitan antara 
satu dengan lainnya. Namun, tiga yang pertama adalah sebagai pendorong 
terwujudnya tujuan keempat. Tujuan keempat inilah yang menjadi tujuan 
utama dari pendidikan Islam, yaitu ma’rifatullah dan taqwa kepada Allah Swt. 

Dengan demikian, pendidikan Islam itu suatu upaya untuk membina 
manusia demi terbentuknya pribadi yang bertaqwa dan berakhlaq mulia, yang 
selalu ingin mendapat ridha-Nya, dengan melakukan semua perintah Allah Swt. 
dan meninggalkan semua larangan-Nya (Muhammad Fadhil Al-Jamali, 1995: 17-
18).  
8.5 Pandangan dan Prinsif Pemanfaatan IPTEK dalam Islam 

Saat al-Qur’an diturunkan, belum banyak teroi ilmu pengetahuan seperti 
saat ini, meskipun ada teori belum banyak yang dapat dibuktikan, yang ada 
hanya bersifat pengamatan semata-mata.  

Sedangkan kitab-kitab suci sebelum al-Qur’an yang telum diturunkan, 
seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil masih belum cukup memberikan 
penggambaran dan solusi ilmiah rasional tentang jagat raya. Teori-teori klasik 
umumnya membahas persoalan jagat raya (makrokosmos). Oleh karenanya, 
sebagai umat Islam perlu memperhatikan prinsip-prinsip terhadap pemanfaatan 
perkembangan IPTEK sekarang ini, antara lain: 

(a) Tetap menggunakan al-Qur’an dan al-Hadist dalam setiap pemanfaatan 
IPTEK, karena al-Qur’an dalam hal ini diturunkan sebagai pembeda 
antara baik dan buruk dalam hal etika, benar, dan salah dalam hal 
logika; 
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(b) Memanfaatkan prinsip dalam Islam bahwa pada hakikatnya asal hukum 
sesuatu itu boleh sebelum ada dalil yang menyatakan bahwa sesuatu itu 
dilarang; 

(c) Pemanfaatan IPTEK ini tidak boleh bertentangan dengan maqashid 
syari’ah (tujuan adanya syariat Islam) itu guna melindungi menusia dari 
5 (lima) hal poko, yaitu keimanan, akal, kehormatan, jiwa, dan harta. 
Menurut Abdullah Zaky Al Kaaf (2002: 102-104), bahwa tujuan Ekonomi 
Islam itu sudah dijelaskan sebenarnya dalam Al Qur’an, Surat Al 
Qashash, ayat 77, yang Sesungguhnya, Allah 

 
8.6 Islam dan Masalah IPTEK Kontemporer 

Peradaban manusia kini telah memasuki era melinium ketiga atau abad 
21. Menurut Kenichi Ohmae, bahwa ada 4 (emapat) faktor pokok yang tidak 
dapat dikontrol dan dibatasi dalam percaturan kehidupan dunia yang semakin 
mengglobal ini oleh penyelenggara negara dan pemerintaha, yaitu arus 
investasi, arus industri, arus informasi teknologi, dan arus individual konsumer. 

Oleh kaena itu, setiap perkembangan IPTEK baru, maka Islam harus 
mengantisipasinya melalui para ahli hukum, sehigga setiap kali muncul masalah 
yang dipicu oleh IPTEK tersebut, maka perangkat normatifnya telah tersedia. 
Oleh karena itu, kita adanya kaidah dalam ushul fiqh yang lebih bersifat 
antisipatif dan aturan-aturan yang ada dan dibuat bersifat umum, bukan yang 
bersifat kaidah-kaidah praktis maupun teknis, sehingga dapat mengikuti 
perkembangan zaman. 

Contoh permasalahan IPTEK yang memiliki hukum dan nilai moral, 
seperti: 

 Bayi tabung dan inseminasi buatan; 

 Aborsi dan Euthanasia; 

 Transfuusi dan transplantsi; 

 Masalah sexshop maupun cybersexspace; dan 

 Online trading atau e-Business, dsb.  
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