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ABSTRAK

MUATAN SAINS DALAM BUKU PELAJARAN AL QURAN HADIS KELAS XII 
DI MADRASAH ALIYAH

Oleh
Ratna Febriyanti

Buku merupakan salah satu sangat yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk 
membantunya dalam proses kegiatan belajar baik yang berlangsung di sekolahan 
ataupun sebagai sarana penunjang belajar di rumah. Buku merupakan salah satu 
faktor kebutuhan mandaaar bagi peserta didik . Melalui kegiatan membaca buku 
menjadi tahu tentang berbagai hal yang sebelumnya mereka belumketahui.

Mengingat begitu pentingya pendidikan sains, karena sains atau ilmu pengetahuan 
akan melahirkan perilaku peserta didik akan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, 
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran Al Quran Hadits bukan 
hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, melainkan mengarah pada anak 
didik untuk menjadi manusia yang benar-benar mempunyai kulaitas keagamaan yang 
kuat. Materi yang ada bukan hanya menjadi pengetahuan melainkan membentuk 
sikap dan kepribadian anak didik sehingga menjadikan manusia yang  beriman dan 
bertaqwa dalam arti yang sesungguhnya.

Untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang beriman dan bertaqwa tentunya 
tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan yang banyak atau sedikitnya sangat 
mempengaruhinya. Tetapi dalam realitasnya sistem pendidikan Indonesia belum 
sepenuhnya berjalan dengan optimal, sehingga menuntut dari setiap mata pelajaran 
untuk mengintegrasikan sains terlebih pada mata pelajaran Al Quran Hadits. Integrasi 
dengan sains bertujuan agar pendidikan dapat membentuk manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Allah SWT.

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana muatan sains dalam buku pelajaran 
Al Quran Hadis kelas XII di Madrasah Aliyah, sedangkan tujuan penelitian adalah 
untuk mendeskripsikan tentang materi pada buku pelajaran Al Quran yang berkaitan 
dengan Sains. Untuk mencapai tujuan tersebut penedekatan penelitian kualitatif 
dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data dan sumber data dalam penelitian 
diambil dari buku pelajaran Al Quran Hadis kelas XII di Madrasah Aliyah. Dalam 
penelitian ini, peneliti juga merupakan instrumen dengan menggunakan teknik non 
tes dan metode dokumnetasi. Selain itu teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan pertama, kajian terhadap buku 
pelajaran Al Quran Hadis kelas XII di Madrasah Aliyah yang dijadikan objek 
penelitian, di dalam pendekatan sains, penulis mendapati bahwa teori-teori sains 
sekedar mengungkapkan isi kandungan Surah Al Quran yang terdapat dalam materi 
buku pelajaran Al Quran Hadis kelas XII di Madrasah Aliyah
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MOTTO

اْلِعْلَم َدَر َجٍت َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ ....فَاْنُشُزوا يـَْر َفِعلَلُه اللَِّذ يَن َءا ِمْنُكْم َواللَِّذ يَن أُو تُواْ 

Artinya:”…Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S Al Mujadalah;11)
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transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan menteri 

pendidikan dan Kebudiyaan RI tanggal no 158 tahun 1987 dan no 0543 b/U/1987 

yang secara garis dapat diuraiakn sebagai berikut:

A. Huruf

ا = a ز = z ق = q

ب = b س = s ك = k

ت = t ش = sy ل = l

ث = ts ص = sh م = m

ج = j ض = dl ن = n

ح = h ط = th و = w

خ = kh ظ = zh ه = h

د = d ع = ‘ ء = ’

ذ = dz غ = gh ي = y

ر = r ف = f

A. Vokal Panjang Vokal diftong
B.

Vokal (a) panjang = â أو =  aw

Vokal (i) panjang = î أيْ  =  ay

Vocal (u) panjang = û أُوْ  = û

أيْ  = î



xii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................... i
HALAMAN JUDUL ............................................................................................... ii
ABSTRAK ............................................................................................................... iii
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN............................................................. iv
HALAMAN PENGESAHAN................................................................................. v
MOTTO ................................................................................................................... vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................. vii
KATA PENGANTAR............................................................................................. viii
TRANSLITERASI PEDOMAN ARAB-LATIN .................................................. x
DAFTAR ISI............................................................................................................ xi
DAFTAR TABEL ................................................................................................... xii
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah........................................................................................... 10
C. Tujuan Penelitian............................................................................................ 10
D. Kegunaan Penelitian ....................................................................................... 11
E. Definisi Operasional ....................................................................................... 12
F. Sistematika Pembahasan................................................................................. 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Sains .............................................................................................................. 16
B. Sumber Ilmu pengetahuan............................................................................. 23
C. Batas-batas Ilmu Pengetahuan ...................................................................... 24
D. Prinsip Dasar Kegiatan Ilmiah dalam Al Quran ........................................... 24
E. Sains dengan Al Quran.................................................................................. 28
F. Bahan Ajar .................................................................................................... 31
G. Buku Ajar ...................................................................................................... 33
H. Mata Pelajaran Al Quran Hadits ................................................................... 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.................................................................... 40
B. Data dan Sumber Data .................................................................................. 43
C. Teknik Pengumpulan Data............................................................................ 44
D. Teknik Analisa Data...................................................................................... 45
E. Tahap-tahap penelitian .................................................................................. 46



xiii

1. Tahap pra penelitian (pra-research) ....................................................... 46
2. Tahap Pekerjaan Lapangan Atau Penelitian ........................................... 47
3. Tahap Penyelesaian Atau Pelaporan ....................................................... 47

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

A. Deskripsi Mata Pelajaran Al Quran Hadis .............................................
B. Penyajian Data ............................................................................................

1. Muatan Natural Sains terkait Biologi .................................................
2. Muatan Natural Sains terkait Fisika...................................................
3. Muatan Natural Sains terkait Kima....................................................

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ........................................

A. Analisis Muatan Natural Sains terkait Biologi........................................
B. Analisis Muatan Natural Sains terkait Fisika ..........................................
C. Analisis Muatan Natural Sains terkait kimia...........................................

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan ..................................................................................................137
B. Saran.............................................................................................................137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



xii

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 Tabel Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Al Quran Hadis Kelas 

XII Semester I ............................................................................................................

TABEL 4.2 Tabel Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Al Quran Hadis Kelas 

XII Semester II...........................................................................................................

TABEL 4.3 Gambaran Profil Buku Pelajaran Al Quran Hadis Penerbit Kemenag...

TABEL 4.4 Daftara Isi Pada Buku Pelajaran Al Quran Hadis Penerbit Kemenag ...

TABEL 4.5 Daftar Isi Buku Pelajaran Al Quran Hdis Penerbit Akik Pusaka...........

TABEL 4.6 Gambaran Profil Buku Pelajaran Al Quran Hadis Penerbit Erlangga ...

TABEL 4.7 Daftar Isi Buku Pelajaran Al Quran Hadis Penerbit Erlangga...............

TABEL 4.8 Gambaran Profil Buku Pelajaran Al Quran Hadis Penerbit Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri ........................................................................................

TABEL 4.9 Daftar Isi buku pelajaran Al Quran Hdis penerbit Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri ........................................................................................



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Ada sekian kebenaran ilmiah yang dipaparkan oleh Al Quran, tetapi tujuan 

pemaparan ayat-ayat tersebut adalah untuk menunjukkan kebesaran Tuhan dan ke 

EsaanNya, seta mendorong manusia seluruhnya mengadakan observasi dan 

penelitian lebih menguatkan iman dan kepercayaan kepadaNya. Mengenai hal ini, 

Mahmud Syaltut mengatakan dalam tafsirnya:”sesungguhnya Tuhan tidak 

menurunkan Al Quran untuk menjadi suatu kitab yang menerangkan kepada 

manusia mengenai teori-teori ilmiah, problem-problem seni serta aneka warna 

pengetahuan1.

Di dalam asabab al Nuzul diterangkan bahwa pada suatu hari datang 

seseorang kepada Rasul dan bertanya: “mengapakah bulan kelihatan kecil 

bagaikan benang, kemudian membesar sampai menjadi  sempurna purnama?” lalu 

Rasulullah saw, mengembalikkan jawaban pertanyaan tersebut kepada Allah 

SWT yang berfirman : Mereka bertanya kepadamu perihal bulan. Katakanlah 

bulan itu untuk menentukan waktu bagi manusia dan mengerjakan haji (Q.S 

2:189)2. 

                                                          
1 Dr.M.Quraish Shihab,Membumikan Al Quran,(Bandung:Mizan.2004),h.51
2 Ibid,h.51
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Kita sudah sering kali mendengar pertentangan antara agama dan ilmu 

pengetahuan. Menurut pendapat saya, pertentangan itu tidaklah mendasar sebab 

keduanya sebenarnya tidak bertentangan. Keduanya satu bagaikan sebuah sungai 

yang bercabang dua. Keduanya memiliki sumber yang sama dan mengalir menuju 

laut yang sama. Fungsi dan tujuan keduanya pun sama3.

Kitab-kitab suci mengandung banyak fakta ilmiah. Tetapi kitab-kitab tersebut 

sama sekali tidak dimaksudkan sebagai buku ilmiah. Fakta-fakta tadi semestinya 

kita anggap seperti lampu yang memandu kita ke jalan yang benar. Pikiran 

manusia sering kali salah. Oleh karena itu teori ilmiah selalu berubah dari waktu 

ke waktu. Sedangkan fakta-fakta keagamaan,meskipun tampak tidak masuk akal 

pada satu waktu, selalu terbuktu kebenarannya untuk jangka panjang4. 

Kesalahan itu sangat mungkin berasal dari kesalahan penafsiran yang 

dilakukan para pendahulu kita. Tetapi mereka tidaklah bisa disalahkan karena 

pengetahuan mereka untuk melangkha lebih jauh lagi. Disisi lain tujuan ilmu 

pengetahuan adalah untuk menjelaskan rahasia penciptaan dan menunjukkan 

rahasia penciptaan dan menujukkan keindahan alam semesta. Dengan begitu kita 

diantarkan kepada satu keyakinan kukuh terhadap Allah yang telah menciptakan 

dan memeliharanya5.

                                                          
3 Ahmad Mahmud sulaiman,”Tuhan&Sains(mengungkap berita-berita ilmiah Al 

Quran).(Jakarta:Serambi Ilmu Semesta,1995),h.11
4 Ibid, h. 12
5 Opcit,h.12-13
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Pendidikan merupakan aspek utama dalam mengembangkan diri manusia dan 

sebagai jembatan untuk meningkatkan pengetahuan. Di era yang semakin modern 

dengan berbagai fasilitas yang memudahkan untuk mengakses pengetahuan, maka 

pendidikan perlu kiranya diformulasikan untuk menyesuaikan tuntutan zaman 

,sehingga sesuai dengan kebutuhan. Hal ini juga dapat mengacu dalam inovasi 

pendidikan, perubahan dan inovasi sama dalam hal memiliki unsur yang baru atau 

lain dari sebelumnya. Pembelajaran yang baik pada abad ini harus mampu 

menjelaskan bagaimana seharusnya peserta didik belajar dan berfikir6.

Pembelajaran pada abad ke 21 ini harus lebih dari sekedar menghafal fakta dan 

memahami konsep-konsep umum materi pelajaran seperti yang telah terjadi pada 

awal perkembangan industri dan masih berlangsung di Indonesia sampai sekarang. 

Pada abad baru ini pembelajaran harus lebih dari sekedar bagaimana menjelaskan apa 

yang dipikirkan oleh guru, yaitu dengan memodelkan proses pembelajaran yang 

dialami guru sehingga peserta didik dapat mengamati dan mempelajari keterampilan 

proses, keterampilan menyelesaikan masalah, dan keterampilan berpikir ketika 

mempelajari suatu pengetahuan seperti yang dianggap cukup memadai pada era abad 

ke 20 yang kita lewati7.

Berbicara tentang Al Quran dan Ilmu Pengetahuan, kita sering dihadapkan pada 

pertanyaan klasik adakah kesesuaian antara keduanya atau sebaliknya, bertentangan? 

                                                          
6  Wahab jufri,belajar dan pembelajaran sains,(Bandung:Pustaka Reka Cipta,2013) ,h. 166
7 Ibid,h.166
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Untuk menjawab pertanyaan ini ada baiknya dicermati bersama ungkapan seorang 

ilmuwan modern, Einstein, berikut,”tiada ketenangan dan keindahan yang dapat 

dirasakan hati melebihi saat-saat ketika memperhaikan keindahan yang dapat 

dirasakan hati melebihi saat-saat tidak memperhatikan keindahan rahasia alam raya. 

Sekalipun rahasian itu tidak terungkap, tetapi dibalik ada rahasia yang dirasa lebih 

indah lagi, melebihi segalanya, dan jauh di atas baying-bayang akal kita. Menemukan 

rahasia dan meraskan keindahan ini tidak lain adalah esensi dari bentuk 

penghambaan”8.

Dari kutipan ini agaknya Eisntein ingin menunjukan bahwa ilmu yang sejati 

adalah yang dapat mengantarkan kepuasaan dan kebahagian jiwa dengan bertemu dan 

merasakan kehadiran Sang Pencipta melalui wujud alam raya. Memang dengan 

mengamati sejarah ilmu dan agama, ditemukan beberapa kesesuaian antara keduanya, 

antara lain dari segi tujuan, sunber, dan cara mencapai tujuan tersebut, bahkan 

keduanya telah mulai beriringan sejak penciptaan manusia pertama. Beberapa studi 

menunjukan bahwa hakikat keberagaman muncul dalam jiwa manusia sejak ia mulai 

bertanya tentang hakikat penciptaan9.

Lantas mengapa sejarah agama dan ilmu pengetahuan diwarnai dengan 

pertentangan? Diakui disamping memiliki kesamaan, agama dan ilmu pengetahuan 

juga mempunyai objek dan wilayah berbeda, Agama (Al Quran) mengajarkan bahwa 

                                                          
8 Lajnah pentashihan mushaf al quran badan litbang dan diklat kementerian agama RI, 

Gunung Dalam Perspektif Al Quran Dan Sains,(DIPA Lajnah pentashihan mushaf al quran,2016),h.xx
9 Ibid,h.xx
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selain alam materi (fisik) yang menuntut manusia melakukan eksperimen, objek ilmu 

juga mencakup realitas lain di luar jangkauan panca indera (metafisik) yang tidak 

dapat diobservasi dan di uji coba. 

Kalau saja pertikaian antara ilmuwan dan agamawan di Eropa pada abad 

pertengahan (sampai abad ke-18) tidak merebah ke dunia Islam, mungkin umat Islam 

tidak akan mengenal pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan. Perbedaan 

mungkin tidak seharusnya membawa kepada pertentangan dan perpecahan. Keduanya 

bisa saling membantu untuk mencapai tujuan. Bahkan keilmuwan yang matang justru 

akan membawa pada sikap yang beragamaan yang tinggi, (QS Fatir/35:27)10

أَْلَوانـَُهاُخمَْتِلفٌ َوُمحْرٌ بِيضٌ ُجَددٌ اْجلَِبالِ َوِمنَ أَْلَوانـَُهاُخمَْتِلًفاَمثَرَاتٍ بِهِ َفَأْخَرْجَناَماءً السََّماءِ ِمنَ أَنـَْزلَ اللَّهَ أَنَّ تـَرَ َأملَْ 

)٢٧(ُسودَوَغرَابِيبُ 

27. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu dengan 
air itu Kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara 
gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam 
warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.

Dalam pandangan Al Quran, ilmu dapat membentuk sikap atau sifat-sifat manusia 

atau dengan kata lain sikap atau karakter merupakan gambaran pengetahuan yang 

dimilikinya. Perbedaan sikap dan pola pikir atau sikap seorang ahli dengan lainnya 

dilatarbelakangi oleh perbedaan pengetahuan mereka. Al Quran memerintahkan ini 

agar banyak belajar, meneliti, dan mengamati fenomena alam guna mendapatkan 

                                                          
10 Ibid, h. xxi
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ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pengetahuan itu dapat membentuk kesadaran dan 

sikap kemudian dapat pula melahirkan perilaku berdasarkan kesadaran atau sikap 

yang telah terbentuk itu11. Penguasaan ilmu bukanlah tujuan utama suatu 

pembelajaran, penguasaan ilmu hanyalah sebagai jembatan atau alat yang dapat 

mengantarkan manusia kepada kesadaran, keyakinan, dan perasaan atau sikap positif 

terhadap fenomena alam dan kehidupan sebagai suatu sistem ilahiyah. Dan pada 

akhirnya, hal ini dapat melahirkan perilaku seorang hamba yang menyadari kehadiran 

Tuhan dalam setiap kehidupan yang dilalui12. 

Peradaban barat telah membuang nilai-nilai agama terhadap ilmu pengetahuan. 

Ilmu termasuk ilmu sosial dan ilmu alam, yang dahulu selalu dikaitkan dengan 

kekuasaan Allah, sekarang sudah tidak lagi. Ilmu seakan-akan berdiri sendiri. tidak 

ada kaitannya dengan kekuasaan dan iradat Allah SWT. Ilmu terutama ilmu-ilmu 

alam (natural science) dianggap memenuhi hukum sendiri yaitu hukum alam(natural 

law) yang berjalan secara mekanistis13.

Hal yang kemudian terjadi adalah, ketika gempa bumi terjadi dan 

memporakporandakan segala yang berada di atasnya, ilmuwan berbicara soal 

lempengan-lempengan bumi yang bergeser. Para ilmuwan seakan-akan “haram” 

menyebut bahwa itu terjadi atas kekuasaan Allah SWT. Mereka dengan yakin 

menyebutkan bahwa menyebab gempa adalah lempengan-lempengan bumi. Padahal, 

                                                          
11 Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi (Pesan pesan Al Qurran tentang 

Pendidikan),(Jakarta:AMZAH, 2013) ,hal.18
12 Ibid, hal. 19
13 Budi Handrianto, Islamisasi Sains, (Jakarta:Al Kautsar,2010),h. 19
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menurut penelitian, hampir tiap dua hari sekali terjadi gempa bumi. Tapi mengapa 

gempa ini yang membuat kerusakan sedang gempa itu tidak, dan sebagainya. Sudah 

pasti ini ada campur tangan Allah pada kejadian tersebut14. Kita tidak tahu maksud 

Allah menimpakan kejadian tersebut, apakah untuk menguji menegur, atau 

mengadzab. Tapi yang jelas terjadinya gempa bumi tersebut karena atas iradat 

(kehendak) Allah SWT. Setiap Allah berkehndak PASTI terjadi meskipun lempeng-

lempeng bergeser, tidak akan terjadi. Pergeseran lempeng bumi yang kemudian 

terjadi gempa bumi hanyalah keadaan (al haal) ketika gempa itu terjadi15

Mengingat begitu pentingya pendidikan sains, karena sains atau ilmu pengetahuan 

akan melahirkan perilaku peserta didik akan kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, 

tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran Al Quran Hadits bukan 

hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama, melainkan mengarah pada anak 

didik untuk menjadi manusia yang benar-benar mempunyai kulaitas keagamaan yang 

kuat. Materi yang ada bukan hanya menjadi pengetahuan melainkan membentuk 

sikap dan kepribadian anak didik sehingga menjadikan manusia yang  beriman dan 

bertaqwa dalam arti yang sesungguhnya

Memang Al-Quran bukannya suatu buku yang menerangkan hukum-hukum alam. 

Al-Quran mengandung tujuan keagamaan yang pokok untuk memikirkan tentang 

penciptaan alam dialamatkan kepada manusia dalam rangka penerangan tentang 

                                                          
14 Ibid, h. 20-21
15 Opcit, h. 21
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kekuasaan Tuhan. Ajakan tersebut disertai dengan menunjukkan fakta-fakta yang 

dapat dilihat oleh manusia dan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk 

mengatur alam, baik dalam bidang sains maupun dalam bidang masyarakat 

kemanusiaan. Sebagian dari fakta-fakta tersebut ada yang mudah dipahami, tetapi 

sebagian lainnya tidak dapat dipahami tanpa pengetahuan ilmiah. Ini berarti bahwa 

manusia-manusia pada abad-abad dahulu hanya dapat mengetahui arti-arti yang 

nampak, dan hal itu dapat membawa mereka pada konklusi yang kurang benar karena 

kekurangan pengetahuan pada waktu itu16.

Al Quran Hadits merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di Sekolah Dasar 

terlebih lagi wajib ada di Madrasah Aliyah. Selain terdapat di Madrasah Aliyah., 

pelajaran Al Quran Hadits juga ada di tingkat lebih atas lagi yakni Madrasah 

Tsanawiyah yang sama dengan tingkatan SMP, dan ada di tingkat Madrasah 

Ibtidaiyah yang sama dengan tingkatan SD. Al Quran Hadits beperan sangat penting 

karena merupakan salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang beriman dan bertaqwa tentunya 

tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan yang banyak atau sedikitnya sangat 

mempengaruhinya. Tetapi dalam realitasnya sistem pendidikan Indonesia belum 

sepenuhnya berjalan dengan optimal, sehingga menuntut dari setiap mata pelajaran 

untuk mengintegrasikan sains terlebih pada mata pelajaran Al Quran Hadits. Integrasi 

                                                          
16 Maurice Bucaille, Bibel, Quran dan Sains modern,(Jakarta:Bulan Bintang, 2001) ,h.145
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dengan sains bertujuan agar pendidikan dapat membentuk manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Allah SWT.

Selama ini kurikulum mata pelajaran Al Quran Hadits kebih banyak ditekankan 

pada aspek kognitif, yaitu penguasaan materi secara teoritis. Oleh karena itu peran 

guru mata pelajaran sangat penting. Guru tidak hanya sekedar dituntut untuk 

mentrasnfer pengetahuan teoritis kepada siswa, melainkan lebih penting adalah 

bagaimana guru dapat memotivasi siswa agar menguasai keterampilan secara praktis 

dan memiliki sikap positif yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

memiliki akhlak dan kepribadian yang  baik.

Dalam dunia pendidikan sekarang ini untuk menyeimbangkan dengan kemajuan 

zaman semakin pesat, maka diperlukan adanya sebuah inovasi baru, dimana dalam 

proses pembelajaran yang dilakukan untuk siswa haruslah memunculkan pemikiran 

kritis pada diri anak dan sebuah pemikiran yang sistematis dan ilmiah. Pemikiran 

ilmiah diperlukan untuk mengahadapi tantangan yang semakin beragam. Ayat-ayat 

Al Quran banyak juga yang bisa ditafsirkan dengan pemikiran ilmiah. Sebagai 

seorang pendidik haruslah menyiapkan anak-anak bangsa untuk bisa mempunyai 

pemikiran ilmiah. Oleh sebab itu, akan sangat penting jika dapat memadukan 

pelajaran Al Quran Hadits dengan Sains.
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Dari pemaparan di atas peneliti melakukan penelitian MUATAN SAINS 

DALAM BUKU PELAJARAN AL QURAN HADITS KELAS XII DI MADRASAH 

ALIYAH. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dalam buku pelajaran Al Quran Hadis terdapat pembahasan mengenai Sains. 

Pembagian sains ada beberapa bagian namun dalam skripsi ini penulis hanya 

membahas tentang Natural Science yaitu Ilmu Natural atau bisa disebut dengan Ilmu 

Pengetahuan Alam.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka perlu 

dibuat rumusan masalah agar pembahasan dapat fokus pada poin yang telah 

ditentukan. Rumusan masalah tersebut adalah “Bagaimanakah Muatan Natural

Sains Dalam Buku Pelajaran Al Quran Hadits Kelas XII Di Madrasah Aliyah?”

Adapun sub fokus penelitian ini diantaranya:

1. Sains terkait dengan biologi

2. Sains terkait dengan fisika

3. Sains terkait dengan kimia
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui materi pada buku bahan ajar siswa kelas

XII Mata pelajaran Al Quran Hadits kurikulum 13 ditinjau dari muatan 

natural Sains

2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pada buku bahan ajar siswa kelas

XII Mata pelajaran Al Quran Hadits kurikulum 13 ditinjau dari muatan 

natural Sains

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas kegunaan penelitian ini secara umum dapat 

dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

1. Secara teoritis, 

a. menambah wacana dan perbendaharaan keilmuwan khususnya dalam 

kajian Sains dan implementasinya pada kurikulm 2013.

b. Memberikan standar pengethuan terkait tentang Muatan Sains dalam Al 

Quran Hadits khususnya perihal implementasinya dalam buku teks.

2. Secara praktis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi:

a. Lembaga atau Institusi Pendidikan Menengah Atas (SMA/MA) dan guru 

dapat menjadi sumber referensi dalam usaha mengembangkan  bahan ajar 

Al Quran Hadits dengan sains.
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b. Lembaga pendidikan tinggi, dapat menambah informasi dan pengetahuan 

bagi seluruh Civitas Akademik khususnya mahasiswa dan Dosen Fakultas 

Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan sehingga dapat menjadi bahan referensi 

untuk melakukan pengkajian yang lebih luas dan mendalam di masa yang 

akan datang.

c. Penulis, dapat dijadikan referensi dan informasi tambahan dalam 

pengembangan bahan ajar ketika telah terjun dalam dunia pendidikan di 

sekolah.

E. Definisi Operasional 

1. Muatan Sains

Cakupan sains sangat luas. Bisa ilmu alam, bisa ilmu sosial , ilmu agama, 

ilmu yang berkembang di jaman dahulu-masa abad pertengahan sebelum abad 

modern, bisa ilmu yang berkembang di akhir-akhir ini17.

Telah diketahui, bahwa sumber dari semua ilmu pengetahuan adalah philosophia 

(filsafat). Baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial ditilik dari 

pengemabngannya bermula dari filsafat itu kemudian lahirlah 3 cabang ilmu 

pengetahuan yaitu18:

                                                          
17 Ibid,h. 34
18 Drs.Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar,(Jakarta:Rineka Cipta,2003),h.1
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1) Natural science (ilmu-ilmu alamiah), meliputi fisika, kimia, astronomi, 

biologi, botani, dan lain-lain.

2) Social science, (ilmu-ilmu sosial), terdiri dari sosiologi, ekonomi, politik, 

antropologi, sejarah, psikologi, geografi, dan lain-lain.

3) Humanities (imu-ilmu budaya) seperti; bahasa, agama, kesusteraan, dan lain-

lain

2. Bahan ajar

Bahan ajar adalah segala bentuk yang digunakan untuk membantu 

guru/infranstruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang 

dimaksud juga bisa berupa bahan tulis maupun bahan tidak tertulis. Dengan bahan 

ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi 

dasar secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai 

semua kompetensi secara utuh dan terpadu19.

3. Al Quran dan Hadits

Sumber pokok pendidikan islam adalah Al Quran Dan Hadits. Al Quran adalah 

kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasul dan Nabi-Nya yang 

terakhir yaitu Nabi Muhammad s.a.w melalui perantara Malaikat Jibril untuk 

disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman nanti. Sebagai kitab 

suci terakhir, Al-Quran bagaikan miniatur alam raya yang memuat segala disiplin 

ilmu pengetahuan serta merupakan sarana penyelesaian segara permasalahan 
                                                          

19 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 173
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sepanjang hidup manusia. Al Quran merupakan wahyu Allah SWT yang maha agung 

dan “bacaan mulia” serta dapat dituntur kebenarannya oleh siapa saja, sekalipun akan 

menghadapi tantangan kemajuan pengetahuan yang semakin canggih dan rumit ini20.

Dasar yang kedua selain Al Quran adalah sunnah (hadits) Rasulullah. Hadits 

menurut ahli hadits adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa 

ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau 

sesudahnya. Sedangkan menurut ahli ushul fikih Hadits adalah perkataan, perbuatan, 

dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabian21. Amalan 

yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup sehari-hari 

menjadi sumber utama pendidikan islam karena Allah SWT menjadikan Muhammad 

sebagai teladan bagi umatnya

4. Madrasah Aliyah adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal di 

Indonesia setelah lulus sekolah Menengah Pertama (sederajat). Madrasah Aliyah 

setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). MA ini ditempuh dalam kurun waktu 

3 tahun mulai dari kelas X-XII.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan pembahasan dalam laporan penelitian yang 

disusun secara teratur dan sistematis, tentang pokok-pokok permasalahan yang akan 

                                                          
20 Inu Kencana syafiie, Al Quran Dan Ilmu Politik, (Jakarta: penerbit PT Rineka 

Cipta,1996),h.1
21 Syaikh Manna’ Al Qaththan, Pengantar Ilmu Hadits, (Jakarta:Pustaka Al Kautsar,2010). 

hal.22
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dibahas. Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambar awal 

tentang pengkajian awal beserta isi yang terkandung di dalamnya. Dan skripsi ini 

disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi edisi 

revisi tahun 2015. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan pemahaman yang 

general, struktur pembahasan dalam penulisan skripsi ini secara sistematis 

dikelompokkan menjadi beberapa bab. Adapun sistematika pembahasan sebagai 

berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teoritik dan telaah pustaka yang membahas tentang 

pengertian sains, sains dengan Al Quran,pengertian bahan ajar, tujuan dan fungsi Al 

Quran Hadist, 

Bab ketiga, membahas mengenai metode penelitian yang di dalamnya meliputi 

tentang pendekatan dan jenis penelitiaan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui jenis 

penelitian yang digunakan. Data dan sumber data, hal ini diperlukan untuk 

mengetahui sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk memperoleh data. Teknik 

pengumpulan data, hal ini diperlukan untuk mengetahui  teknik dan metode-metode 

yang digunakan dalam pengumpulan data. Analisis data, diperlukan untuk 

menganalisis data yang sudah diperoleh dari sumber yang telah ditentukan. Tahap-

tahap penelitian, diperlukan untuk mengtahui apa saja yang dilakukan peneliti dalam 
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penelitiannya, dimulai dari sebelum penelitian, ketika penelitian, dan sesudah 

penelitian.

Bab keempat, membahas tentang laporan hasil penelitian, yang mencakup tentang 

paparan data hasil penelitian, meliputi deskripsi umum dan khusus.

Bab kelima, membahas tentang analisis hasil penelitian, yang meliputi tentang 

Muatan Sains Dalam Buku Pelajaran Al Quran Hadits

Bab keenam, membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan, hal ini 

diperlukan untuk mengetahui hasil studi secara rinci. Saran, hal ini diperlukan 

sebagai sumbangsih peneliti terhadap obyek penelitian
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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Sains

a. Pengertian sains

Manusia adalah makhluk berpikir yang selalu ingin tahu tentang sesuatu. Rasa 

ingin tahu tentang sesuatu.  Rasa ingin tahu mendorong manusia mengemukakan 

pertanyaan, bertanya tentang dirinya, lingkungan di sekelilingnya ataupun berbagai 

perisitiwa yang terjadi di sekitarnya. Dengan bertanya itu manusia mengmpulkan 

segala sesuatu yang di ketahuinya. Begitulah cara manusia mengumpulkan 

pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pengetahuan adalah produk 

dari tahu, yakni mengerti sesudah melihat, menyaksikan, dan mengalami1.

Pengetahuan tentang alam seperti musim, tentang sifat-sifat gejala alam, 

bintang-bintang dan sebagainya, biasanya berasal dari keperluan paraktis berburu, 

bertani, atau melaut. Pengetahuan tentang alam flora terkait dengan mata pencaharian 

hidup pokok seperti pertanian, perburuan, atau perikanan. Untuk kepentingan 

pengobatan (penyakit) muncul hasrat untuk mengetahui tentang fauna. Pengetahuan 

tentang rempah-rempah yang dapat dipakai untuk menyembuhkan penyakit2.

Melalui proses berpikir secara alami ini pula, manusia ,mencoba mengenal, 

mempelajari, memahami alam sekelilingnya. Misalnya dari pengalaman, seseorang 

                                                          
1 Prof.Dr.Jalaludin,Filsafat Ilmu Pengetahuan,(Jakarta:Rajawali pers,2013),h.85
2 Ibid, h.86
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mengetahui bahwa api panas. Demikian pula dengan seorang ibu yang bergegas

mengangkat pakaian dari jemuranya, setelah melihat gumpalan awan mendung. 

Mengapa demikian? Ya sebab berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, lazimnya 

bila mendung berawan hitam akan turun hujan, berkali-kali kasus serupa mereka 

alami. Akhirnya mengahsilkan sebuah kesimpulan: awan mendung menurunkan 

hujan3.

Secara bahasa science berarti “keadaan atau fakta mengetahui dan sering 

diambil dalam arti pengetahuan (knowlodge) yang dikontraskan dengan intuisi dan 

kepercayaan. Ilmu pengetahuan yang dimaksud dengan sains (science) adalah 

pengetahuan ilmiah atau pengetahuan bersifat Ilmu, secara ilmu pengetahuan, 

memenuhi syarat  (hukum) ilmu pengetahuan4.

Perkembangan ilmu pengetahuan terjadi dalam aspek tujuan, metode, maupun 

objeknya. Lahirlah berbagai teori baru dari berbagai disiplin ilmu menunjukkan bukti 

perkembangan dalam aspek tujuan. Hasil penelitian dasar ini kemudian 

dikembangkan pula ke bidang terapan. Kasus-kasus yang tak jauh berbeda juga 

terjadi dalam disiplin-disiplin imu yang lainnya. Cermati saja bagaimana pestanya 

perkembangan ilmu pengetahuan alam dan eksakta, hingga bisa mewujudkan produk 

teknologi yang kian canggih. Pesawat terbang yang semula berbentuk kecil 

dikembangkan ke pesawat jet, roket, dan pesawat ruang angkas. Demikian pula dalam 

                                                          
3 Opcit,h. 86
4 Prof.Dr.Jalaludin,Filsafat Ilmu Pengetahuan,(Jakarta:Rajawali pers,2013),h.98
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bidang telekomnikasi dikembangkan berbagai perangkat tekonolgi seperti, telegraf, 

radio, televise, serta handphone. Di bidang biologi dikenal denan revolusi biologi 

yang meliputi rekayasa genetika. Penemuan lain seperti bayi tabung, penetapan jenis 

kelamin, dan juga cloning. Perkembangan ilmu pengetahuan yang mungkin tidak 

terbatas di dasari oleh perkembangan intelektual manusia5.

Menurut Endang saifuddin Anshari dalam bukunya Ilmu, Filsafat, dan Agama 

mengatakan:

Salah satu corak pengetahuan adalah pengetahuan yang ilmiah, yang lazim 
disebut ilmu pengethuan, atau disingkat ilmu, yang ekuivalen artinya dengan 
science dalam bahasa inggris dan perancis, wissenchaft(jerman) dan 
wetenschap (Belanda). Sebagaiaman science berasal dari kata Scio, Scire
(Bahasa Latin) yang berarti tahu, begitupun ilmu berasal dari kata ‘alima
(Bahasa arab) yang juga berarti tahu. Jadi baik ilmu maupun science secara 
etimologis berarti pengetahuan. Namun secara terminologis ilmu dan science 
itu semacam pengetahuan yang mempunyai cirri-ciri, tanda-tanda dan syarat-
syarat yang khas6.

Telah diketahui, bahwa sumber dari semua ilmu pengetahuan adalah philosophia 

(filsafat). Baik ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial ditilik dari 

pengemabngannya bermula dari filsafat itu kemudian lahirlah 3 cabang ilmu 

pengetahuan yaitu7:

1) Natural science (ilmu-ilmu alamiah), meliputi fisika, kimia, astronomi, 

biologi, botani, dan lain-lain.

                                                          
5 Ibid, h. 95
6 Budi Handrianto,Islamisasi Sains,(Jakarta:Al Kautsar,2010),h.42-43
7 Drs.Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar,(Jakarta:Rineka Cipta,2003),h.1
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2) Social science, (ilmu-ilmu sosial), terdiri dari sosiologi, ekonomi, politik, 

antropologi, sejarah, psikologi, geografi, dan lain-lain.

3) Humanities (imu-ilmu budaya) seperti; bahasa, agama, kesusteraan, dan lain-

lain

Cakupan sains sangat luas. Bisa ilmu alam, bisa ilmu sosial , ilmu agama, ilmu 

yang berkembang di jaman dahulu-masa abad pertengahan sebelum abad modern, 

bisa ilmu yang berkembang di akhir-akhir ini8.

Dari pengertian hakikat sains disarikan suatu definisi yang lebih komprehensif 

yang paling mengaitkan dimensi sains sebagai pengetahuan, proses, dan produk, serta 

penerapan dan sarana pengembangan nilai plus sikap tertentu yakni sebagai berikut;

1. Sains adalah pengetahuan yang mempelajari, menjelaskan serta 

menginvestigasi fenomena alam dengan aspeknya yang bersifat empiris.

2. Sains sebagai proses atau metode atau produk. Dengan menggunakan metode 

ilmiah yang syarat keterampilan proses mengamati, mengajukan masalah, 

mengajukan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis, serta mengevaluasi 

data dan menarik kesimpulan terhadap fenomena alam, maka akan diperoleh 

produk sains misalnya fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi yang 

kebenarannya bersifat tentative.

3. Sains bisa dianggap sebagai aplikasi. Dengan penguasaan pengetahuan dan 

produk, sains dapat dipergunakan untuk menjelaskan, mengolah, dan 
                                                          

8 Ibid,h. 34
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memanfaatkan, memprediksi fenomena alam, serta mengembangkan disiplin 

ilmu lainnya dan teknologi.

4. Sains mampu dianggap sebagai sarana untuk mengembangkan sikap dan nilai-

nilai tertentu, misalnya nilai religious, skeptisme, objetivitas, keteraturan, 

sikap keterbukaan, nilai praktis dan ekonmis, serta nilai etika atau estetika9.

Sains bermula dari bahasa asing “science” berasal dari kata latin “scientia” yang 

berarti saya tahu. Sehubungan dengan definisi sains, Darmojo menyatakan bahwa 

Ilmu Pengetahuan Alam atau sains adalah pengetahuan yang rasional dan objektif 

tentang alam semesta dengan segala isinya. Selain itu Nash juga mengatakan bahwa 

sains itu suatu cara atau metode untuk mengamati alam. Nash juga menjelaskan 

bahwa cara sains mengamati dunia bersifat analisis, lengkap, cermat, serta 

menghubungkan antara satu fenomena dengan fenomen lain, sehingga 

keseluruhannya membentuk suatu perspektif yang baru tentang objek yang 

diamatinya. Jadi pembelajaran sains adalah pengembangan kreativitas anak dalam 

mengelola pemikirannya menghubungkan antar satu fenomena dengan fenomena lain 

yang ada di lingkungan, sehingga memperoleh suatu gagasan (ide), pemahaman, serta 

pola baru dalam berpikir memahami suatu objek yang diamat.

Sains ini didasarkan pula pendekatan empiric dengan asumsi bahwa alam raya ini 

dapat dipelajari, dipahami, dan dijelaskan dengan tidak semata-mata bergantung pada 

                                                          
9 Ibid, hal. 51-52
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metode kausalitas tetapi melalui proses tertentu,misalnya observasi, eksperimen, dan 

analisis rasional10.

Budi mengutip beberapa pendapat para ahli dan mengemukakan beberapa rincian 

hakikat sains, diantaranya:

a. Sains adalah bangunan atau deretan konsep dan skema konseptual yang saling 

berhubungan sebagai hasil eksperimentasi dan observasi.

b. Sains adalah bangunan pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan 

metode observasi.

c. Sains adalah suatu sistem untuk memahami alam semesta melalui data yang 

dikumpulkan melalui observasi.

d. Sains adalah aktivitas pemecahan masalah oleh manusia yang termotivasi oleh 

keingintahuan alam disekelilingnya dan keinginan untuk memahami, 

menguasasi, dan mengelolanya demi memenuhi kebutuhan11

Menurut Sumanto, dkk (2007), sains merupakan cara mencari tahu tentang alam 

secara sistematis untuk menguasai pengetahuan, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-

prinsip, proses penemuan, dan memiliki sikap ilmiah. Istilah “sains” berasal dari 

bahasa latin “scientia” yang berarti pengetahuan. Berdasarkan Webster New 

Collegiate Dictionary, defines sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui 

pembelajaran dan pembuktian, atau pengetahuan yang melingkupi suatu kebenaran 

                                                          
10 Ibid,hal 185
11 Ibid, hal 186
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umum dari hukum-hukum alam yang terjadi, yang didapatkan dan dibuktikan melalui 

metode ilmiah. Sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk 

mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk 

menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. 

Pendidikan sains di sekolah dasar bermanfaat bagi siswa untuk mempelajari diri 

sendiri dan alam sekitar. Pendidikan sains menekankan pada pemberian pengalaman 

secara langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi 

dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Pendidikan sains diarahakan untuk 

“mencari tahu” dan “berbuat” sehingga membantu siswa memperoleh pemahaman 

yang lebih mendalam tentang alam sekitar12. Tujuan sains islam adalah mengetahui 

watak sejati segala sesuatu sebagaimana yang diberikan Tuhan. Sains islam juga 

bertujuan utnuk memperlihatkan kesatuan hukum islam, kesalinghubungan seluruh 

bagian dan aspeknya sebagai refleksi dari kesatuan prinsip Ilahi.

B. Struktur Sains

Dalam garis besar sains dibagi dua yaitu, sains kelaman dan sains sosial. Contoh 

berikut ini hendak menjelaskan struktur sains dalam bentuk nama-nama ilmu. Nama 

lain ilmu banyak sekali diantaranya:

                                                          
12Sitiatava Rizema Putra, Desain Belajar Mengajar Kreatif Berbasis Sains,(Jogjakarta:DIVA 

Press,2013),hal.40-41
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1. Ilmu Pengetahuan Sosial (Social Science) atau sering disebut IPS yang 

membahas hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial, yang selanjutnya 

dibagi atas:

a) Psikologi, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari proses mental dan 

tingkah laku.

b) Pendidikan, suatu perlakuan atau proses latihan yang terarah dan 

sistematis menuju ke suatu tujuan.

c) Antropogi, suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari asal-usul dan 

perkembangan jasmani, sosial, kebudayaan, serta tingkah laku manusia.

d) Entologi, suatu studi antropologi dari aspek sistem sosio ekonomi dan 

pewarisan kebudayaan terutama keaslian kebudayaan dan faktor 

pertumbuhan dan perkembangan, serta perubahannya dalam masyarakat 

primitive.

e) Sejarah, suatu pencatatan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada suatu 

bangsa, Negara, atau individu

f) Ekonomi, suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan produksi, 

tukar menukar barang produksi, pengelolaan dalam ruang lingkup rumah 

tangga, perusahaan atau, atau Negara.

g) Sosiologi, suatu studi tentang tingkah laku sosial, terutama tentang asal-

usul organisasi, instituisi, dan perkembangan masyrakat manusia.
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Disamping ilmu pengetahuan cabang-cabang IPS yang tersebut di atas, masih 

terdapat puluhan cabang lain.

2. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau ilmu Alamiah (Natural Science) yang 

membahas tentang alam semesta dengan semua isinya dan selanjutnya terbagi 

terbagi atas:

a. Fisika (Physics), suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak 

hidup atau mati dari aspek wujjud dengan perubahan-perubahan yang 

bersifat sementara. Fisiska secara klasik dibagi dalam mekanika, panas,

bunyi, cahaya, gelombang, listrik, magnet, dan teknik mekanik, teknik 

sipil, serta teknik listrik (arus lemah dan kuat). Ketiga yang terakhir itu 

merupakan Fisika terapan.

b. Kimia (Chemistry), suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda 

hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-

peruabahan yang berisifat tetap.

c. Biologi (Biology Science), ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk 

hidup dan gejala-gejalanya. Bologi dibagi atas cabang-cabang yang antara 

lain adalah:

1) Botani, suatu cabang bilogi yang mempelajari seluk beluk tumbuhan

2) Zoology, suatu cabang biologi ynag mempelajari  hewan 

3) Morfologi, suatu studi tentang struktur luar atau bentuk luar makhluk 

hidup.
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4) Anatomi, suatu studi tentang struktur-struktur atau bentuk makhluk 

hidup.

5) Fisiologi, suatu studi tentang fungsi atau faal tubuh makhluk hidup

6) Sitologi, suatu studi tentang sel secara mendalam meliputi strukutur, 

molekuler, dan lain-lainnya

7) Histology, suatu studi tentang jaringan atau organ makhluk hidup, 

yang merupakan serentetean sel yang sejenis.

8) Paleontology, suatu studi tenatng makhluk-makhluk masa lampau 

yang kebanyakan hanya berupa fosil.

3. Humaniora

Agar sekaligus tampak lengkap, berikut ditambahkan humainora

a. Seni : seni abstrak, seni grafika, seni pahat, seni tari

b. Hukum: hukum pidana, hukum tata usaha Negara, hukum adat, 

(mungkin dapat dimasukan ke dalam sains sosial

c. Filsafat : logika, ethika, estetika

d. Bahasa: sastra

e. Agama : islam, Kristen, confisus

f. Sejarah : sejatah Indonesia, sejarah dunia, ( mungkin dapat 

dimasukan ke sains sosial)13

C. Sumber ilmu Pengetahuan

                                                          
13 Ahmad Tafsir, Filsafat Ilmu, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2009),h.25-27
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Jujun S. Suriasumantri mengungkapkan bahwa sumber ilmu pengetahuan terdiri dari 

rasionalisme, empirisme, intuisi, dan wahyu. Penganut rasionalisme berpendapat 

bahwa pengetahuan yang benar diperoleh melalui rasio (penalaran). Berda dengan 

kaum empirisme yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui 

pengalaman. Bukan lewat penalaran rasional, melainkan lewat pengalaman yang 

konkret. Namun disamping rasionalisme dan empirisme, cara mendapatkan ilmu 

pengethuan adalah melalui intuisi dan wahyu. Intuisi merupakan pengetahuan yang 

didapat tanpa melalui penalaran tertentu. Memang intuisi dipercaya mampu 

memahami banyak hal yang tidak isa dipahami oleh akal. Untuk menutupi 

kekurangan itu, manusia dilengkapi dengan Tuhan dengan intuisi atau hati (qalb), 

sehingga akan lengkaplah seluruh perangkat ilmu bagi manusia14.

Sumber ilmu pengetahuan berikutnya adalah wahyu, yaitu intuisi dalam 

bentuk tertinggi. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan 

kepada manusia, melalui para Nabi yang di utusNya sepanjanng zaman. Wahyu 

adalah isyarat yang cepat atau bisikan halus, atau firman Tuhan yang disampaikan 

kepada para anbiya (Nabi-Nabi), dan (awliya) atau para wali, yaitu hamba Allah yang 

diutus yang tidak diangkat sebagai Nabi. Para filsuf muslim juga mengakui wahyu 

sebagai sumber ilmu pengetahuan15.

D. Batas-batas ilmu pengetahuan

                                                          
14 Prof.Dr.Jalaludin,Filsafat Ilmu Pengetahuan,(Jakarta:Rajawali pers,2013),h.102-103
15 Ibid,103-104
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Semua perangkat ilmu pengetahuan memiliki daya jangkau dengan kemampuan yang 

terbatas. Masalah mistik, maupun alam gaib sama sekali tidak terjangkau oleh 

kemampuan yang dimiliki “alat” yang dimaksud. Selain itu ilmu pengetahuan juga 

hanya membatasi diri pada kewenangan dalam menentukan benar atau salahnya suatu 

pernyataan. Sedangkan untuk menentukan bail atau buruk, ataupun indah dan jelek 

masing mengacu kepad sumber moral atau kajian estetik16.

Sehubungan dengan batas-batas ilmu pengetahuan ini Eisntein menyatakan “ 

ilmu dimulai dengan fakta dan diakhiri dengan fakta, apapun teori yang 

menjembatani keduanya”. Keterbatasan ilmu pengetahuan paling jelas dihubungkan 

dengan kemampuan manusia untuk mengenal hakikat dirinya sendiri secara utuh. 

Memang kemampuan dan jangkauan ilmu pengetahuan sangat terbatas. 

E. Prinsip dasar kegiatan ilmiah dalam Al Quran

Atas  dasar  pandangan  al-Qur’an  tentang  ilmu pengetahuan (sains dan teknologi), 

dapat dirumuskan beberapa prinsip dasar yang menopang dan memantapkan kegiatan 

ilmiah manusia sebagai berikut.

1. Prinsip Istikhlaf

Prinsip istikhlaf merupakan salah satu prinsip dasar yang digariskan  oleh  al-Qur’an  

dalam  mendukung  dan memantapkan kegiatan imiah. Konsep istikhlaf ini berkaitan 

erat dengan fungsi kekhalifahan manusia. Dalam Islam, konsep kekhalifahan 

                                                          
16 Opcit,h. 107



28

memiliki sifat yang multi dimensional. Pertama,  konsep  kekhalifahan  telah  

menempatkan manusia  sebagai  pengatur  dunia  ini  dengan  segenap kemampuan 

yang dimilikinya. Untuk itu, imanusia dibekali dengan dua kekuatan pokok, wahyu 

Allah dan kemampuan berpikir (akal). Apabila dua kekuatan itu dipergunakan 

sebagaimana  mestinya,  maka  manusia  akan  meraih keberhasilan dalam kehidupan 

kini dan kehidupan nanti. 

Kedua, sebagai khalifah Allah, manusia adalah makhluk yang paling bertanggung 

jawab terhadap Allah dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Tanggung jawab ini 

merupakan konsekuensi logis dari anugerah kemampuan dan kekuatan yang 

dimilikinya. Ketiga, sebagai khalifah Allah, manusia adalah makhluk yang memiliki 

peranan penting untuk mengolah potensi- potensi alam semesta. Manusia paling 

berperan dalam mengelola seluruh aspek kehidupan, baik aspek fisik, sosial, dan 

spiritual yang didasarkan pada hukum-hukum Allah. Sungguhpun demikian, karena 

pusat kehidupan alam semesta  ini  adalah  Allah  (Dia  yang  menciptakan, 

menggerakkan segala sesuatu, dan mengawasinya), bukan manusia, maka manusia 

memiliki kemampuan terbatas.

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip dasar lainnya yang digariskan oleh al-Qur’an adalah keseimbangan antara 

kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, spiritual dan material. Prinsip ini dibahas secara 

luas dan mendalam di dalam al-Qur’an dengan mengambi berbagai bentuk ungkapan. 
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Manusia disusun oleh Allah dengan susunan dan ukuran tertentu, lalu diperuntukkan 

bumi ini dengan kehendak-Nya untuk memenuhi kebutuhan susunan yang 

membentuk manusia itu. Dengan demikian, al-Qur’an menghendaki terwujudnya 

keseimbangan yang adil antara dua sisi kejadian manusia (spiritual dan material) 

sehingga manusia mampu berbuat, berubah dan bergerak secara seimbang.

3. Prinsip Taskhir

Taskhir juga merupakan prinsip dasar yang membentuk pandangan al-Qur’an 

tentang alam semesta (kosmos). Dan, tidak dapat dipungkiri, manifestasi prinsip ini 

ke dalam kehidupan riil manusia harus ditopang oleh ilmu pengetahuan. Alam 

semesta ini (langit, bumi, dan seisinya) telah dijadikan oleh Allah untuk tunduk 

kepada manusia. Allah telah menentukan dimensi, ukuran, dan sunnah-sunnah-Nya 

yang sesuai dengan fungsi dan kemampuan manusia dalam mengelola alam semesta 

secara positif dan aktif. Tetapi, bersamaan dengan itu, al-Qur’an juga meletakkan 

nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia dan alam 

semesta. 

Oleh sebab itu, al-Qur’an sangat mengecam ekspoitasi yang melampaui batas. 

Prinsip taskhir yang ditopang oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan metodologinya 

merupakan faktor kondusif bagi manusia dalam membangun bentuk-bentuk 

peradaban yang sesuai dengan cita-cita manusia dan kemanusiaan.

4. Prinsip Keterkaitan antara Makhluk dengan Khalik
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Prinsip penting lainnya adalah keterkaitan antara sistem penciptaan yang 

mengagumkan dengan Sang Pencipta Yang Maha Agung. Ilmu pengetahuan adalah 

alat yang mutlak untuk  memberikan  penjelasan  dan  mengungkapkan keterkaitan 

itu. Ilmuwan-ilmuwan Muslim klasik telah menghabiskan sebagian besar umurnya 

untuk mengadakan pengamatan dan penelitian terhadap fenomena alam dan akhirnya 

mereka sampai kepada kesimpulan yang pasti dan tidak dapat dipungkiri bahwa 

sesungguhnya di balik semua realitas yang diciptakan (makhluk) pasti ada yang 

menciptakan. Proses penciptaan yang berada pada tingkat sistem yang begitu rapih, 

teliti, serasi, tujuannya telah ditentukan, dan keterikatannya terarah, pastilah 

bersumber dari kehendak Yang Maha Tinggi, Maha Kuasa, dan Maha Mengatur.

Berdasarkan empat prinsip di atas, maka jelaslah bahwa ilmu pengetahuan (sains 

dan teknologi) merupakan kebutuhan dasar manusia yang Islami selama manusia

melakukannya dalam rangka menemukan rahasia alam dan kehidupan serta 

mengarahkannya kepada Pencipta alam dan kehidupan tersebut dengan cara-cara 

yang benar dan memuaskan.

F. Sains dengan Al Quran

Al Quran menyuruh manusia mempelajari sistem dan skema penciptaan, 

keajaiban-keajaiban alam, sebab-sebab dan akibat-akibat seluruh benda-benda yang 

ada, kondisi-kondisi organisme hidup; pendeknya, seluruh tanda-tanda kekuasaan 

Tuhan yang ada di alam eksternal dan kedalaman-kedalaman batin jiwa manusia. Al 
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Quran menyuruh berpikir dan merenungkan seluruh aspek-aspek penciptaan dan 

menyuruh manusia menggunakan nalar dan fakultas-fakultas lain untuk menemukan 

rahasia-rahasia alam17 Menurut Al Quran kita harus memakai indera dan intelek kita 

untuk memahami alam, dan ini akan mengantarkan kita kepada apresiasi keagungan 

dan kekuasaan Allah SWT. Sebagaimana ‘Allamah Thabathaba’I mengatakan; 

“Al Quran Menyuruh memikirkan tanda tanda langit bintang bintang yang 
gemerlapan dan perbedaan –perbedaan di dalam kondisi-kondisi serta aturan 
sistematik yang membangunnya. Ia menganjurkan kita untuk merenungkan 
penciptaan bumi, laut dan gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan dan binatang, manusia 
dan alam bathinnya” .

Dengan demikian AL Quran menyuruh kita untuk mempelajarai ilmu-ilmu 

kealaman, matematika, dan seluruh bidang-bidang lain yang pentinng bagi 

kemanusiaan, dan membawa kebahagiaan dalam masyarakat. Al Quran menyuruh 

kita mempelajari cabang-cabang ilmu ini dengan syarat ilmu ini dapat membimbing 

manusia menuju kebenaran. Jika tidak ilmu yang bertindak hanya sebagai sebuah 

kesenangan dan mengalangi seseorang dari pengetahuan tentang Tuhan dan 

kebenaran adalah sama dengan kebodohan dalam kamus Al Quran18. 

Dalam pandangan AL Quran seluruh sains adalah perwujudan berbeda dari 

satu dunia yang diciptakan dan yang dikelola oleh satu Tuhan. Dalam perspektif al 

Quran memahami alam bukanlah usaha yang bermakna, kecuali ia membantu kita 

memahami pencipta maha bijak dunia ini dan mendekatkan diri kepada Nya. 

                                                          
17 Mehdi Golshani, Filsafat Sains Menurut Al Quran,(Bandung;Mizan,2003),h.16
18 Ibid,hal.63-64
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Memahami alam dapat mengembangkan wawasan manusia bagi pengenalan Allah 

dan memungkinkannya untuk dapat lebih baik memanfaat pemberian pemberian 

Allah demi kebahagian dan kesejahteraan dirinya19.

Disamping sumber kebenaran ilmiah pertama yaitu Al Quran dan yang kedua 

yaitu As Sunnah, maka harus kita sadari dan yakini, masih ada lagi sumber ketiga 

yaitu alam semesta (al kaun). sumber kebenaran ilmiah ketiga ini tentu tidak kalah 

pentingnya dengan sumber kebenaran pertama dan kedua, sehingga tidak boleh kita 

abaikan bahkan harus dipelajari, ditadabburkan, diobservasi, diteliti, dan dilakukan 

nadhar sebagaimana yang kita lakukan terhadap Al Quran dan As Sunnah. Al kaun 

sebagai sumber kebenaran ketiga akan memberikan kelengkapan yang detail bagi 

pemahaman dan penafsiran Al Quran dan As Sunnah20.

Kepercayaan umum pada abad-abad pertengahan yang berkisar antara tahun 

500 hingga 1450, adalah bahwa bumi itu datar dan tidak bergerak. Selain itu bumi 

juga dianggap sebagai pusat semesta dimana seluruh benda-benda langit 

mengedarinya . teori Ptolemy waktu itu menyebar luas. Pandangannya yang salah itu 

diterima dimana-mana. Al Quran mengoreksi teori-teori yang sudah ada sebelumnya 

di masa itu tentang alam semesta, serta memunculkan teori baru penggantinya21. 

Berkaitan dengan bentuk bumi , AL Quran tidak hanya menunjukakan bahwa bumi 

itu bulat, tetapi kitab suci itu juga selangkah lebih maju dengan memberitahukan kita 

                                                          
19 Ibid, h.l 67
20 Tim perumus fakultas teknik UMJ Jakarta, Al Islam dan IPTEK II, (Jakarta:PT Grafindo 

Persada,1998),h.21
21 Ahmad Mahmud Sulaiman,Tuhan dan Sains,(Jakarta:Sermabi Ilmu Semesta,1995),h. 31-32
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kepada kita bentuk pasti bumi. Al Quran memberi tahu kita bahwa bumi itu 

berbentuk seperti telur, suatu fakta yang ilmu pengetahuan baru bisa menemukannya 

akhir-akhir ini, seiring dengan penemuan sains bahwa terdapat perbedaan tipis antara 

bentu telur itu dengan bentuk bulatnya yang sempurna karena terdapatnya bagian 

yang rata di sekitar kutub dan suatu cekungan dangkal di sekitar khtulistiwa. Ayat-

ayat yang memuat fakta ini ada dalam surat ke 79 (al Naziat ayat 30 -31)22.

Kata arab untuk membentu seperti telur adalah daha. Kata bendanya adalah 

dahaiha yang digunakan oleh orang arab dalam merujuk telur. Para penafsir 

terdahulu menyadari bahwa penafsiran dengan cara ini bisa menyesatkan. Oleh 

karena itu mereka menyembunyikannya dan menafsirkannya kata itu dengan 

“terhampar” sehingga mengaburkan konotasi ilmiah dari tanda yang menakjubkan 

ini23.

G. BAHAN AJAR

Bahan ajar adalah segala bentuk yang digunakan untuk membantu 

guru/infranstruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang 

dimaksud juga bisa berupa bahan tulis maupun bahan tidak tertulis. Dengan bahan 

ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar 

secara runtut dan sistematis sehingga secara akumulatif mampu menguasai semua 

kompetensi secara utuh dan terpadu.

                                                          
22 Ibid, h.31
23 Opcit,h.32
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Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan 

guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaah implementasi pembelajaran. Bahan 

ajar adalah segala bentuk bahan yang diperlukan untuk membantu guru/instruktur 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang dimaksud bisa 

berupa bahan maupun bahan tidak tertulis24. 

Sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain:

1. Petunjuk belajar (petunjuk siswa/guru)

2. Kompetensi yang akan dicapai

3. Informasi pendukung

4. Latihan-latihan

5. Petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja (LK)

6. Evaluasi.

Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa bahan ajar adalah 

seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga terciptanya 

lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Dengan 

demikian, bentuk bahan ajar tidak dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu25:

1. Bahan cetak (printed) antara lain handout, buku, modul, lembar kerja 

siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, model/maket.

                                                          
24 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 173-

174
25 Ibid, h. 174
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2. Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio.

3. Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk, 

film.

4. Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti compact disk 

(CD) interaktif.

Bahan cetak ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan ajar cetak 

tersusun secara baik maka bahan ajar akan mendatangkan beberapa keuntungan 

seperti yang dikemukakan oleh Steffen Peter Ballstaedt yaitu:

1). Bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi, sehingga memudahkan 

guru untuk menunjukkan kepada peserta didik bagian mana yang sedang 

dipelajari.

2). Biaya untuk pengadaannya relatif sedikit.

3). Bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dengan mudah dipindahkan-

pindahkan.

4). Menawarkan kemudahan secara luas dan kreativitas bagi individu

5). Bahan tertulis relative ringan dan dapat dibaca dimana saja

6). Bahan ajar yang baik dapat memotivasi pembaca untuk melakukan 

aktivitas seperti menandai, mencatat, membuat sketsa.

7). Bahan tertulis dapat dinikmati sebagai sebuah dokumen yang bernilai 

besar.
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8). Pembaca dapat mengatur tempo secara mandiri26.

H. Buku Ajar

a. Hakikat dan fungsi buku ajar

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Oleh 

pengarangnya isi buku didapat dari berbagai cara misalnya: hasil penelitian, hasil 

pengamatan, aktualisasi pengalaman, otobigrafi, atau hasil imajinasi seseorang yang 

disebut dengan fiksi. Menurut kamus Oxford, hal 94, buku adalah sejumlah lembaran 

kertas baik cetakan maupun kosong yang dijilid dan diberi kulit. Buku sebagai bahan 

ajar merupakan buku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis kurikulum 

dalam bentuk tertulis.

Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang 

baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik dilengkapi dengan gambar dan 

keterang-keterangannya, isi buku juga menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan 

ide penulisnya. Buku pelajaran berisi tntang ilmu pengetahuan yang dapat digunakan 

oleh peserta didik untuk belajar, buku fiksi akan berisi tentang pikiran-pijiran fiksi si 

penulis, dan seterusnya.

Menurut Mintowati (2003) buku ajar merupakan salah satu sarana 

keberhasilan proses belajar mengajar. Buku ajar merupakan suatu kesatuan unit 

pembelajaran yang berisi informasi, pembahasan serta evaluasi. Buku ajar yang 

                                                          
26 Ibid, h. 175
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tersusun secara sistematis akan mempermudah peserta didik dalam materi sehingga 

mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran.

Buku-buku yang digunakan sekolah-sekolah di Indonesia terdiri dari empat 

jenis, yaitu : (1) buku pelajaran atau buku teks, (2) buku bacaan, (3) buku sumber, 

dan (4) buku pegangan guru yang biasanya mendampingi buku teks. Buku bacaan 

dan buku sumber untuk anak-anak SD, SMP/MTs dan SMA/MA berbeda antara guru 

dan peserta didik27.

Menurut Muslich, hakekat buku ajar merupakan salah satu jenis buku 

pendidikan. Buku ajar adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran 

atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi 

berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan siswa untuk 

diasimilasikan28.

Buku ajar mempunyai ciri tersendiri bila dibanding dengan pendidikan 

lainnya, baik dilihat dari segi isi, tataan atau penyajian, maupun fungsinya. Dilihat 

dari isinya, buku teks atau buku ajar merupakan buku yang berisi uraian bahan ajar 

bidang tertentu, untuk jenjang pendidikan tertentu, dan pada kurun tahun ajaran 

tertentu pula. Dilihat dari segi penyajian, buku teks atau buku ajar merupakan bahan 

ajar yang mempertimbangkan faktor (1) tujuan pembelajaran, (2) kurikulum dan 

                                                          
27 Ayu khumairoh, Pengembangan Buku Ajar Integrasi Al Quran Hadits Dengan Sains, ( 

Skripsi Program  S1 PGMI UIN Malang, 2016), h. 20-21
28 Masnur Muslich,Text Book Writing, (dasar-dasar pemahaman, penulisan, dan pemahaman 

buku teks), (Jogjakarta:Ar-Ruzz Media,2016),h.50
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stratuktur program pendidikan, (3) tingkat perkembangan peserta didik atau sasaran, 

(4) kondisi dan fasititas infranstruktur sekolah, (5) kondisi guru pemakai. Dari segi 

fungsinya selain mempunyai fungsi umum sebagai sosok buku, buku ajar mempunyai 

fungsi sebagai, (1) sarana pengembang bahan program bahan dan program dalam 

kurikulum pendidikan,(2) sarana pembantu tugas akademik guru, (3) sarana 

pemenuhan ketercapaian tujuan pembelajaran, dan (4) sarana pendorong efisiensi dan 

efektifitas kegiatan pembelajaran29.

I. Mata Pelajaran Al Quran Hadits

1. Pengertian Al Quran Hadits

Kedudukan Al Quran sebagai sumber pokok pendidikan islam dapat dipahami 

dari  QS Shaad:29

بـَُّرواُمَباَركٌ إِلَْيكَ أَنـْزَْلَناهُ ِكَتابٌ  )٢٩(األْلَبابِ أُوُلوَولَِيَتذَكَّرَ آيَاتِهِ لَِيدَّ

29. Kitab (Al Qur’an) yang Kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka 
menghayati ayat-ayat-Nya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat 
pelajaran.

Al Quran mempunyai sekian banyak fungsi. Diantaranya adalah menjadi bukti 

kebenaran Nabi Muhammad SAW. bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam 

tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama, menantang siapapun yang meragukkanya 

untuk menyusun semacam Al Quran secara keseluruhan, kedua menantang mereka 

                                                          
29 Masnur musslich, “Hakikat Dan Fungsi Buku Teks”, 

http://www.masnurmuslich.blogspot.com/2008/10/04 archiey.html. h. 1, diakses selasa 29 oktober 
2015 jm 11.02 pm,
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untuk menyusun sepuluh surah semacam Al Quran. Ketiga, menantang mereka untuk 

menyusun satu surah saja semacam Al Quran. Keempat, menantang mereka untuk 

menyusun suatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari Al Quran30.

Al Quran adalah kitab petunjuk, demikian hasil yang kita peroleh dari 

mempelajari sejarah turunnya. Ini sesuai pula dengan penegasan Al Quran: petunjuk 

bagi manusia keterangan mengenai petunjuk serta pemisah antara yang hak dan 

bathil31. Al Quran adalah sumber ajaran islam. Kitab suci itu, menempati posisi 

sentral, bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman 

tetapi juga merupakan inspirator, dan pemandu gerakan-gerakan umat islam 

sepanjang empat belas abad sejarah pergerakan umat ini. Jika demikian itu halnya 

maka pemahaman terhadap ayat-ayat Al Quran melalui penafsiran-penafsirannya 

mempunyai peranan yang sangat besar bagi maju mundurnya umat32

Dasar yang kedua selain Al Quran adalah sunnah (hadits) Rasulullah. Hadits 

menurut ahli hadits adalah apa yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa 

ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau 

sesudahnya. Sedangkan menurut ahli ushul fikih Hadits adalah perkataan, perbuatan,

dan penetapan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW setelah kenabian33. 

                                                          
30 Dr.M.Quraish Shihab, Membumikan Al Quran, (Bandung:mizan,1994),h.27
31 Ibid, 41
32 Opcit,h. 83
33 Syaikh Manna’ Al Qaththan, Pengantar Ilmu Hadits, (Jakarta:Pustaka Al Kautsar,2010). 

hal.22
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Amalan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam proses perubahan hidup 

sehari-hari menjadi sumber utama pendidikan islam karena Allah SWT menjadikan 

Muhammad sebagai teladan bagi umatnya QS Al Ahzab: 21.

2. Tujuan dan Fungsi Al Quran Hadits

Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan 

dalam perilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk 

menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Martinis yamin, memandang bahwa 

tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir 

pembelajaran, dan kemampuan yang harus dimiliki siswa. tujuan pembelajaran yang 

merupakan bagian dari tujuan kurikuler, dapat didefinisikan sebagai kemampuan 

yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu 

dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Karena hanya guru yang 

memahami karakteristik siswa yang akan melakukan pembelajaran di suatu sekolah, 

maka menjabarkan tujuan pembelajaran adalah tugas guru. Menurut Bloom dalam 

bukunya yang sangat terkenal Taxonomy of educational objectivies yang terbit pada 

tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat 

digolongkan ke dalam tiga klasifikasi atau tiga domain (bidang), yaitu domain 

Kognitif, Afektif, Dan Psikomotor34.

                                                          
34 Tim pengembang MKDP kurikulum dan pembelajaran,Kurikulum Dan 

Pembelajaran,(Jakarta:Rajawali Pers, 2011), h.48
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Tujuan pendidikan dalam konsep islam harus mengarah pada hakikat 

pendidikan yang meliputi beberapa aspeknya yaitu tujuan dan tugas hidup manusia, 

memperhatikan sifat- sifat dasar manusia, tuntutan masyarakat, dan dimensi-dimensi 

ideal islam. Pertama, terkait dengan ontology hakikat manusia sudah sangat jelas 

dalam konsep islam dimana manusia diciptakan bukan karena kebetulan, atau sia-sia, 

ia diciptakan dengan membawa tujuan dan tugas hidup seperrti dikatakan dalam QS 

Ali Imran:191. 

Kedua, memperhatikan sifat-sifat dasar manusia yang oleh Allah SWT 

ditempatkan sebagai khalifahNya di muka bumi yang bertujuan untuk mengabdi 

kepadaNya.ketiga, tuntutan masyarakat baik berupa pelestarian nilai-nilai budaya 

yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyarakat, maupun pemenuhan 

terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisispasi perkembangan dan 

tuntutan dunia modern. Keempat, manusia dituntut untuk menempatkan secara selaras 

antara kebutuhan dunia dan akhirat secara proporsional35

Pembelajaran Al Quran Hadits adalah bagian dari upaya untuk 

mempersiapkan agar siswa memahami, terampil melaksanakan dan mengamalkan isi 

kandungan Al Quran Hadits di Madrasah Aliyah adalah agar siswa mampu membaca, 

menghafal, menterjemahkan, menjelaskan, mengamalkan isi kandungan al quran 

hadits dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi orang yang beriman dan 

                                                          
35 Rois Mahfud, Al islam (pendidikan agama islam),(Jakarta:Erlangga,2011),h.145-146



42

bertakwa kepada Allah SWT. Inti ketakwaan itu ialah berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, sebagaimana yang 

dikutip melaluii sebuah buku “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dengan prosedur statistic atau 

atau dengan cara kuantitatif”1. Dan “Metode kualitatif adalah sebagai prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang yang perilkaunya dimati”2. 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan 

kualitatif-deskriptif karena data-data yang diteliti merupakan data verbal yang teak 

berbentuk angka melainkan dalam bentuk kata, kalimat dan ungkapan yang tertuang 

dalam teks dan jenis penelitian adalah studi kepustakaan (library research). Bogdan 

dan taylor telah mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prossedur penyelidikan 

untuk memahami maslaah berdasarkan pada penciptaan gambar holistic yang 

dibentuk kata-kata dan berusaha memahami dan menafsirkan makna teks dalam latar 

ilmiah3.

                                                          
1 Djunaidi ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Jogjakarta:Ar 

Ruzz media,2012),h.25
2 Lexy.J.Melong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung:Remaja Rosdakarya,1992),h.26
3 Bogdan & Tylor, Metodologi Penelitian Sosial,(Jakarta:Bumi Aksara,2001),h.81
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Berdassarkan objek kajian, maka penelitian ini adalah termasuk penelitian yang 

bersifat keustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) 

adalah teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan 

berbagai macam materi yang terdapat dalam perpustakaan. Kepustakaan dapat berupa 

buku, jurnal, majalah, surat kabar dan beberapa tulisan yang mempunyai relevansi 

dengan pembahasan dalam penelitian4.

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dalam penelitian ini digunakan metode 

kualitatif, yang mana data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak 

hipotesis sebagaimana pada penelitiann kuantitatif secara umum ,melainkan hasil dari 

penelitian ini berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati. Dalam penelitian ini 

yang terpenting adalah proses penelitian bukan hasilnya. “Hal ini disebabkan oleh 

hubungan-hubungan bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati 

dalam proses”5. Penelitian ini bersifat natural atau alami artinya dalam menganalisis 

dan mendeskripsikan data yang ada dipaparkan oleh penulis secara apa adanya tanpa 

menambah atau mengurangi data yang ada di dalam bahan ajar yang dianalisis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan noninteraktif atau yang 

biasa disebut dengan penelitian analitis. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam 

sebuah buku bahwa dalam penelitian noninteraktif ini “peneliti menghimpun, 

mengiidentifikasi, menganalisis dan mengadakan sintesis data, untuk kemudian 

                                                          
4 Joko subagyo, Metode Penelitian Dan Praktek, (Jakarta:rhineka utama, 1991),h.109
5 Djunaidi ghony dan Fauzan Almanshur,Opcit,h.35
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mengadakan interprestasi terhadap konsep kebijakan dan peristiwa yang secara 

langsung maupun tidak langsung dapat diamati”6. Lebih lanjut lagi penulis 

menggunakan studi kepustakaan (library research sebagai basis penelitian 

dikarenakan banyaknya penelitian yang ditemukan berorientasi pada analisis isi 

(content analysis) terhadap buku pelajaran PAI yang memiliki muatan sains di dalam 

materi tersebut. Dari kutipan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti 

mendeskripsikan dan menganalisis bahan ajar Al Quran Hadits kelas 12 di Madrasah 

Aliyah. Dimana peneliti menganalisis terkait dengan sains (ilmu pengetahuan).

B. Data dan sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber-sumber data yang relevan dengan 

pembahasan penelitian.

“Dilihat dari sumber data, dalam pengumpulan data dapat menggunakan sumber 
primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud dalam penelitian adalah 
The primary source differs from the secondary source in that it is a direct description 
of an occurrence. In educational research this generally means the description of the 
study by the individual who carried it out…, sedangkan sumber data sekunder adalah 
merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data 
baik melalui orang maupun melalui catatan dokumen sifatnya lebih baku sering pula 
disebut ‘sumber pustaka buku’ atau sifatnya lebih permanen, pada umunya memiliki 
waktu, masa usia yang lebih lama”7.

Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa sumber data yang diguanakan dalam 

penelitian ini pada umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan 

                                                          
6 Ibid, h.65
7 Djunaidi ghony dan Fauzan Almanshur, Metodologi penelitian kualitatif,(Jogjakarta:Ar 

Ruzz media,2012),h.164
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sumber dat sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis 

yaitu:

a. Data primer, merupakan sumber utama dari penelitian ini yaitu bahan ajar Al 

Quran Hadits MA diantaranya buku pelajaran Al Quran Hadis penerbit 

Kemenag, Maurice Bucaille, Bibel, Quran dan Sains modern.

b. Data sekunder, merupakan sumber yang mendukung data-data penelitian ini, 

buku berupa jurnal, wawancara, buku, artikel, majalah, surat-surat keputusan, 

website, blog. Dan lain sebagainya yang dapat menjadi sumber tambahan dan 

berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumetasi. “metode dokumetasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

lengger, agenda, dan sebagainya”8. Dalam buku metodologi penelitian kualitatif 

karangan Lexy J. Moleong untuk memanfaatkan dokumen yang padat isi biasanya 

digunakan teknik tertentu. Teknik yang paling umum adalah content analysis atau 

dinamakan kajian isi. Guba dan Lincoln memberikan definisi yang agak lain dan 

menyatakan bahwa kajian isi adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik 

                                                          
8 Ibid, h. 164
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kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara 

obyektif dan sistematis9

Dari penjelasan metode tersebut peneliti mengumpulkan data-data dari berbagai 

sumber dimana sumber utama dari penelitian ini adalah bahan ajar Al Quran Hadits 

kelas 12 MA . sedangkan data-data sekunder didapat dari berbagai buku yang 

relevan, website/blog, hasil penelitian, dan lain sebagainya.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat 

penting, karena dari kegiatan ini adalah data yang diperoleh akan diuji dan dinilai 

yang mana hasil dari analisis tersebut akan sangat mempengaruhi hasil penelitian 

yang dilakukan.

“Analisis data merupakan suatu pencarian, pola-pola data perilaku yang muncul, 

objek-objek, terkait dengan focus penelitian…, analisis data mencakup menguji, 

menyeleksi, menyortir, mengategorikan, mengevaluasi, membandingkan, 

menyintesiskan, dan renungkan datayang telah direkam, juga meninjau kembali data 

mentah dan terekam”10. 

Pada penelitian ini teknik analisis datanya adalah content analysis  (analisis 

konten), artinya peneliti melakukan analisis terhadap materi atau isi yang ada dalam 

                                                          
9 Dr.Lexy J. Meloeng,M.A, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:PT Remaja 

Rosdakrya,1999),h.163
10 Opcit, h.246
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data primer (buku ajar). Analisis tersebut dilakukan dengan secara sistematis dan 

logis dimulai dari membaca dan menelaah seluruh data yang telah tersedia, terutama 

data primer. Setelah seluruh data dipelajari dan dicermati.

E. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian disini merupakan suatu rangkaian penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti mulai dari pra-reserch hingga penulisan laporan penelitian. 

Menurut Djunaidi ghony dan Fauzan Almanshur, “tahap-tahap penelitian ini 

diharapkan memberikan gambaran tentang keseluruhan kegiatan penelitian mulai dati 

perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis dan penafsiran data, sampai 

penulisan laporan”11. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam 

membangi tahap-tahap penelitian. Akan tetapi secara gasris besar pembagian tahap-

tahap penelitian meliputi tahap pra-research (pra penelitian), tahap pekerjaan 

lapangan atau penelitian, dan tahap penyelesaian atau pelaporan.

1. Tahap pra penelitian (pra-research)

Tahap pra penelitian ini merupakan kegiatan yang dilakuakan sebelum 

penelitian dimulai. Pada tahap ini sebelum penelitian ini dilakukan kegiatan-kegiatan 

antara lain: mencari permasalahan penelitian melalui bahan tertulis, kegiatan-kegiatan 

ilmiah dan non ilmiah, dan pengamatan atau yang kemudian merumuskan 

permasalahan yang bersifat tentative dalam bentuk konsep awal, berdiskusi dengan 

                                                          
11 Ibid,h.143



49

orang-orang tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan tentang permasalahan 

yang ada, menyusun sebuah konsep ide pokok penelitian, berkonsultasi dengan 

pembimbing untuk mendapatkan persetujuan, menyusun proposal penelitian yang 

lengkap, perbaikan hasil konsultasi, serta menyiapkan surat izin penelitian.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan Atau Penelitian

Tahap pekerjaan penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

sebuah penelitian. Dalam tahap ini kegiatan peneliti dimulai dari mencari data-data 

dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. 

Selanjutnya setelah semua data terkumpul maka dilakukanlah pembacaan, telaah, dan 

analisis terhadap data yang didapatkan.

3. Tahap Penyelesaian Atau Pelaporan

Tahap penyelesaian atau pelaporan merupakan tahap terkahir dalam sebuah 

kegiatan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan terhadap data dan 

hasil analisis data. Selain itu, semua kegiatan penelitian mulai dari pra-penelitian 

hingga tahap penyelesaian atau pelaporan ini juga disusun dan ditulis dalam bentuk 

sebuah karya ilmiah hasil penelitian. 
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BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Mata Pelajaran Al Quran Hadis 

Mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis di Madrasah Aliyah adalah salah satu mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari Al-Qur’an-

Hadis yang telah dipelajari oleh peserta didik di MTs/SMP. Peningkatan tersebut 

dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian al-

Qur’an dan al-Hadis terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai 

persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan 

menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, 

demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif al-

Qur’an dan al-Hadis sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat.

Secara substansial, mata pelajaran Al-Qur’an-Hadis diharapkan memiliki 

kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan 

mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an-hadis sebagai 

sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup 

dalam kehidupan sehari-hari.

Impelementasi kurikulum 2013 di sekolah/madrasah yang sudah di mulai di 

sejumlah sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, secara terbatas, 
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merupakan salah satu bentuk inovasi pendidikan yang dilakukan pemerintah. Dalam 

pandangan Ridwan Abdullah Sani, pengembangan kurikulum 2013 ini merupakan 

upaya peningkatan mutu pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kreatif dan 

mampu menghadapi kehidupan di masa yang akan datang1. 

Orientasi kurikulum 2013 adalah terjadinya peningkatan dan keseimbangan 

antara kompetensi sikap (attitude), keterampilam (psikomotor), dan pengetahuan 

(kognitif). Hal ini sejalan dengan UU No 20 Tahun 2003 sebagaimana tersurat dalam 

penjelasan pasal 35 yaitu kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan 

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar 

nasional yang telah disepakati. Begitu pula dengan pengembangan kurikulum 

berbasis kompetensi yang telah dirintis oleh pemerintah pada Tahun 2004 dengan 

mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan2.

Pembahasan strukutur kurikulum sekolah menengah atas/madrasah aliyah 

meliputi kompetendi inti, mata pelajaran, beban belajar, dan kompetensi dasar.

Kompetensi inti adalah istilah baru yang muncul dalam kurikulum 2013. Apa dan 

bagaimana pengembangan kompetensi inti? Berikut ini penjelasannya secara ringkas.

                                                          
1 Andi Prastowo, Menyusun RPP Tematik terpadu,(Jakarta:Prenadamedia Group,2015),h.5
2 Ibid,h.6
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1. KOMPETENSI INTI

1) Pengertian Kompetensi Inti

Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar 

kompetensi kelulusan yang harus dimiliki seorang siswa pada setiap tingkat kelas 

atau program. Sementara itu standar kompetensi lulusan sendiri adalah kriteria 

mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kompetensi inti merupakan 

prasyarat bagi pencapaian standar kompetensi lulusan dimana sifatnya berjenjang dan 

bertahap3.

Disamping itu, kompetensi bukan untuk diajarakn melainkan dibentuk melalui 

pembelajaran berbagai kompetensi dasar dari sejumlah mata pelajaran yang relevan. 

Dalam hal ini mata pelajaran diposisikan sebagai sumber kompetensi. Apapun yang 

diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya 

yakni kompetensi intiyang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas 

tertentu4.

2) Fungsi dan kegunaan kompetensi inti

Kompetensi inti berfungsi sebagai unsure pengorganisasi kompetensi dasar. 

Sebagai unsure pengorganisasi, kompetensi inti merupakan pengikat untuk organisasi 

vertical dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Oragnisasi vertical kompetensi 

                                                          
3 Andi Prastowo, Menyusun RPP Tematik terpadu,(Jakarta:Prenadamedia Group,2015),h.118
4 Ibid,119
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dasar adalah keterkaitan kompetensi dasar satu kelas dengan kelas di atasnya 

sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang 

berkesinambungan antarkompetensi yang dipelajari siswa. oraganizazi horizontal 

adalah keterkaitan antara kompetensi dasar satu mata pelajaran dan kompetensi dasar 

dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu kelas yang sama sehingga terjadi proses 

saling memperkuat5.

3) Macam-macam kompetensi inti

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa kompetensi inti merupakan 

kompetensi yang mengikat berbagai kompetensi dasar ke dalam aspek sikap, 

keterampilan, dan pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu 

jenjang sekolah, kelas , dan mata pelajaran. Dan kompetensi inti merupakan tingkat 

kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki seorang 

siswa pada setiap tingkat kelas atau program.

Dari pengertian tersebut, dapat kita ketahui bahwasannya kompetensi inti 

mencakup tiga ranah yaitu ranah kompetensi sikap, ranah kompetensi keterampilan, 

dan ranah kompetensi pengetahuan. Namun dalam kurikulum 2013 kompetensi sikap 

dijabarkan lagi dua macam agar lebih operasional, yaitu dengan istilah sikap spiritual 

                                                          
5 Opcit,h.119
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dan sikap sosial. Adapaun rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai 

berikut6:

a. kompetensi inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual
b. kompetensi inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial
c. kompetensi inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan, dan
d. kompetensi inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan

Dengan demikian kompetensi inti di sekolah menengah atas/madrasah aliyah 

terbagi menjadi empat macam yaitu KI 1(Sikap spiritual), KI 2 (sikap sosial). KI 3 

(pengetahuan), KI 4 (keterampilan). Untuk KI-1 dan KI-2 merupakan penjabaran atau 

operasional dari kompetensi inti sikap. Jadi substansi KI untuk SMA/MA meliputi 

tiga ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Atau istilah lainnya yaitu 

ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotor.

2. KOMPETENSI DASAR

Kompetensi dasar adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang 

diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kemudian dipertegas dalam 

permendikbud RI No.65 Tahun 2013 tentang standar proses, yang mengemukakan 

bahwa kompetensi dasar merupakan kemampun spsesifik yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran7.

                                                          
6 Andi Prastowo, Menyusun RPP Tematik terpadu,(Jakarta:Prenadamedia Group,2015),h.120

7 Ibid. h.128
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Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan 

kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, 

kemampuan awal, serta cirri dari suatu mata pelajaran8.

Berikut table tentang kompetensi inti daan kompetensi dasar mata pelajaran al 

quran hadits kelas XII Madrasah aliyah

Tabel 4.1

Al Quran Hadits Kelas XII Semester 1

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR

1. Menghargai dan 

Mengahayati ajaran 

agama yang dianutnya

1.1 Meyakini kebenaran isi Al Quran 

surah Al Maidah:8-10; surah An-

Nahl:90-92; Surah An Nisa’:105 

dan hadis tentang berlaku adil dan 

jujur

1.2 Merasakan keindahan Al Quran 

Surah Al-Qashash:79-82; Surah Al 

Isra’:26-27,29-30, surah Al 

Baqarah:177 dan hadis tentang 

hidup sederhana dan perintah 

menyantuni orang dhuafa

1.3 Menghayati isi kandungan Al 

Quran surah Al Mujadalah:11; 

surah Al Jumu’ah 9-11; surah Al 

Qasahash : dan hadis etos kerja

                                                          
8 Herry widyastono, pengembangan kurikulum di era otonomi daerah,(Jakarta:Bumi 

Aksara,2014),h.161
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1.4 Menerima pelajaran Al Quran surah 

Al Kafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-

41; surah Al Kahfi: 29, surah Al 

Hujurat; 10-13 dan hadis tentang 

etika pergaulan

2. Menghayati dan 

mengamalkan perilaku 

jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, 

kerjasama, toleran, 

damai), santun, 

responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap

sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara 

efektif dengan 

lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia

2.1 Mengilustrasikan perilaku orang 

yang mengamalkan surah Al 

Maidah:8-10; surah An-Nahl:90-92; 

Surah An Nisa’:105 dan hadis 

tentang berlaku adil dan jujur

2.2 Menunjukkan perilaku orang yang 

mengamalkan Surah Al-

Qashash:79-82; Surah Al Isra’:26-

27,29-30, surah Al Baqarah:177 

dan hadis tentang hidup sederhana 

dan perintah menyantuni orang 

dhuafa

2.3 Menunjukkan contoh perilaku 

orang yang mengamalkan surah Al 

Mujadalah:11; surah Al Jumu’ah 9-

11; surah Al Qasahash : dan hadis 

etos kerja

2.4 Membiasakan mengamalkan surah 

Al Kafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-

41; surah Al Kahfi: 29, surah Al 

Hujurat; 10-13 dan hadis tentang 

etika pergaulan
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3. Memahami, 

menerapkan, dan 

menganalisis 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, 

dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  

kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan prosedural 

pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya 

untuk memecahkan 

masalah

3.1 Memahami Al Quran surah Al 

Maidah:8-10; surah An-Nahl:90-92; 

Surah An Nisa’:105 dan hadis 

tentang berlaku adil danjujur

3.2 mengidentifikasikan Al Quran 

Surah Al-Qashash:79-82; Surah Al 

Isra’:26-27,29-30, surah Al 

Baqarah:177 dan hadis tentang 

hidup sederhana dan perintah 

menyantuni orang dhuafa

3.3 mengklasifikasikan isi Al Quran 

Surah Al Mujadalah:11; surah Al 

Jumu’ah 9-11; surah Al Qasahash : 

dan hadis etos kerja

3.4 mendiskusikan Al Quran surah Al 

Kafiruun: 1-6; surah Yunus: 40-41; 

surah Al Kahfi: 29, surah Al 

Hujurat; 10-13 dan hadis tentang 

etika pergaulan

4. Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan 

pengembangan dari 

4.1 Menunjukkan contoh pengalaman 

perilaku adil dan jujur dalam 

perkataan dan perbuatan seperti 

terkandung dalam surah Al 

Maidah:8-10; surah An-Nahl:90-92; 
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yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif 

dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan

Surah An Nisa’:105 dan hadis 

tentang berlaku adil danjujur

4.2 Mendemonstrasikan pengalaman 

berperilaku hidup sederhana dan 

menyantuni kaun dhuafa 

sebagaimana dalam Al Quran Surah 

Al-Qashash:79-82; Surah Al 

Isra’:26-27,29-30, surah Al 

Baqarah:177 dan hadis tentang 

hidup sederhana dan perintah 

menyantuni orang dhuafa

4.3 Memetakan pengalaman perilaku 

beretos kerja yang terkandung 

dalam Al Quran Surah Al 

Mujadalah:11; surah Al Jumu’ah 9-

11; surah Al Qasahash : dan hadis 

etos kerja

4.4 Mendokumentasikan pengalaman 

perilaku bertoleransi dalam 

pergaulan multicultural dan 

beretika dalam pergaulam seperti 

yang terkandung dalam Al Quran 

surah Al Kafiruun: 1-6; surah 

Yunus: 40-41; surah Al Kahfi: 29, 

surah Al Hujurat; 10-13 dan hadis 

tentang etika pergaulan dalam 

kehidupan sehari-hari
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Tabel 4.2
AL QURAN HADITS KELAS XII SEMESTER 2

KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

1. Menghayati dan 

mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya

1.1 Meyakini kebenaran isi Al 

Quran Ali Imran :159 dan 

surah Asy-syura:38, dan hadis 

tentang mentaati pemimpin

1.2 Merasakan keindahan isi Al 

Quran Al ‘Alaq:1-5, Surah 

Yunus:101, Surah Al 

Baqarah:164, hadits tentang 

potensi akal dan ilmu.

1.3 Menghayati isi Al Quran 

Surah Ar Ruum:41-42, Surah 

Al A’Raaf:56-58, surah 

Shad:27, Surah Al Furqan:45-

50, Surah Al Baqarah:204-

206,hadis tentang kelestarian 

alam.

1.4 Menerima isi Al Quran Surah 

Al Baqarah:155 dan hadis 

tentang ujian dan cobaan

2. Menghayati dan 

mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, 

2.1 Mengilustrasikan isi Al Quran 

Ali Imran :159 dan surah Asy-

syura:38, dan hadis tentang 

mentaati pemimpin
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kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap 

sebagai bagian dari solusi atas 

berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia

2.2 Menunjukkan perilaku yang 

mencerminkan Al Quran Al 

‘Alaq:1-5, Surah Yunus:101, 

Surah Al Baqarah:164, hadits 

tentang potensi akal dan ilmu.

2.3 Memberikan keteladanan 

penerapan isi Al Quran Surah 

Ar Ruum:41-42, Surah Al 

A’Raaf:56-58, surah Shad:27, 

Surah Al Furqan:45-50, Surah 

Al Baqarah:204-206,hadis 

tentang kelestarian alam.

2.4 Membiasakan diri 

mengamalkan isi Al Quran 

Surah Al Baqarah:155 dan 

hadis tentang ujian dan 

cobaan

3. Memahami, menerapkan, dan 

menganalisis pengetahuan 

faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

3.1 Memahami Al Quran Ali 

Imran :159 dan surah Asy-

syura:38, dan hadis tentang 

mentaati pemimpin

3.2 Mengiidentifikasikan isi Al 

Quran Al ‘Alaq:1-5, Surah 

Yunus:101, Surah Al 

Baqarah:164, hadits tentang 

potensi akal dan ilmu

3.3 Mendiskripsikan isi Al Quran 

Surah Ar Ruum:41-42, Surah 
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terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah

Al A’Raaf:56-58, surah 

Shad:27, Surah Al Furqan:45-

50, Surah Al Baqarah:204-

206,hadis tentang kelestarian 

alam.

3.4 Mendiskusikan Al Quran 

Surah Al Baqarah:155 dan 

hadis tentang ujian dan 

cobaan seseorang yang sesuai 

dengan tingkat pengalaman 

agamanya yang diriwayatkan 

oleh Tirmidzi dari Mus’ah bin 

Sa’ad dari ayahnya.

4. Mengolah, menalar, dan 

menyaji dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, bertindak 

secara efektif dan kreatif, 

serta mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah 

keilmuan

4.1 Mensimulasikan perilaku 

hidup demokratis yang 

terkandung dalam Al Quran 

Ali Imran :159 dan surah Asy-

syura:38, dan hadis tentang 

mentaati pemimpin

4.2 Memetakan hasil karya 

pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi 

seperti terkandung dalam Al 

Quran Al ‘Alaq:1-5, Surah 

Yunus:101, Surah Al 

Baqarah:164, hadits tentang 

potensi akal dan ilmu

4.3 Mendemonstrasikan perilaku 
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orang yang mengamalkan Al 

Quran Surah Ar Ruum:41-42, 

Surah Al A’Raaf:56-58, surah 

Shad:27, Surah Al Furqan:45-

50, Surah Al Baqarah:204-

206,hadis tentang kelestarian 

alam.

4.4 Mendokumentasikan 

pengalaman mengamalkan Al 

Quran Surah Al Baqarah:155 

dan hadis tentang ujian dan 

cobaan

Uraian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang rinci ini adalah untuk 

memastikan bahan capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, 

melainkan harus berlanjut ke keterampilan dan bermuara pada sikap. Melalui 

kompetensi inti tiap mata pelajaran ditekankan bukan hanya memuat kandungan 

pengetahuan saja, tetapi juga memuat pesan tentang pentingnya memahami mata 

pelajaran tersebut sebagai bagian dari pembentukan sikap. Hal ini penting mengingat 

kompetensi pengetahuan sifatnya dinamis karena pengetahuan masih selalu 

berkembang.
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A. Profil Buku Teks Siswa Mata Pelajaran Al Quran Hadits Kelas XII MA

Penerbit Departemen Agama

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Madrasah Aliyah yang terdiri atas lima 

mata pelajaran yang memiliki karakteristik sendiri-sendiri, Al Quran Hadits 

menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna 

secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kadungannya dalam kehidupan 

sehari-hari.

Buku bahan ajar meski bukan satu-satunya penentu keberhasilan mengajar 

namun berperan penting sebagai sumber belajar baik bagi guru terlebih lagi bagi 

siswa. Buku ajar yang baik adalah buku ajar yang mampu merangsang semangat guru 

dan siswa untuk mengembangkan wawasan pemikiran serta mampu memberikan 

modal awal yang berguna sebagai fondasi berpikir dan pengembangan pengayaan 

pengetahuan melalui sumber-sumber belajar lainnya. Selain itu buku yang baik juga 

harus mempertimbangkan kemudahan bahasa, cakupan materi dan keragaman daya 

nalar kritis di masing-masing madrasah.

Buku yang akan dianalisis dalam skripsi ini berjudul Buku siswa Al Quran 

Hadis (pendekatan saintifik kurikulum 2013) untuk Madrasah Aliyah (MA). Buku ini 

ditulis oleh Muh Rifqi Rusyidi,Lc dan editor nya adalah Dr. H. Abdul Haris, M.A  

diterbitkan oleh penerbit Kementerian Agama yang berada di Jakarta. Di sampul 
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depan yang berwarna coklat tua dan kuning-orange terdapat ilustrasi gambar berupa 

kitab suci umat islam yakni Al Quran.

Buku ini disusun berdasarkan standar isi Madrasah Aliyah 2013. diawali 

dengan katalog dalam terbitan, kemudian kata pengantar  dari Dirjen Pendidikan 

Islam yaitu Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA, dilanjutkan dengan pedoman 

Transliterasi Arab-Indonesia, kemudian pedoman penggunaan buku dalam 

penyajiannya menggunakan istilah-istilah operasional buku seperti KI-KD-Tujuan 

Pembelajaran, setiap awal bab disajikan cover dengan ilustrasi sebagai gambaran 

awal tentang materi pelajaran yang akan disampaikan. Kompetensi inti, kompetensi 

dasar, dan tujuan pembelajaran sebagai panduan dan target materi yang harus 

disampaikan dan dikuasai siswa dalam kegiatan pembelajaran.

Buku ini ini mencakup materi semester gasal dan semester genap. Pada 

semester gasal membahas tentang bab 1-4 dan semester genap membahas bab 5-8. 

Pada setiap akhir bab disediakan soal-soal latihan. Kemudian peneliti hanya 

menganalisis dari bab 1- 4 dan mencari apakah terdapat kaitannya dengan natural 

sains . Buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang relevan pada setiap sub 

bahasannya. Isi buku diakhiri dengan daftar pustaka dengan tebal buku 150 halaman
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Tabel 4.3

Gambaran Profil Buku Pelajaran Al Quran Hadis Penerbit Kemenag

Judul buku Buku siswa Al Quran Hadis (Pendekatan 

Saintifik kurikulum 2013)/MA/Kelas XII

Penulis Muh.Rifqi Rusyidi,LC

Editor Dr.H.Abdul Haris,MA

Penyelia penerbitan Direktorat Pendidikan Madrasah

Direktorat Jendral Pendidikan Islam

Kementerian Agama Republic Indonesia

ISBN 978-602293-8445-79-5 (jilid lengkap)

978-979-8445-79-5 (Jilid 3)

Cetakan ke-I 2016

Adapun daftar isi materi dalam buku ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

DAFTAR ISI MATERI

SEMESTER BAB MATERI

1

I Membudayakan Hidup Sederhana Dan Menyantuni 

Kaum Dhuafa

II Menghadapi Cobaan Dengan Senyuman

III Menjaga Kelestarian Alam

IV Islam Mendorong Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Dan Teknologi

II
V Membangun Budaya Kritis Melalui Dakwah

VI Menggembirakan Gerakan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi 
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Mungkar

VII Semua Bisa Diselesaikan Dengan Musyawarah

VIII Hidup Tenteram Karena Jujur Dan Adil

B. PENYAJIAN DATA

Natural Science atau biasa disebut dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau ilmu Alamiah (Natural Science) yang 

membahas tentang alam semesta dengan semua isinya dan selanjutnya terbagi 

terbagi atas:

a. Fisika (Physics), suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda tidak 

hidup atau mati dari aspek wujjud dengan perubahan-perubahan yang 

bersifat sementara. Fisiska secara klasik dibagi dalam mekanika, panas, 

bunyi, cahaya, gelombang, listrik, magnet, dan teknik mekanik, teknik 

sipil, serta teknik listrik (arus lemah dan kuat). Ketiga yang terakhir itu 

merupakan Fisika terapan.

b. Kimia (Chemistry), suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda 

hidup dan tidak hidup dari aspek susunan materi dan perubahan-

peruabahan yang berisifat tetap.

c. Biologi (Biology Science), ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk 

hidup dan gejala-gejalanya. Bologi dibagi atas cabang-cabang yang antara 

lain adalah:

1) Botani, suatu cabang bilogi yang mempelajari seluk beluk tumbuhan
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2) Zoology, suatu cabang biologi ynag mempelajari  hewan 

3) Morfologi, suatu studi tentang struktur luar atau bentuk luar makhluk 

hidup.

4) Anatomi, suatu studi tentang struktur-struktur atau bentuk makhluk 

hidup.

5) Fisiologi, suatu studi tentang fungsi atau faal tubuh makhluk hidup

6) Sitologi, suatu studi tentang sel secara mendalam meliputi strukutur, 

molekuler, dan lain-lainnya

7) Histology, suatu studi tentang jaringan atau organ makhluk hidup, 

yang merupakan serentetean sel yang sejenis.

8) Paleontology, suatu studi tenatng makhluk-makhluk masa lampau 

yang kebanyakan hanya berupa fosil.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwasannya Biologi adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari makhluk hidup dan gejala-gejalanya. Dalam buku 

pelajaran Al Quran Hadis kelas XII untuk Madrasah Aliyah terdapat 4 bab yang 

akan dianalisis diantaranya BAB I Membudayakan hidup sederhana dan

Menyantuni Dhuafa, BAB II menghadapi cobaan dengan senyuman, BAB III 

Menjaga Kelestarian Alam, dan BAB IV Islam mendorong pengembangan ilmu 

pengetahuan. Kemudian kita akan bahas perbab untuk mengetahui apakah di 

dalam materi tersebut terdapat Muatan Sains terkait Biologi?. 
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1) BAB I Membudayakan hidup sederhana

Islam sebagai agama tauhid sangat memperhatikan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kemanusiaan. Salah satu tema dalam Al Quran dan Hadis adalah 

kemiskinan dan upaya utnuk menanggulanginya, perhatian islam terhadap 

kemiskinan tidak ada bandingnya. Dalam BAB ini materi yang dibahas adalah 

tentang memahami hakikat hidup sederhana, memahami kedudukan pentinnya 

menyantuni Dhuafa. 

Perintah untuk berhemat, hidup sederhana dan bersahaja tidak hanya berlaku 

di dalam membelanjakan harta, tetapi di dalam semua katifitas islam juga 

mengedapankan prinsip kewajaran dan kesederhanaan. Seperti pesan yang terdapat di 

dalam hadits yang diriwayatkan oleh Iman Ahmad dan juga disebutkan Imam 

Bukhori tentang etika makan, minum, dan bersedekah:

َلةٍ  يـْ
ُكْل َوْشَرْب َواْلَبْس َوَتَصدَّ ْق ِىف َغْريِ َسَرٍف َوالَ خمَِ

Artinya: makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedahkanlah dengan tidak 
melampaui batas dan tidak menyombongkan diri”

Larangan israf berlaku untuk perbuatan kapanpun dan dimanapun, termasuk 

di dalam urusan ibadah, wudlu adalah salah satu ibadah mahdhah, meskipun 

menyempurnakan wudhu itu wajib, tetapi penggunaan air untuk mendapatkan wudlu 

yang sempurna tidak boleh berlebihan, oleh karena itu Abu Nua’im meriwayatkan 

dari Ana berkata : tidak ada baikya berwudlu dengan air yang berlebihan.
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Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat melimpah. Tetapi 

penggunaan air yang berlebihan meskipun untuk kesempurnaan ibadah tetap tidak 

diperkenankan. Sebenarnya dalam ukuran Rasulullah SAW ini kalau kita cermat, 

tidak hanya berlaku untuk air saja, tetapi untuk semua sumber daya alam, dan hadis 

ini melarang kita untuk mengeksploitasi sumber alam secara berlebihan.

2) BAB II Menghadapi cobaan dengan senyuman

Menjadi orang Indonesia merupakan rahmat tersendiri bagi kita, kekayaan 

alam yang luar biasa diberikan kepada bangsa Indonesia. Kehidupan sosial yang 

relative aman dan tenteram. Kita tidak bisa membayangkan bagaiamana nasib 

saudara-saudara kecil kita yang hidup di dalam kondisi perang yang tidak berakhir, 

hidup di Negara-negara yang sangat kekurangan sumber alam karena dilanda 

kekeringan yang berkepanjangan atau karena bencana alam.

3) BAB III Menjaga kelesatarian alam

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
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42. Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-
orang yang mempersekutukan (Allah).”

Ibnu katsir mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat maksiat 

sesungguhnya dia teah berbuat kerusakan, karena dengan maksiat dapat mengurangi 

keberkahan dan kelestarian alam, oleh karena itu di dalam hadis disebutkan bahwa 

meninggalnya orang-orang yang berbuat maksiat memberikan ketenangan bagi 

Negara, manusia, tumbuhan dan juga binatang. (H.R Bukhari).

Dr. Wahhbah al-Zuhaily di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan al fasad adalah semua bentuk kerusakan dan kondisi tidak nyaman 

yang terjadi di muka bummi ini, mulai dari peruabahan musim yang tidak tentu, 
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munvulnya cuaca ekstrim, kemarau yang berkepanjangan, sumber daya alam yang 

menipis sehingga muncul kekhawatiran. Penyebab itu semua kembali kepada apa 

yang telah disampaikan oleh Ibnu katsir di atas karena dosa maksiat dan perbuatan 

yang melanggar hukum, mengambil hak orang lain, eksploitasi kekayaan alam secara 

berlebihan, serta menggunakannya secara boros.

Kerusakan alam yang menimbulkan kekhawatirkan bagi manusia merupakan 

peringatan dari Allah. Seharusnya ini mampu menyadarkan manusia untuk tidak lagi 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan kembali kepada nilai-nilai agama. 

Oleh karena itu sudah waktunya ditegakkan hukum yang tegas bagi mereka yang 

merusak alam. Rasulullah SAW  dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu 

Dawud memberikan gambaran, bahwa menegakkan hukum (bagi orang yang 

merusak) itu lebih banyak memberikan ketenangan bagi penduduk dunia dari pada 

turunnya hujan 40 hari.

Allah Swt telah banyak memberikan banyak pelajaran kepada manusia 

tentang penyebab kehancuran umat terdahulu. Salah satu penyebab yang disebutkan

di ayat ini adalah karena mereka terlalu banyak melakukan kemusyrikan. Dari ayat-

ayat yang semacam ini sebenarnya kita diperintahkan untuk belajar dari kehancuran 

umat terdahulu dan jangan sampai melakukan yang sama.
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1. Q.S Al A’raf ayat 56-58

) َوُهَو 56ُدوْا ِفي اَألْرِض بـَْعَد ِإْصَالِحَها َواْدُعوُه َخْوفاً َوَطَمعاً ِإنَّ رَْحَمَت الّلِه َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِنين (َوَال تـُْفسِ 

ٍت فَأَنَزْلَنا بِِه اْلَماء فََأْخَرْجنَا الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشراً بـَْيَن يََدْي رَْحَمِتِه َحتَّى ِإَذا أَقـَلَّْت َسَحاباً ثَِقاًال ُسْقَناُه لِبَـَلٍد مَّيِّ 

) َواْلبَـَلُد الطَّيُِّب َيْخُرُج نـََباتُُه بِِإْذِن رَبِِّه َوالَِّذي َخُبَث 57ِبِه ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلمْوَتى َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرون (

)58اِت ِلَقْوٍم َيْشُكُرون(َال َيْخُرُج ِإالَّ َنِكداً َكَذِلَك ُنَصرُِّف اآليَ 

Terjemahan

“(56) Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan 

baik, berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya 

rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. (57) Dialah yang 

meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-

Nya (hujan), sehingga apabila angin itu membawa awam mendung, kami halau ke 

suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami 

tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan seperti itulah kami 

membangkitkan orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. 

(58) Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin tuhan, 

dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah 

kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang 

yang bersyukur.”

Allah melarang hambaNya membuat sedikitpun kerusakan di muka bumi ini. 

Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa al-fasad yang dimakdug di dalam ayat ini 

mencakup semua jenis kerudakan, baik yang bersifat maknawi amupun yang bersifat 

materi, seperti meruska tuntutan agama dengan kesyirikan dan perbuatan bid’ah, 
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pembunuhan, perampasan hak milik dengan pencurian atau korupsi, merusak akal 

dengan minuman berakohol, dan narkoba, merusak keturunan dengan zina, perilaku 

homoseksula dan lesbian termasuk sumber penghidupan (pertania, peterbakan, 

perkebunan), mengeksploitasi tambang dan sumber daya alam secara berlebihan dan 

lain sebagainya.

Al ishlah (perbaikan) yang dimaksud di dalam ayat  tersebut juga mencakup 

pengertian maknawi dan materi. Seperti di utusnya para nabi dan rasul dan 

munculnya golongan orang-orang yang shlaeh yang konsisten di bidang dakwah 

merupakan salah satu cara Allah dalam memperbaiki dunia dan tatananya. Dan salah 

satu bentuk perbaikan secara materi yang dilakukan Allah adalah dengan menjadikan 

bumi yang gersang menjadi subur melalui jaringan sistema alam yang konstan, Allah 

SWT memerintahkan angin menggiring awan untuk menyirami tanah-tanah yang 

dikehendakiNya.

Mari kita rawat kelestarian alam, kita pelihara kesuburan tanah karena pesan 

yang bisa ditangkap dari ayat tersebut adalah bahwa tanah yang subur dijadikan Allah 

sebagai sumber penghidupan manusia yang menyediakan segala bentuk kebutuhan 

poko, maka jangan merusak keharmonisan alam yang dapat merubah yang subur 

menjadi gersang yang tidak menumbuhkan tumbuhan apapun kecuali yang tidak 

bermanfaat.
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Tanah yang subur menumbuhkan tanaman yang bermanfaat dengan izin 

Allah, dan tanah gersang tidak dapat menumbuhkan tanaman yang baik. Sebenarnya 

perumpamaan Al Quran tetang kelestarian ala mini dapat diterapkan dalam ranah 

membentuk keluarga yang harmonis. Semangat yang dikandung perumpamaan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga yang baik insyaalloh akan menghasilkan 

keturunan yang berkepribadian baik, semetara keluarga dengan kondisi lingkungan 

tidak baik akan menciptakan generasi yang merana.

Q,S Al Baqarah ayat 204-206

نـَْيااْحلََياةِ ِيف قـَْولُهُ يـُْعِجُبكَ َمنالنَّاسِ َوِمنَ  اخلَِْصامأََلدُّ َوُهوَ قـَْلِبهِ ِيف َماَعَلىالّلهَ َوُيْشِهدُ الدُّ

َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اَألْرِض لِيـُْفِسَد ِفِيَها َويـُْهِلَك احلَْْرَث َوالنَّْسَل َوالّلُه الَ حيُِبُّ الَفَساد

ِعزَُّة بِاِإلمثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس اْلِمَهادَوِإَذا ِقيَل َلُه اتَِّق الّلَه َأَخَذْتُه الْ 
Artinya: Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia 
menarik hatimu, dan dipersaksikannya kepada Allah (atas kebenaran) isi hatinya, 
padahal ia adalah penantang yang paling keras (204), Dan apabila ia berpaling 
(dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan 
merusak tanamtanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan 
(205), Dan apabila dikatakan kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah”, bangkitlah 
kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah (balasannya) 
neraka Jahanam. Dan sungguh neraka Jahanam itu tempat tinggal yang seburuk 
buruknya (206)

Go green merupakan salah satu tema sentral 10 tahun terakhir bagi beberapa 

provinsi dan kabupaten /kota di Indonesia, sehingga banyak daerah yang 

mencanangkan aksi penanaman 1000 pohon dengan segala persiapan dan seremonial 

yang menghabiskan dana milyaran. Tetapi kasus yang terjadi di salah satu provinsi, 

lokasi yang digunakan untuk deklarasi penanaman 1000 poho yang seharusnya 
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menjadi hutan kota, ternyata pada tahun berikutnya menjadi bangunan besar yang 

tidak banyak berfungsi, sedang 1000 pohon yang ditanam di lokasi tersebut sudah 

tidak ada yang tersisa. Inilah karakter orang munafik yang kebijaknnya tidak sesuai 

dengan penerapan dilapangan.

Tumbuh-tumbuhan pada umumnya mempunyai peranan yang sangat besar bagi 

kelangsungan hidup semua makhluk. Oksigen yang dibutukan oleh smeua makhluk 

hidup di produksi oleh tumbuhan dan tanaman, maka keberadaan hutan sebagai paru-

paru dunia perlu dijaga kelestariannya. Tumbuh-tumbuhan juga dapat mengurangi 

terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor. Belum lagi makhluk hidup selain manusia 

mayoritas kelangsungan hidupnya bergantung kepada tumbuh-tumbuhan dan 

tanaman, seperti burung, binatang ternak, binatang buas dan lainnya.

4) BAB IV Islam Mendorong Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Manusia (dan jin) pernah mendapat tantangan dari Allah untuk melakukan 

perjalanan mengarungi luasnya alam semesta ini Q.S al-Rahman :33

ُفُذوا ِمْن أَ ْقطَا ِر السَّماَ َوا ِت َوألْرِض فَا نـُْفُذوا  ْنِس ِأ ِن اْسَتطَْعُتْم أَ ْن تـَنـْ آل ياَ َمْعَشَر اِجلنِّ َواْالِ

ُفُذوُذ َن ِأ آلّ ِبُسْلطَا نٍ  تـَنـْ

Artinya:” hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 
(melintasi) pejuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat 
menembusnya melainkan dengan kekuatan”.

Ayat ini pada hakekatnya mengandung pesan bagi manusia supaya 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya, sekaligus sebagai 
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dorongan manusia untuk menggiatkan penelitian, riset, dan kegiatan keilmuan 

lainnya.

Terciptanya pesawat luar angkasa yang sedikit banyak mampu menjawab 

tantangan di atas, merupakan hasil pengembangan teknologi yang dasar utamanya 

adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Sekarang semuanya menjadi mudah dengan 

teknologi, dan dunia terasa semakin sempit dengan semakin canggihnya alat 

telekomunikasi.

Tetapi pengaruh negatif yang timbul dari perkembangan teknologi yang 

dahsyat ini juga sangat berbahaya. Pernahkan kita mempertanyakannya?, apakah 

yang sudah kita perbuat untuk ini?, apa yang sudah kita lakukan sebagai tindakan 

preventif bagi lajuny pkembangan ini? Atau kita hanya bisa menjadi konsumen yang 

tidak memiliki jiwa bersaing?, atau bahkan menjadi korban kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi?.

1. Q.S AL ‘ALAQ [96]:1-5

نَسانَ َخَلقَ ﴾١﴿َخَلقَ الَِّذيَربِّكَ بِاْسمِ إقْـرَأْ  َعلَّمَ الَِّذي﴾٣﴿اْألَْكَرمُ َوَربُّكَ اقْـرَأْ ﴾٢﴿َعَلقٍ ِمنْ اْإلِ

نَسانَ َعلَّمَ ﴾٤﴿بِاْلَقَلمِ  ﴾٥﴿يـَْعَلمْ ملَْ َمااْإلِ

Artinya: 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 mengajarkan 
manusia apa yang tidak diketahuinya9.

                                                          
9 Al-Aliy,Al Quran dan Terjemahan,(Bandung:Penerbit DIPONEGORO,2006),h.479



77

a. Arti kosa kata

Yang maha 
pemurah

اْألَْكَرمُ  Bacalah  ْٕقَرأْ ا

Mengajarkan  ََعلَّم menciptakan َخلَقَ 

pena ْلقَلَمِ  Segumpal darah 
(yang 
menggantung)

َعلَقٍ 

b. Penjelasan

Lima ayat tersebut merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada 

Rasulullah saw. Dari kandungannya menunjukkan bahwa Islam merupakan agama 

yang mengembangkan tradisi keilmuan, dan terbukti benar karena di dalam Q.S. al-

Mujadilah [58]: 11 disebutkan bahwa orang yang berilmu mempunyai kedudukan 

yang sangat mulia.

Wahyu pertama ini secara garis besar memerintahkan umat Islam untuk menjadi

orang pintar dan berilmu melalui banyak membaca, di samping banyak juga ayat-ayat 

al-Quran yang mengajak manusia untuk berpikir, bertadabbur alam untuk mengilmui

apa-apa yang belum diketahui tentang rahasia semesta, sehingga mampu 

menyelesaikan problematika yang dihadapi pada masa yang akaatang.

Kata iqra`, yang di dalam terjemahnya diartikan dengan bacalah (wahai 

Muhammad), perintah membaca ini semangatnya tidak hanya terfokus pada perintah 

membaca ayat qur`âniyah, tetapi lebih luas lagi perintah untuk membaca ayat 
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kauniyyah. Maka dengan menggalakan gemar membaca, ilmu pengetahuan akan terus 

berkembang, karena semakin banyak yang kita ketahui, semakin nampak kebodohan 

kita dan semakin yakin akan kemahaluasan ilmu Allah.

Sebenarnya secara tersirat ayat-ayat ini memberi pesan kepada manusia untuk

mengembangkan ilmu pengetahuan terutama yang terkait dengan manusia. Kata al 

`alaq, yang diartikan dengan segumpal daging yang menggantung, menunjukkan 

sebuah fase pertumbuhan janin di dalam rahim sang ibu. Pertumbuhan janin menjadi 

manusia sempurna secara rinci juga diterangkan di Q.S. al-Mukminûn [23]: 12-15.

Manusia pasti membutuhkan ilmu dan teknologi yang berkaitan deng 

pertumbuhan janin pada khususnya dan perkembangan manusia pada umumnya, dan

saat ini perkembangan ilmu spesialisasi di bidang kedokteran bisa dikatakan

merupakan pengejawantahan dari isyarat dan pesan yang ada di dalam Al Quran.

2. Q.S YUNUS [10]:101

ُقِل ْنظُُروا ماَ َذا ِىف السََّما َوا ِت و اَأل ْر ِض َوَما تـُْغِىن ْاآل ياَ ُت َو النُُّذ ُر َعْن قـَْوٍم َال يـُْؤ ِمُنو نَ 

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi. Tidaklah 
bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi 
orang-orang yang tidak beriman".
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a. Arti kosa kata

Mencukupkan/memberi 

manfaat

تُْغِىن  Lihatlah/perhatikan نُْظُروا

Peringatan-peringatan 

(dari Nabi dan Rasul)

النُذ ر Tanda-tanda 

(kekuasaan Allah)

َ ُت   ٓ ْا

b. Penjelasan

Allah SWT menjelaskan bahwa manusia mempunyai dua kecenderungan yang 

berbeda yang saling bertolak belakang satu sama lainnya; kecenderungan untuk 

beriman dan kecenderungan untuk kafir, kecenderungan untuk berbuat baik dan 

kecenderungan untuk berbuat jahat. Meskipun demikian manusia dibekali akal dan 

hati dalam rangka mengendalikan dua kekuatan dalam jiwanya tersebut untuk dapat 

menentukan jalan yang terbaik bagi dirinya. (Q.S. al-Syams [91] : 8-10). Rasulullah 

saw hanya diutus untuk mberi peringatan dan menunjukkan jalan yang baik dan benar 

untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta membantu mereka menentukan pilihan 

mengajak mereka selalu memikirkan kejadian alam dan ciptaan Allah SWT. 

Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menggunakan anugerah akal dan hati 

sebaik- baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepadaNya dan 

meningkatkan kualitas kehidupannya agar mereka selamat. Perintah untuk berpikir, 

perintah untuk melihat dan yang senada dengan ungkapan- ungkapan tersebut 

merupakan juga perintah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus dan 
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teknologi secara umum. Karena ayat-ayat kauniyah yang sangat banyak ini 

mengharuskan kita untuk memiliki peralatan yang canggih, maka pengembangan

teknologi menjadi hal yang niscaya.

3. Q.S AL- BAQARAH [2]:164

َفعُ ِبَمااْلَبْحرِ ِفيَتْجِريالَِّتيَواْلُفْلكِ َوالنـََّهارِ اللَّْيلِ َواْخِتَالفِ َواْألَْرضِ السََّماَواتِ َخْلقِ ِفيِإنَّ  يـَنـْ

َدابَّةٍ ُكلِّ ِمنْ ِفيَهاَوَبثَّ َمْوتَِهابـَْعدَ اْألَْرضَ ِبهِ فََأْحَياَماءٍ ِمنْ السََّماءِ ِمنَ اللَّهُ أَنـَْزلَ َوَماالنَّاسَ 

يـَْعِقُلونَ ِلَقْومٍ َآليَاتٍ َواْألَْرضِ السََّماءِ بـَْينَ اْلُمَسخَّرِ َوالسََّحابِ الرِّيَاحِ َوَتْصرِيفِ 

Artinya:Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam 
dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, 
dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan 
bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, 
dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh 
(terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan

a. Arti kosa kata

Memberi manfaat یَْنفَعُ  Pergantian اْختَِالفِ 

menyebarkan َ◌بَثَّ  Bahtera/kapal اْلفُْلكِ 

hewan َدابَّةٍ  Berlari/berlayar تَْجِري
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dikendalikan رِ  اْلُمَسخَّ

b. Penjelasan

Ketika Allah SWT Memproklamirkan ketuhanan dan keesanNya kepada 

orang kafir dan musyrik, Allah SWT meyakinkan mereka dengan menunjukkan 

tanda-tanda kekuasaanNya yang membuktikan bahwa Allah SWT berhak untuk 

disembah.

Setelah pada ayat sebelumnya Allah SWT menyatakan keesaan, pada ayat ini

Allah SWT menyebutkan 8 (delapan) macam tanda kekuasaanNya sebagai bukti 

bahwa hanya Allah SWT yang berhak untuk disembah dan tiasa sekutu bagiNya. 

Semua yang disebutkan Allah SWT sebagai tanda kekuasaanNya merupakan 

femomena-femnomena alam (sunnah kauniyyah) yang kalau saja manusia 

merenungkan dan mengamati secara cermat, dengan hati yang bersih dan pikiran 

terbuka, maka dirinya akan gemet menyaksikan keagungan kekuasaan dan luasnya 

rahmat Allah SWT. Ini jelas tergambar pada penutup ayat 

Muhammad Quthb, ketika mengomentari ayat-ayat semesta semacam ini 

mengatak bahwa ayat-ayat tersebut merupakan metode yang sempurna bagi penalaran 

dan pengamatan Islam terhadap alam. Ayat-ayat tersebut mengarahkan akal manusia 

untuk mempelajari ayat-ayat Tuhan yang tersaji di alam raya ini. Ayat-ayat tersebut 

bermula dengan tafakkur dan berakhir dengan amal. Seperti tafsir tentang 

penciptakaan langit dan bumi (inna fî khalq as-samâwât wa al-ardl . . .), disamping 
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berarti membuka tabir jarah penciptaan langit dan bumi, juga bermakna memikirkan 

sistem tata kerja alam semesta. Karena kata khalq mengandung makna pengaturan 

dan pengukuran yangcermat.

Secara tidak langsung ayat-ayat tersebut merupakan dasar bagi berbagai 

macam disiplin ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi; geografi, pertanian, 

pelayar dan kelautan, astronomi dan kedirgantaraan, antropologi, biologi dll. Namun 

Al-Qur` memberi peringatan agar manusia bersifat realistis, bahwa program 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dipersiapkan dengan benar, 

tanpa itu manusia tidak akan pernah sampai kepada hasil yang diidam-idamkan. 

Persiapan mental dan puasaan terhadap ilmu dan teknologi inilah yang kemudian oleh 

Al-Qur`an disebut dengan Sulthan (Q.S Ar Rahman [55[:33).

4. Hadits tentang Ilmu pengetahuan dan teknologi

ْعُت َرسُ  ْرَداء: فاَِإ ينِّ مسَِ وُل اِهللا َصلىَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  يـَُقوُل َمْن َسَلَك َطرِْيقاً َيْطُلُب قاَل أَ بُو الدَّ

ِب اْلِعْلِم ِفْيِه ِعْلًما َسَلَك اهللاُ بِِه َطرِْيقاً ِمْن طُُرِق اْجلَنَِّة َوإنَّ اْلَمَال ءَِكَة َلَتَضُع َأْجِنَحتَـَها رًِضا ِلطَا لِ 

َلُه َمْن ِيف السََّمَواِت َوَمْن ِيف َألْرِض َواْحلَِتا ُن ِيف َجْو ِف اْلَماِءَوِانَّ َفْضَل اْلَعا َوِانَّ اْلعاَ ِملَ لََيْستَـْغِفُر 

َلَة اْلبْدِر َعلَى ساَ ِءِر اْلَكَوا ِكِب َو ِانَّ اْلُعَلم َلَة اْلَقَمِر لَيـْ ا َء َوَر ثَُة ملِِ َعلَى اْلعاَ ِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر لَيـْ

َا َورَّثُوا اْلِعلَم َفَمْن َأَخَذُه َأَخَذ ِحبَظَّ َوا ِفٍر (رواه أبوداألَنِْبَيا َء  ود) ملَْ يـَُو رِّثُوا ِدينَـرًا َوالَ ِدْرَمهاً َو ِامنَّ

“Barangsiapa menempuh suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu, maka Allah akan 
mudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan (menuju) jannah, dan sesungguhnya para 
malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu, dan 
sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun untuknya oleh makhluk-
makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, sampai ikan yang ada di tengah lautan pun 
memintakan ampun untuknya. Dan sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atas 
seorang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas 
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seluruh bintang, dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi 
tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu, 
maka barangsiapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bagian yang 
sangat banyak.” (HR. Abu Dawud no.3641, At-Tirmidziy no.2683, dan isnadnya hasan, lihat 
Jaami’ul

Banyak pesan dan pelajaran yang diambil dari hadiys Abu Darda tersebut:

1. Menuntut ilmu hukumnya fardlu `ain, artinya bahwa setiap orang Islam wajib 

menuntut ilmu terutaama ilmu-ilmu agama.

2. Perjalanan untuk mendapatkan ilmu termasuk pekerjaan yang bernilai ibadah, 

bahkan bisa disebut sedang berjihad, sehingga rasulullah saw mengibaratkan 

perjalanan mencari imu seperti perjalanan menuju surga.

3. Ilmu Pengetahuan dteknologi, kalau digunakan sesuai dengan proporsinya 

akan banyak mendatangkan kemudahan, dan memberikan kenyamanan hidup, 

termasuk dapat membantu memperlancar pelaksanaan ibadah.

4. Kedudukan orang yang memiliki ilmu itu lebih tinggi dari orang yang ahli 

ibadah, karena orang berilmu akan melaksanakan sesuai dengan ilmunya, 

sementara orang ahli ibadah belum tentu mengilmui ibadah yang dilakukan. 

5. Membandingkan antara bulan purnama dan benda planet lainnya merupa 

pesan tersendiri yang secara tersirat mendorong manusia untuk 

mengembangkan teknologinya, terutama yang berkaitan dengan astronomi.

Tidak sama kedudukan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. 

Yang memiliki ilmu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mulia, baik di 

dunia dan di akhirat. Maka umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di dalam al-
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Quran terdapat tidak kurang dari enam belas ayat, yang Allah SWT menutup ayat-

ayat semesta ini dengan kalimat ulû alalbâb. Dapat dikatakan bahwa ulû alalbâb 

merupakan kelompok manusia tertentu yang diberi keistimewaan oleh Allah SWT. 

Di antara keistimewaannya adalah mereka diberi alhikmah, kebijaksanaan 

dan pengetahuan, di samping pengetahuan yang diperolehnya mereka secara empiris; 

Mereka mampu belajar dari sejarah berbagai bangsa, kemudian disimpulkannya satu 

pelajaran yang bermanfaat, yang dapat dijadikan petunjuk dalam mengambil 

keputusan di dalam kehidupan ini. 

Selain beberapa keistimewaan yang diberikan Allah SWT kepada mereka 

sebagaimana tersebut di atas, mereka (ulû alalbâb) juga memiliki sifat-sifat yang lain 

istimewa, antara lain :

1. Bersunguh-sungguh mencari ilmu, termasuk di dalamnya kesenangannya 

menntadabburi ciptaan Allah SWT di langit dan di bumi, dan mentasyakkuri 

deng memanfaatkan nikmat Allah SWT menggunkan akal pikiran, sehingga 

kenikmatan itu makin bertambah.

2. Mampu memisahkan yang jelek dari yang baik, kemudian ia memilih yang 

baik, walaupun ia harus sendirian mempertahankan kebaikan itu dan 

walaupun kejelekan itu dipertahankan oleh sekian banyak ong. (Q.S. Al-

An`âm : 100)
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3. Kritis dalam mendengarkan pembicaraan,pandai menimbang-nimbang 

ucapan, teori, proposisi atau dalil yang dikemukakan orang lain. (Q.S. Az-

Zumar : 18)

4. Bersedia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat lain untuk memperbaiki 

masyarakatnya; bersedia memberikan peringatan kepada masyarakat (Q.S. al-

Taubah [9]: 122) 

5. Tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah SWT. Berkali-kali Al-

Qur`an menyebutkan bahwa ulu al-albab hanya takut kepada Allah SWT.

Demikianlah Materi buku Al Quran Hadits Kelas XII Madrasah Aliyah kurikulum 

2013 penerbit Kemenag yang berkaitan dengan Sains, analisis buku ini akan 

dijelaskan nanti pada bagian berikutnya
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Muatan Natural Sains dalam materi Al Quran Hadits kelas XII di 

Madrasah Aliyah

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses mengamati,  menemukan,  

memahami,  dan  menghayati sunnatullah, yang berupa fenomena alamiah maupun 

sosial, kemudian  mengaplikasikan  pemahaman  tersebut  bagi kemaslahatan  hidup  

manusia dan  lingkungannya serta menjadikan kesadaran adanya Allah dengan sifat-

sifat-Nya Yang Maha Sempurna sebagai tujuan hakiki dari kegiatan pembelajaran. 

Tujuan ini akan membimbing peserta belajar kepada kesadaran adanya realitas 

supranatural di luar realitas eksternal yang dapat ia indera .

Memahami tanda-tanda kekuasaan Pencipta hanya mungkin dilakukan oleh 

orang-orang yang terdidik dan bijak yang berusaha menggali rahasia-rahasia alam 

serta memiliki ilmu (keahlian) dalam bidang tertentu. Ilmu-ilmu kealaman seperti 

matematika, fisika, kimia, astronomi, biologi, geologi dan lainnya merupakan 

perangkat yang dapat digunakan untuk memahami fenomena alam semesta secara 

tepat. Dengan bantuan ilmu-ilmu serta didorong oleh semangat dan sikap rasional, 

maka sunnatullah dalam wujud keteraturan tatanan (order) di alam ini tersingkap.

Dalam buku pelajaran Al Quran Hadis kelas XII di Madrasah Aliyah 

mencakup dua semester yaitu semester ganjil dan genap namun disini penulis hanya 

menganalisis materi semester ganjil saja dan terdapat 4 bab yaitu bab I membahas 
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tentang hidup sederhana dan menyantuni kaum dhuafa, BAB II membahas tentang 

mengahadapi cobaan, BAB III membahas tentang menjaga kelestarian alam, dan 

BAB IV membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi

B. Analisis Muatan Natural Sains Dalam Buku Pelajaran Al Quran Hadits 

Kelas XII Untuk Madrasah Aliyah

Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Oleh 

pengarangnya isi buku didapat dari berbagai cara misalnya: hasil penelitian, hasil 

pengamatan, aktualisasi pengalaman, otobigrafi, atau hasil imajinasi seseorang yang 

disebut dengan fiksi.

Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang 

baik dan mudah dimengerti, disajikan secara menarik dilengkapi dengan gambar dan 

keterang-keterangannya, isi buku juga menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan 

ide penulisnya. Buku pelajaran berisi tntang ilmu pengetahuan yang dapat digunakan 

oleh peserta didik untuk belajar, buku fiksi akan berisi tentang pikiran-pijiran fiksi si 

penulis, dan seterusnya.

Buku-buku yang digunakan sekolah-sekolah di Indonesia terdiri dari empat 

jenis, yaitu : (1) buku pelajaran atau buku teks, (2) buku bacaan, (3) buku sumber, 

dan (4) buku pegangan guru yang biasanya mendampingi buku teks. Buku bacaan 

dan buku sumber untuk anak-anak SD, SMP/MTs dan SMA/MA berbeda antara guru 
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dan peserta didik1.

Dalam buku yang dianalisis yaitu buku diantaranya buku Al Quran Hadits 

Kelas XII Madrasah Aliyah kurikulum 2013 penerbit Kemenag.

A Muatan Sains terkait dengan ilmu biologi

Biologi (Biology Science), ilmu pengetahuan yang mempelajari makhluk 

hidup dan gejala-gejalanya. Dalam buku pelajaran Al Quran Hadis kelas XII untuk 

Madrasah Aliyah, BAB I menerangkan tentang perilaku hidup sederhana, Perintah 

untuk berhemat, hidup sederhana dan bersahaja tidak hanya berlaku di dalam 

membelanjakan harta, tetapi di dalam semua katifitas islam juga mengedapankan 

prinsip kewajaran dan kesederhanaan. Seperti pesan yang terdapat di dalam hadits 

yang diriwayatkan oleh Iman Ahmad dan juga disebutkan Imam Bukhori tentang 

etika makan, minum, dan bersedekah:

َلةٍ  يـْ
ُكْل َوْشَرْب َواْلَبْس َوَتَصدَّ ْق ِىف َغْريِ َسَرٍف َوالَ خمَِ

Artinya: makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedahkanlah dengan tidak 
melampaui batas dan tidak menyombongkan diri”.

Makanlah dikala lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Makanlah secukupnya 

serta tidak berlebih-lebihan. Nasehat Rasulullah tentang makan menyiratkan adanya 

                                                          
1 Ayu khumairoh, Pengembangan Buku Ajar Integrasi Al Quran Hadits Dengan Sains, ( 

Skripsi Program  S1 PGMI UIN Malang, 2016), h. 20-21
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bahaya tersembunyi jika makan terlalu kenyang. Ada sebuah kisah bagus sekali untuk 

diketahui, diambil dari kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali. 

Pada saat kita makan yang terlalu banyak, semua darah akan terkonsentrasi di 

dalam usus, hal ini akan menimbulkan kompensasi dengan berkurangnya darah ke 

otak sehingga akan menyebabkan mengantuk dan sulit berpikir bagi kita yang akan 

bekerja lagi setelah makan.

Ada beberapa alasan kenapa kita tidak boleh makan terlalu kenyang karena makan 

berlebih: 2

1. Makan yang terlalu kenyang, akan menyebabkan regangan pada lambung, hal 

ini tentunya akan memicu mual dan muntah.

2. Pada pasien dengan diabetes mellitus, makan yang terlalu kenyang akan 

menyebabkan tingginya kadar gula di dalam darah.

3. Pada pasien dengan dekompensasio kordis (gagal jantung), makan terlalu 

kenyang akan menyebabkan aliran darah balik ke jantung yang berasal dari 

usus akan meningkat sehingga akan memperparah derajat kesakitannya.

4. Beberapa ilmuwan percaya bahwa memberi makanan terlalu banyak kepada 

bayi dapat mengakibatkan banyak berkembangnya sel-sel lemak. Mereka 

menyatakan bahwa sel-sel ini dapat mengakibatkan pembentukan lemak 

                                                          
2 http://roozanty.blogspot.co.id/2012/02/beberapa-alasan-tentang-larangan-makan.html#.Wt0-

09FAjXR
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secara cepat dibandingkan orang biasa, sehingga dapat terkena obesitas 

dikemudian hari. 

5. Makan terlalu kenyang ini menyebabkan mengerasnya pembuluh otak yang 

menurunkan kekuatan otak, bisa jadi LEMOT. 

6. Salah satu akibat buruk makan terlalu kenyang adalah kerusakan otak. 

Kerusakan otak inilah yang menyulut rangkaian gangguan kesehatan lainnya, 

diabetes, penyakit jantung, kegemukan, dan penyakit lainnya. Setidaknya 

inilah hasil dari penelitian dari beberapa peneliti Amerika yang dilaporkan 

oleh jurnal Cell. Terlalu banyak makan akan mengaktifkan sistem kekebalan 

tubuh yang biasanya tidak aktif di otak, dan mengerahkan sel kekebalan untuk 

menyerang dan merusak penyerang yang tak ada di sana.

7. Makan terlalu kenyang dan banyak membuat perut mengeluarkan enzim 

pencernaan secara berlebihan. Akibatnya makanan tak dapat dicerna secara 

sempurna. Makanan yang tak tercerna dengan baik itu masuk ke usus dan 

mengalami fermentasi. Selanjutnya menimbulkan gas. Perut pun terasa 

kembung. Bisa juga menyebabkan sakit perut dan diare. 

8. Perut yang terlalu kenyang akan menekan seluruh sistem pencernaan makanan 

dan menghambat proses pencernaan. Makanan yang setengah dicerna akan 

membentuk sampah dan membusuk di dalam tubuh, dan puncaknya adalah 

melemahkan seluruh sistem.

9. Makan terlalu kenyang dan banyak melonjakan kadar gula darah di tubuh. Ini 

menyebabkan tubuh memproduksi hormon insulin secara besar-besaran. Hal 
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ini juga menyebabkan tubuh lebih pandai menyimpan lemak daripada 

menggunakannya. Akibatnya tubuh membengkak. Lemak tubuh akan lebih 

banyak daripada protein sehingga tubuh kekurangan glukosa yang 

menyebabkan kencing manis. 

10. Kebiasaan makan berlebih apalagi kekenyangan saat berbuka akan

menyababkan penurunan kebugaran tubuh. Sehingga malas beribadah ataupun 

pergi ke masjid sholat tarawih saat Ramadan. Efek lainnya, juga akan 

meningkatkan Respiratory Quotient (RQ) yang bisa menimbulkan sesak 

nafas. 

11. Kekenyangan menbuat kejenuhan Siklus Kreb (siklus asam sitrat) pada tubuh. 

Akibatnya, sistem metabolisme atau pembuangan kotoran pada tubuh 

terganggu. Dampak lanjutannya adalah tubuh lebih banyak menyimpan lemak 

daripada mengeluarkan energi. Otomatis, kasus kegemukan pun akan 

mendera. Kegemukan juga akan menyebabkan berbagai penyakit  kronis yang 

penanganannya tak sebentar dan perlu biaya yang banyak. 

12. Terlalu banyak makan dan minum dapat membuat badan terasa berat, lesu, 

sifat malas, dan perilaku iseng. Juga ingin selalu melihat hal-hal haram, yang 

tidak bermanfat, dan berlebihan. Akal, pikir dan pengetahuan pun menjadi 

sempit.

13. Dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali menyebutkan 

kebanyakan makan akan menyebabkan manusia malas dalam menjalankan 

ibadah. 
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14. Kebanyakan makan juga akan menjerumuskan pada perbuatan syubhat dan 

haram. Sedangkan makanan haram dan syubhat menjadi penghalang bagi 

datangnya taufik dan hidayah dari Allah swt. Perut yang dipenuhi makanan 

yang haram dan syubhat juga akan menjadikan si pemiliknya terhalang 

berbuat kebaikan. Malas berkecimpung pada hal-hal yang mengandung 

kemaslahatan, untuk diri dan orang lain.

Pusat tertentu di dalam otak mengontrol nafsu makan, lapar, dan kenyang, 

kelompok perasaan yang menyebabkan kita berhenti makan ketika nafsu makan dan 

lapar telah terpuaskan. Pusat otak ini secara normal membuat orang makan dalam 

jumlah tertentu yang cukup untuk menyediakan tenaga bagi mereka. Pusat makanan 

mengakibatkan orang ingin makan. Pusat kenyang mengerem pusat makanan dam

membuat orang berhenti makan.

Pusat makanan dan pusat kenyang adalah suatu mekanisme yang sangat rumit. 

Mereka dapat diganggu oleh penyebab-penyebab tertentu seperti tekanan emosi dan 

karakter fisik.  Ibrahim bin Adam berkata, 

"Barang siapa mampu mengendalikan perutnya, maka ia mampu memelihara 
agamanya, dan barang siapa yang mampu menguasai rasa laparnya, maka ia 
mampu menguasai akhlak yang baik, sebab maksiat kepada Allah itu terhindar dari 
orang yang lapar dan dekat kepada orang yang kenyang".

Itulah mengapa kita dilarang untuk berlaku israf (berlebihan) dalam hal makanan. 

Ternyata mengandung hikmah yang terkandung dalam larangan tersebut. Tidak hanya 
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dalam hal makanan saja namun larangan berbuat israf berlaku untuk semua perbuatan 

kapan pun dan dimana pun, termasuk di dalam urusan ibadah,

Kemudian pembahasan tentang menjaga kelestarian

Dr. Wahhbah al-Zuhaily di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang 

dimaksud dengan al fasad adalah semua bentuk kerusakan dan kondisi tidak nyaman 

yang terjadi di muka bummi ini, mulai dari peruabahan musim yang tidak tentu, 

munvulnya cuaca ekstrim, kemarau yang berkepanjangan, sumber daya alam yang 

menipis sehingga muncul kekhawatiran. Penyebab itu semua kembali kepada apa 

yang telah disampaikan oleh Ibnu katsir di atas karena dosa maksiat dan perbuatan 

yang melanggar hukum, mengambil hak orang lain, eksploitasi kekayaan alam secara 

berlebihan, serta menggunakannya secara boros.

Dalam materi pelestarian alam terdapat gambar penebangan hutan, Indonesia 

memiliki hutan yang kaya akan keragaman jenis populasi di dalamnya, namun seiring 

dengan berjalannya waktu Indonesia menjadi hutan yang paling terancam di dunia. 

Terkikisnya hutan karena benebangan liar menjadikan faktor utama yang 
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diperkirakan 70-75 persen dari kayu yang dipanen ditebang secara liar. Dari 

perspektif ekonomi, penebangan liar telah mengurangi pendapatan dan devisa Negara 

serta diperkirakan kerugian Negara mencapai 30 triliyun pertahun. Dilain sisi 

penebangan liar tersebut dapat mengakibatkan kurangnya resapan air yang dapat 

mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.

Dampak penebangan hutan secara liar diantaranya adalah:

 Hilangnya kesuburan tanah mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari 

terlalu banyak sehingga menjadi sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi 

dalam tanah mudah menguap. Selain itu, hujan bias menyapu sisa-sisa nutrisis 

dari tanah. Oleh sebab itu, ketika tanah sudah kehilangan banyak nutrisi, maka 

reboisasi menjadi hal yang sulit dan budidaya di lahan tersebut menjadi tidak 

memungkinkan.

 Turunnya sumber daya air juga menjadi bagian dari dampak penebangan 

hutan secara liar dikarenakan pohon sangat berkontribusi dalam menjaga 

siklus air melalui akar pohon penyerapan air yang kemudian dialirkan ke 

daun, kemudian menguap dan dilepaskan ke lapisan atmosfer. Ketika pohon 

ditebang dan daerah tersebut menjadi gersang, maka taka da lagi yang 

membantu tanah menyerap lebih banyak air, dengan demikian akhirnya 

menyebabkan terjadinya penurunan sumber daya air.

 Punahnya keanekaragaman hayati, meskipun hutan tropis hanya seluas 6% 

dari permukaan bumi tetapi sekitar 80-90% dari spesies ada di dalamnya. 

Akibat penebangan liar yang dilakukan secara besar-besaran ada sekitar 100 

spesies hewan menurun setiap ari, keanekaragaman hayati dari berbagai 

daerah hilang dalam skala besar.
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 Mengakibatkan banjir dikarenakan hutan yang bergungsi sebagai penyerap air 

tidak dapat menyerap dan menyimpan air dalam jumlah yang banyak ketika 

hujan lebat terjadi3.

Apakah kamu pernah melihat berita tentang banjir dan tanah longsor? Hal 

tersebut disebabkan oleh manusia, terutama akibat eksploitasi hutan yang 

berlebihan.Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak buruk 

bagi lingkungan sekitarnya serta bisa membahayakan hidup dari manusia.

Berikut ini adalah dampak dari eksploitasi alam yang berlebihan.

1. Tanah longsor.

Tanah longsor ini disebabkan oleh ulah manusia, salah satunya adalah 

penebangan pohon dan pengambilan tanah untuk bahan 

bangunan.Berkurangnya hutan akan menyebabkan kekuatan tanah berkurang 

sehingga tanah mudah longsor jika terjadi hujan.

2. Bahan tambang mineral cepat habis

Penggunaan bahan tambang mineral yang terus-menerus menyebabkan 

bahan tambang tersebut cepat habis. Mineral tidak dapat diperbarui, maka 

penggunaannya harus benar-benar dihemat. Kita juga harus mencari energi 

alternatif yang dapat digunakan sehingga mineral yang ada tidak cepat habis.

3. Rusaknya ekosistem hutan

Pengambilan kayu di hutan secara terus-menerus akan merusak 

ekosistem hutan. Tanah menjadi tandus, hewan menjadi kehilangan tempat 

                                                          
3 http://pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan
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tinggal, dan tumbuhan yang rusak akibat penebangan.Oleh karena itu 

penebangan hutan harus diimbangi dengan penanaman tanaman baru sehingga 

pohon tidak habis.

4. Mata air menjadi kering dan Rusaknya ekosistem air

Pengambilan sumber daya air yang berlebihan akan menyebabkan 

sumber air menjadi kering dan rusaknya ekosistem air, apalagi adanya 

penggundulan hutan akan menyebabkan sumber air menjadi 

kering.Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dan racun dapat 

menyebabkan kerusakan ekosistem air sungai, hal ini megakibatkan ikan 

kecil-kecil mati yang berkibat pada habisnya ikan disungai. 

Kerusakan alam yang menimbulkan kekhawatirkan bagi manusia merupakan 

peringatan dari Allah. Seharusnya ini mampu menyadarkan manusia untuk tidak lagi 

melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan kembali kepada nilai-nilai agama. 

Oleh karena itu sudah waktunya ditegakkan hukum yang tegas bagi mereka yang 

merusak alam. Rasulullah SAW  dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu 

Dawud memberikan gambaran, bahwa menegakkan hukum (bagi orang yang 

merusak) itu lebih banyak memberikan ketenangan bagi penduduk dunia dari pada 

turunnya hujan 40 hari.

Mari kita rawat kelestarian alam, kita pelihara kesuburan tanah karena pesan 

yang bisa ditangkap dari ayat tersebut adalah bahwa tanah yang subur dijadikan Allah 

sebagai sumber penghidupan manusia yang menyediakan segala bentuk kebutuhan 
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poko, maka jangan merusak keharmonisan alam yang dapat merubah yang subur 

menjadi gersang yang tidak menumbuhkan tumbuhan apapun kecuali yang tidak 

bermanfaat.

Tanah yang subur menumbuhkan tanaman yang bermanfaat dengan izin 

Allah, dan tanah gersang tidak dapat menumbuhkan tanaman yang baik. Sebenarnya 

perumpamaan Al Quran tetang kelestarian ala mini dapat diterapkan dalam ranah 

membentuk keluarga yang harmonis. Semangat yang dikandung perumpamaan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga yang baik insyaalloh akan menghasilkan 

keturunan yang berkepribadian baik, semetara keluarga dengan kondisi lingkungan 

tidak baik akan menciptakan generasi yang merana.

Ayat-ayat kauniyah seperti yang sudah disimpulkan di atas, memberikan 

pesan moral kepada manusia untuk menjaga kelestarian alam dan keharmonisan 

lingkungan hidup. Allah bertanggung jawab mengendalikan ciptaanNya untuk 

kelangsungan hidup manusia, tetapi manusia juga bertanggung jawab atas 

kehidupannya dengan mejaga kelesatarian alam dan lingkungan sekitarnya.

Tumbuh-tumbuhan pada umumnya mempunyai peranan yang sangat besar bagi 

kelangsungan hidup semua makhluk. Oksigen yang dibutukan oleh smeua makhluk 

hidup di produksi oleh tumbuhan dan tanaman, maka keberadaan hutan sebagai paru-

paru dunia perlu dijaga kelestariannya. Tumbuh-tumbuhan juga dapat mengurangi 

terjadinya bahaya banjir dan tanah longsor. Belum lagi makhluk hidup selain manusia 
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mayoritas kelangsungan hidupnya bergantung kepada tumbuh-tumbuhan dan 

tanaman, seperti burung, binatang ternak, binatang buas dan lainnya.

Dalam buku pelajaran Al Quran hadis kelas XII untuk Madrasah Aliyah terdapat 

materi yang membahas tentang Ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam materi 

tersebut membahas salah satu nya Q.S Al Baqarah ayat 164, dan dalam Surah tersebut 

terdapat enam hal yang terkandung dalam Surah tersebut salah satunya tentang 

adanya berbagai mcama jenis binatang. Dalam ilmu biologi terdapat cabang ilmu 

biologi yang  membahas tentang hewan yaitu zoology. Berikut penjelasannya

Adanya berbagai macam  jenis binatang . Di alam ini dengan fungsi dan manfaat 

yang berbeda-beda, menimbulkan pemikirang tentang kehebatan Sang Sutradara 

dalam menciptakannya. Meskipun tidak semua binatang bermanfaat secara langsung 

bagi manusia, tetapi pasti bermanfaat bagi kelangsungan proses kehidupan di alam

ini. Hewan merupakan makhluk hidup ciptaan Allah swt yang memiliki habitat, cara 

hidup dan perilaku, ukuran, warna, bemtuk yang beragam-penuh dengan kejaiban. 

Para ahli zoology telah melakukan kajian tentang fenomena fauna untuk 

menyingkap misteri dunua binatang. Dalam perspektif Al Quran hewan merupakan 

salah satu bagian dari ayat-ayat Allah swt yang harus di kaji dan direnungkan. Jika 

fenomena tersebut di renungkan dapat mengungkap tanda-tanda eksistensi dan 

kekuasan Allah swt serta dapat memeperkokoh keimanan bagi orang-orang yang 

meyakininya. Pemahaman yang benar dan mendalam dapat mendekatkan diri kepada 
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Dalam fenomena hewan itu dikaji dari berbagai sub-devisi disiplin ilmu biologi 

dan zoology seperti: anatomi, morfologi, fisiologi, reproduksi, taksonomi, ekologi 

dan lain-lain. Anatomi hewan adalah merupakan ilmu yang mempelajari mulai dari 

sel, jaringan, organ dan sampai organisme. Dengan anatomi, manusia akan 

mengetahui struktur dan bentuk dalam suatu organisme. Dengannya pula akan 

diketahui jika terjadi kelainan-kelainan pada suatu organisme

Dalam surah Al An`am, ayat 38, disana dapat kita temukan fenomena yang 

terdapat pada hewan-hewan, yaitu terdapat perbedaan antara binatang-binatang yang 

melata dengan binatang yang terbang dengan kedua sayapnya. Secara anatomis 

perbedaan antara keduanya tersebut, terletak pada struktur kerangka dan fungsi 

rangka. Misalnya, domba dan burung sebenarnya mempunyai tulang yang menyusun 

rangka sebagai lengan depan. Hanya saja lengan depan domba untuk berjalan 

sedangkan burung untuk terbang fenomena ini jika jika di analisis secara mendalam 

dan di terapkan pada masing-masing jenis hewan yang sudah teridentifikasi, akan 

menjadi obyek kajian yang luar biasa luas dan kompleksnya4.

Di dalam sejumlah ayat, Allah menegaskan bahwa hewan merupakan satu 

karunia besar dan menganjurkan orang-orang beriman agar mengambil manfaat dari 

mereka. Seperti halnya dengan madu, madu yang dihasilkan dari lebah yang banyak 

memberikan manfaat, hal ini sesuai dengan ayat yang berbunyi:

                                                          
4 Imam Rosyidi, Fenomena flora dan fauna dalam perspektif Al Quran. (Malang: UIN 

Malang Press, 2008),h.159-160
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“Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, ‘Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di 
pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.’ Kemudian 
makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang 
telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang 
bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi 
manusia. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda 
(kebenaran) Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan.” (An Nahl ayat 68-69)

Informasi berikut dikeluarkan ketika Konferensi Pertanian Dunia tahun 1993.

Dalam konferensi tersebut, ada satu sesi khusus tentang penyembuhan dengan 

menggunakan elemen-elemen berasal dari madu lebah. Beberapa ilmuwan Amerika 

mengatakan bahwa madu, royal jelly, tepung sari, dan propolis (tahi lebah) dapat 

menyembuhkan banyak penyakit. Seorang dokter dari Rumania mengatakan dia 

sudah mencoba penggunaan madu untuk penyembuhan katarak pada sejumlah pasien, 

dan ternyata 2.002 dari 2.094 penderita (95%) sembuh sepenuhnya. Seorang dokter 

Polandia juga memberitahukan bahwa tahi lebah menyembuhkan banyak penyakit 

seperti haermorrhoid (demam berdarah), penyakit kulit, penyakit-penyakit pada 

peranakan, dan bermacam-macam keluhan lainnya5.

Madu, beserta vitamin-vitamin dan mineral-mineral, sangatlah bermanfaat 

bagi manusia. Ia mangandung gula (glukosa dan fruktosa), beragam mineral (kalsium, 

potassium, magnesium, sodium klorin, sulfur, besi, dan fosfor), dan vitamin-vitamin 

(B1, B2, B3, B5, B6, dan C).8 Tambahannya, ia juga mengandung sejumlah kecil 

                                                          
5 http://www.qiroatipusat.or.id/2015/08/manfaat-beragam-hewan-yang-disebut-di.html



101

dari beberapa macam hormon, tembaga, iodium dan zinc-dengan kata lain, ia 

mengandung, hampir segala yang diperlukan tubuh manusia6.

Oleh karena itu dalan buku pelajaran Al Quran Hadits penerbit Kemenag 

dijelaskan bahwasannya manusia dituntut untuk menggunakan anugerah akal dan hati 

sebaik-baiknya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan KepadaNya dan 

meningkatkan kualitas kehidupannya agar mereka selamat.

Selain itu buku tersebut menjelaskan agar kita diperintahkan untuk melihat 

dan yang senada dengan ungkapan-ungkapan tersebut merupakan juga perintah untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus dan teknologi secara umum. 

Karena ayat-ayat kauniyah yang sangat banyak ini mengharuskan kita untuk memiliki 

peralatan canggih, maka pengembangan teknologi menjadi hal yang niscaya.

Seperti halnya dengan manfaat madu, yang sudah terlebih dahulu dijelaskan di 

dalam Al Quran kemudian manusia dengan akalnya melakukan penelitian apa yang 

tergantung dalam madu dengan menggunakan alat-alat yang canggih tersebut 

sehingga ditemukan kandungan-kandungan gizi di dalamnya, sehingga banyak 

ditemukan kandunngan sangat bermanfaat bagi tubuuh manusia.

Berbagai keajaiban alam di dunia ini seharusnya dapat membuka mata kepala, 

akal pikiran, dan hati nurani manusia. Maka tidak ada alasan lain kecuali harus

beriman, tunduk, dan patuh kepada Allah. Namun demikian terjaang sifat angkuh 

                                                          
6 http://www.qiroatipusat.or.id/2015/08/manfaat-beragam-hewan-yang-disebut-di.html
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manusia telah menguasai mereka, sehingga banyak yang tidak mau beriman dan 

bertutup hatinya.

B Muatan Natural Sains terkait dengan Fisika

Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala pada benda-

benda di alam. Fisika (Physics), suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda 

tidak hidup atau mati dari aspek wujjud dengan perubahan-perubahan yang bersifat 

sementara. Fisiska secara klasik dibagi dalam mekanika, panas, bunyi, cahaya, 

gelombang, listrik, magnet, dan teknik mekanik, teknik sipil, serta teknik listrik (arus 

lemah dan kuat). Ketiga yang terakhir itu merupakan Fisika terapan.

Dalam buku pelajaran Al Quran Hadis juga terdapat materi yang terdapat kaitan 

dengan Natural Sains yang terkait dengan Fisika

Q.S AL’ALAQ ayat 1-5

Wahyu pertama ini secara garis besar memerintahkan umat Islam untuk menjadi 

orang pintar dan berilmu melalui banyak membaca, disamping banyak juga ayat-ayat 

Al Quran yang mengajak manusia untuk berpikir, bertaddabur alam untuk mengilmui 

apa-apa yang belum diketahui tentang rahasia semesta, sehingga mampu 

menyelesaikan problematika yang dihadapi pada masa yang akan datang.

Jika Q.S Al ‘Alaq ayat 1-5 tersebut dibaca dengan baik terkandung di 

dalamnya perintah Allah kepada manusia agar membaca dan menulis. Membaca 

adalah penting sekali untuk memahamai, menerapkan, mengembangkan, dan 
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menyebarluaskan Iptek. Membaca tidak berarti membaca tulisan saja, tetapi membaca 

kejadian-kejadian alam semesta, melihat sungai. Airnya mengalir dari hulu ke muara. 

Bagi orang yang berpikir hal ini akan diamati, dinalar apa sebabnya. Apa saja yang 

ditemukan, ditulis, dan didokumentasikan untuk penelitian lebih lanjut. Yang lebih 

penting lagi orang lain pun dapat membacanya dan akhirnya mengetahui masalah air 

sungai yang mengalir dari hulu ke muara. Disini terjadi penyebarluasan ilmu7.

Seperti fenomena-fenomena alam diantaranya terdapat dua lautan tidak 

tercampur, laut tersebut merupakan Pertemuan dua laut tersebut terjadi di selat 

gibraltar, tepatnya antara negara spanyol ( Eropa ) dan maroko ( Afrika). Fenomena 

dua lautan yang tidak saling menyatu ini menarik perhatian seorang oceanographer 

asal perancis untuk mengungkapkan misteri dibalik inpolarisasi kedua lautan ini. 

Penelitian yang dilakukan adalah dengan mengeksplorasi bawah laut bersama tim. 

Peneliti bernama Jaques Yves Cousteau ini mengungkapkan pada saat itu ia 

menemukan ada kumpulan air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Dalam 

mengeksplorasi lautan ini ia berujar seolah-olah ada dinding yang membatasi aliran 

air kedua lautan ini. Ia pun penasaran dan mencoba menemukan penyebab dua aliran 

ini. Namun betapa kagetnya bahwa ternyata”tidak ada dinding yang membatasi kedua 

air ini untuk saling manyatu”seperti yang ia duga. Fenomena laut yang tidak saling 

menyatu ini telah terjadi semenjak jutaan tahun yang lalu. Sekalipun terjadi 

gelombang besar., pasang surut air laut, dan arus yang kuat tidak dapat menyatukan 

                                                          
7 Tim perumus fakultas teknik UMJ Jakarta, Al Islam dan IPTEK II, (Jakarta:PT Grafindo 

Persada,1998),h.233
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kedua lautan tersebut. Jauh sebelum fenomena ini terjadi ataupun ditemukan, Al 

Quran semenjak 14 abad silam telah menjelaskan fenomena laut yang tidak saling 

menyatu. Dalam surah Ar-Rahman (19-20), Allah SWT berfirman:

)20) بَْینَھًَما بَْر َزٌخ الَّ یَْبِغیَِن(19َمَرَج ْالبَْخَر ْیِن یَْلتَقِیَِن(

Artinya: Dia memberikan dua laut mengalir yang kenudian keduanya bertemu. 
Diantar keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing

Pada saat para ilmuan dunia (terutama Oceanografer) melakukan berbagai macam 

penelitian untuk mengungkapkan fenomena dua lautan tersebut, sesungguhnya Al 

Quran telah lebih dahulu mengungkapkannya dalam dua penggal ayat di atas. 

Memang tak dijelaskan secara ilmu pengetahuan karena disitulah peran manusia 

untuk memecahkan gejala ataupun fenomena alam yang terjadi8.

Berikut gambar bukti adanya dua buah lautan yang saling menyatu

                                                          
8 Wahab naira sairun,(Fenomena Alam Laut) Al Quran Dan Logika Ilmu 

Pengetahuan,https://www.kompasian.com/nol3lima/fenomena-alam-laut-al quran- dan-logika -ilmu 
ambon 03 juli 2015
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Kemudian tentang gravitasi bumi Setiap kita melempar benda keatas , benda 

otomatis akan turun kebawah , setiap buah yang jatuh pasti menuju tanah , mengapa 

hal tersebut dapat terjadi ? "Sesuatu" yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah 

gravitasi bumi.

Gravitasi sendiri dapat diartikan sebagai antara partikel yang memiliki massa 

yang terdapat di Alam semesta. bumi yang memiliki massa yang sangat besar 

memiiki gaya gravitasi yang besar yang menarik benda dan makhuk yang berada 

dipermukaanya maupun benda disekitarnya misalnya bulan , meteor, dan sateit 

buatan

Fenomena tersebut juga terkandung di dalam Al qur'an ;

“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan 
gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; 
dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang.” (QS. Luqman 
:10).

Dalam buku pelajaran Al Quran Hadis juga membahas tentang masalah Ilmu 

pengetahuan dan teknologi yaitu membahas tentang Q.S Al Alaq ayat 1-5, Q.S Yunus 

ayat 101, dan Q.S Al Baqarah ayat 164.

Dalam Q.S Al Baqarah ayat 164 terdapat enam hal yang dapat diambil 

maknanya dari  Q.S Al Baqarah ayat 164. Keenam hal itu adalah penciptaan langit 

dan bumi, pergantian siang dan malam, kapal yang berlayar di lautan, turunnya air 

hujan, adanya berbagai jenis macam jenis binatang, serta perkisaran angin dan 

pergeseran awan.
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1. Penciptaan langit dan bumi

Langit dan bumi diciptakan dari sebuah singularitas, yaitu sesuatu yang padu 

yang muncul dari suatu ketiadaan. Kondisi awal alam semesta diciptakan dari sesuatu 

yang sangat padat dengan suhu yang sangat tinggi yang kemudian meledak secara 

kosmik dan berkembanga yang disebut peristiwa Big Bang.

Menurut teori Big bang, alam semesta berkembang dengan sangat cepat dalam 

beberapa mikrodetik yang pertama. Sebuah gaya tunggal yang terjadi pada saat awal 

big bang dan berkembang menjadi empat gaya yang dikenal sekarang ini, yakni gaya 

gravitasi, gaya elektromanegtik, gaya inti lemah, dan gaya inti lemah. Alam semesta 

berkembang dari suatu materi yang terdiri atas proton, electron, dan neutron yang 

berada dalam lautan radiasi dengan suhu yang sanga tinggi. Ketika alam 

mengembang, suhu materi semakin turun sehingga terbentuk banyak helium, 

deuterium, dan unsure ringan lainnya di alam semesta. Kondisi sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi di jagat raya. Radiasi yang diukur oleh pesawat angkasa 

Cosmic Background Explorer (CBE) miliki NASA juga menunjukkan kesesuaian 

jenis radiasi yang diperhitungkan dalam teori Big Bang. Al Quran juga dapat 

ditafsirkan mendeskripsikan Big Bang dengan mengacu pada firman Allah Q.S Al-

Anbiya :30)

Beredarnya matahari dan bulan mengikuti pola yang teratur dengan periode 

yang ditentukan. Peredaran bulan mengelilingi bumi atau bergerak revolusi 
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meghabiskan waktu selama 29,5 hari. Periode revolusi bulan tersebut dijadikn dasar 

dalam satu bulan untuk kalender qamariah. Periode revolusi bulan itu menyebabkan 

lamanya perhitunagn bulan dalam kalender qamariah adalah sekitar 29 atau 10 hari. 

Pada dasarnya jumlah hari dalam satu bulan adalah 29, sedangkan hitungan h=30 hari 

hanya terjadi pada beberapa kondisi. Hal tersebut menyebabkan lamanya dari dalam 

bulan puasa yang pada umunya 29 hari. Surah Ar Rahman ayat 5 menerangkan 

bahwa waktu edar matahari dan bulan adalah menurut perhitungan, dalam arti bahwa 

periode tetap dan hitungan periode tersebut sangat sesuai dengan kondidi manusia 

serta kondisi alam.

Periode revolusi matahari adalah 365 hari yang dihitung sebagai satu tahun 

kalender Syamsiah (Gregorian). Perhatikan bahwa jumlah kata yaum (yang berarrti 

hari) dalam Al Quran ada 365 yang setara dengann jmlah hari dalam satu tahun9.

2. Pergantian siang dan malam

Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan terjadinya siang dan malam. 

Perpuataran bumi mengelilingi matahari dapat menjadikan adanya hisab (hitungan) 

yang tepat secara ilmiah. Dari hisab inilah, kita dapat mengetahui penentuan waktu 

(tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik) dan pergantian musim. Semuanya dapat 

dibuktikan dengan ilmu sekaligus menjdai bukti adanya yang mengatur.

                                                          
9 Ridwan Abdullah Sani, Sains Berbasis Al Quran,(Jakarta:Bumi Aksara,2014), h. 163-164
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3. Kapal yang berlayar di lautan

Kapal yang berlayar di lautan membawa barang yang bermanfaat bagi 

manusia. Hal ini mengisyaratkan adanya saran transportasi, baik yang digunakan 

masa kini dengan alat yang serba canggih maupun masa lalu yang hanya 

mengandalakn angin dengan segala akibatnya.

Sejak zamandahulu manusia telah memiliki kemampuan membuat kapal 

meskipun sangat sederhana. Dengan berkembangnya ilmu, disempurnakan cara 

pembuatan dan fasilitas kapal sesuia dengantujuan, manfaat, dan kebutuhan manusia. 

Dengan adanya sarana ini, manusia dapat mengetahui rahasia kebesaran Allah, baik 

yang dapat dilihat dipermukaan laut maupun yang ada di dalamnya. Manusia dapat 

berlayar ke berbagai tempat dan tujuan. Semuanya merupakan bukti manusia diberi 

akal, kemudian mendapat ilmu yang dapat membuktikan bahwa semua yang ada di 

alam ini terjadi dengan sia-sia dan kebetulan. Semua itu telah diatur oleh yang 

Mahatahu yaitu Allah.

Bahtera yang berlayar di lautan untuk membawa manusia dari satu negeri ke 

negeri yang lain dan untuk membawa barang-barang perniagaan untuk memajukan 

perekonomian. Bagi orang yang belum mengalami berlayar di tengah-tengah 

samudera yang luas mungkin hal ini tidak akan menarik perhatian. Akan tetapi bagi 

pelaut-pelaut yang selalu mengarungi lautan yang mengalami bagaimana hebatnya 

serangan ombak dan badai apalagi dalam keadaan gelap gulita di malam hari, maka 
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hal ini pasti akan membawa kesadaran bahwa memang segala sesuatu itu 

dikendalikan dan berada di bawah kendali Allah Yang Maha Kuasa dan Maha 

Perkasa.

4. Turunnya Air Hujan

Air merupakan komponen utama yang paling banyak terdapat di dalam tubuh 

manusia, yakni sekitar 60 % dari total berat badan. Orang dewasa terdiri atas 60% air, 

bayi yang baru lahir terdiri atas 70% air, dan janin dalam rahim terdirii atas 90% air. 

Komponen tubuh yang memiliki kandungan air yang paling tinggi adalah paru-paru, 

dengan kandungan air sebanyak 90%. Darah yang merupakan bahan pengisi tubuh 

juga memiliki komponen air yang tinggi yakni 90%.

Air hujan sangat bermanfaat bagi kelangsuang hidup binatang, tumbuh-

tumbuhan dan manusia, air hujan dapat menghidupkan kembali tanah yang mati 

(kering). Dengan hujan, tumbuha-tumbuhan dapat hidup dengan subur dan membawa 

manfaat bagi kepentingan hidup manusia. Dengan pengetahuannya, manusia dapat 

mempelajari tentang proses terjadinya hujan. Bahkan sekarang manusia sudah dapat 

membuat hujan buatan meskipun dapat lingkup yang sangat terbatas.
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Gambar diatas adalah gambaran siklus air yang sudah kita pelajari saat SD SMP 

maupun SMA. Air merupakan komponen yang sangat penting bagi makhluk 

hidup.Tanpa air tidak mungkin ada makhluk hidup termasuk manusia dapat bertahan 

hidup. Siklus di atas yang menyebabkan ketersediaan air sampai sekarang masih ada 

dan kita dapat menikmatinya sampai sekarang.Siapa yang mengatur Siklus Tersebut ? 

Tentu Allah lah yang mampu mengatur hal yang luar biasa tersebut.

" Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah 
membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya 
bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila 
hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya, tiba-tiba 
mereka menjadi gembira."
[QS. Ar-Rum ayat 48]

Proses Terjadinya Hujan

1. Proses Penguapan Akibat Sinar Matahari

Seperti yang telah kita ketahui bahwa matahari menjadi sumber energi utama 

di bumi. Planet yang bertugas sebagai pusat dari tata surya ini mampu menyinari 
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seluruh area di bumi dengan kurun waktu tertentu.Adanya proses penyinaran oleh 

matahari tersebut membuat perairan-perairan yang ada di bumi mengalami 

penguapan. Mulai dari sungai, danau, hingga hamparan air laut. Selain wilayah 

perairan, panas matahari juga dapat menimbulkan proses penguapan pada tubuh 

manusia, hewan, serta tumbuhan. Karena seluruh makhluk hidup tersebut juga 

mengandung air di dalam tubuhnya.

2. Hasil Penguapan Air Berubah Menjadi Awan

Uap air yang berlimpah dari berbagai sumber air yang terpapar sinar matahari 

tersebut akan terangkat hingga ke udara. Semakin tinggi jarak ketinggian dari bumi, 

maka suhu udara di area tersebut akan semakin rendah atau dingin.Tidak hanya air-air 

yang ada di bumi, asap industri dan kendaraan bermotor juga dapat terangkat ke 

udara dan berkumpul dengan hasil penguapan yang lain. Jadi kumpulan uap air yang 

terangkat ke udara dan mencapai pada area yang memiliki suhu rendah tersebut akan 

berubah menjadi sebuah gumpalan uap air yang sering kita sebut dengan awan.

3. Awan Membesar dengan Bantuan Angin

Dengan adanya bantuan angin, maka awan-awan yang mulanya berukuran 

kecil tersebut, lama-lama akan bergabung dengan awan-awan lain sehingga berubah 

menjadi ukuran yang lebih besar.Ketika awan memiliki ukuran yang bertambah 

besar, maka warnanya akan berubah menjadi semakin gelap sehingga dari bawah 
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akan nampak berwarna kelabu. Awan berwarna kelabu tersebut yang kita sebut 

dengan mendung.

4. Turunnya Air Hujan

Setelah awan terus bergerak mengikuti arah tiupan angin menuju ke area yang 

lebih dingin, awan tersebut akan berukuran lebih besar karena semakin banyak uap 

air yang tergabung. Namun, awan tersebut memiliki daya tampung maksimal. 

Sehingga ketika mencapai ukuran maksimal dan memiliki massa yang semakin berat, 

awan tersebut akan luruh dan jatuh ke bumi dengan bentuk tetesan-tetesan air atau 

kita sebut dengan air hujan.

5. Air Hujan Terserap ke Dalam Tanah dan Kembali ke Sumber Perairan

Setelah hujan turun, maka air-air tersebut akan terserap ke dalam lapisan 

tanah. Kemudian resapan air hujan tersebut akan kembali ke berbagai sumber air 

yang ada di sekitarnya.Sehingga sebagian dari air hujan yang terserap ke dalam tanah 

tersebut akan kembali mengalami proses terjadinya hujan dan terus berputar 

sepanjang waktu, selama musim hujan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa proses 

terjadinya hujan merupakan peristiwa yang saling berkesinambungan yang terus 

berputar, dan tidak dapat dipisahkan antara peristiwa satu dengan lainnya10. Secara 

teknis, tentang apa yang di firmankan Allah di dalam Alquran sangat bersesuaian 

dengan hasil penelitian para ilmuwan.

                                                          
10 http://www.eventzero.org/proses-terjadinya-hujan/ Oleh RoyenDiposting pada 24 Mei 2016
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5. Perkisaran angin dan pergeseran awan

Angin terkadang membawa rahmat, terkadang membawa azab, dan terkadang 

membawa kabar gembira berupa turunnya hujan. Dengan ilmu pengetahuan yang 

dieplajari manusia dan usahanya untuk meneliti, akhirnya dapat diketahui keadaan 

angin atau keadaan cuaca di suatu tempat. Hal ini menjadi suatu bukti adanya 

keteraturan alam dan tentunya ada yang mengatur yaitu Allah. 

Angin lebih dekat dirasakan oleh manusia daripada awan yang lebih tinggi. 

Dengan ilmu pengetahuan dan keteraturan ciptaan Allah, dapat diketahui pergantian 

syhy, perkiraan cauaca, dan hujan. Bahkan manusia dapat mennetukan kondisi 

tentang dapat tidaknya penerbangan peswata terbang dilaksanakan.

Pada akhir ayat ditegaskan bahwa semua yang diuraiakn di atas benar-benar 

terdapat keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal. Dengan akalnya, 

manusia dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari suatu tanda kebesaranNya.

C Muatan Natural Sains terkait dengan Kimia

Proses kejadian manusia sudah dijelaskan di dalam Al Quran. Dan saat ini 

perkembangan ilmu di bidang kedokteran bisa dikatakan merupakan 

pengejawantahan dari isyarat dan pesan yang ada dalam Al Quran. Misalnya dalam 

bidang kesehatan, bahwasannya pada ibu yang sedang menyusui, ASI ( Air susu ibu ) 

sangat bermanfaat bagi perkembangan bayi. ASI adalah sumber makanan terbaik bagi 
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bayi dan mengandung zat-zat yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Tidak ada 

susu buatan manusia yang mampu menandingi kualitas ASI.

Air Susu Ibu (ASI) ialah makanan paling sempurna bagi seorang bayi. Air 

susu ibu mengandung banyak gizi dan nutrisi lainnya yang sangat dibutuhkan bagi 

pertumbuhan dan perkembangan bayi. Tidak ada ilmu pengetahuan yang menampik 

hal tersebut karena secara ilmiah sekalipun air susu ibu telah terbukti manfaatnya. 

Begitu istimewanya ciptaan Allah yang satu ini, bahkan sebaik-baiknya sumber 

makanan yang dapat diciptakan manusia modern sekalipun tidak ada yang bisa 

menandingi kehebatan ASI. Bahkan, program ASI Eksklusif, dimana ibu menyusui 

dilarang memberikan makanan tambahan kepada bayinya sampai umur 6 bulan dan 

tetap memberikan ASI sampai bayi berumur sekitar 2 tahun baru kemudian dilakukan 

penyapihan, Allah SWT telah menjelaskannya sejak ratusan tahun yang lalu dalam 

firman-Nya yang artinya

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada 
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” ( Q.S Luqman ( 14 ))

Oleh sebab itu menuntut ilmu hendaklah didasari karena Allah. Dia lah 

sumber dari pengetahuan mencari ilmu jangan didasarkan pada pekeejaan atau 

kedudukan dunia yang menjadi tujuan utamanya. Jika orang islam mempunyai niat 

mencari ilmu karena Allah, ia sudah tahu manfaat yang akan diraihnya, disamping 

pahala yang didapatnya. Bahkan islam sangat megharagai orang-orang yang berjuang 
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di bidang ilmu pengetahuan. Bahkan, mereka disamakan derajat dan nilainya dengan 

orang-orang yang berjuang di medan peperangan atau orang yang beribadah.

Perintah ini mengandung maksud agar manusia menggunakan akalnya untuk 

mempelajari dan meneliti apa yang ada di langit dan di bumi. Penelitian ini akan 

banyak membawa manfaat pada kehidupan manusia itu sendiri. seperti halnya dengan 

pergantian siang dan malam, Perputaran bumi pada porosnya mengakibatkan 

terjadinya siang dan malam. Perpuataran bumi mengelilingi matahari dapat 

menjadikan adanya hisab (hitungan) yang tepat secara ilmiah. Dari hisab inilah, kita 

dapat mengetahui penentuan waktu (tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik) dan 

pergantian musim. Semuanya dapat dibuktikan dengan ilmu sekaligus menjdai bukti 

adanya yang mengatur.

Semua yang disebutkan Allah SWT sebagai tanda kekuasaanNya merupakan 

femomena-femnomena alam (sunnah kauniyyah) yang kalau saja manusia 

merenungkan dan mengamati secara cermat, dengan hati yang bersih dan pikiran 

terbuka, maka dirinya akan gemetar menyaksikan keagungan kekuasaan dan luasnya 

rahmat Allah SWT. Ini jelas tergambar pada penutup ayat.

Sains yang relevan dengan ajaran Islam harus dapat menjadi media untuk 

mengingat Allah dan memajukan peradaban masyarakat Islam. Dan tidak dibenarkan 

bila kita mempelajari sains hanya untuk memperoleh penghidupan dan kesenangan 

dunia, apalagi berbuat maksiat, yang nanti pada ahirnya akan merugikan diri sendiri.
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BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap muatan sains dalam 

buku pelajaran Al Quran Hadis kelas XII di Madrasah Aliyah. maka penulis dapat 

membuat beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Banyak sekali kajian sains yang merujuk pada al-Qur’an. Banyak ayat-ayat al-

Qur’an yang menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam dan keutamaan 

ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah, banyak ilmuwan yang dalam 

mempelajari sains mencari referensi dari al-Qur’an.

2. Dalam buku pelajaran Al Quran Hadits terdapat Muatan Natural Sains dalam 

bidang ilmu Biologi, Ilmu Fisika, dan Ilmu Kimia.

3. Sains yang relevan dengan ajaran Islam harus dapat menjadi media untuk 

mengingat Allah dan memajukan peradaban masyarakat Islam. Dan tidak 

dibenarkan bila kita mempelajari sains hanya untuk memperoleh penghidupan 

dan kesenangan dunia, apalagi berbuat maksiat, yang nanti pada ahirnya akan 

merugikan diri sendiri.

B. Saran

Beberapa saran yang ingin penulis berikan kepada pembaca sebagai sesama umat 

Muslim adalah sebagai berikut:
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1. Guru dapat mengembangkan buku pelajaran dengan berbasis integrasi sains 

2. Kita harus memperbanyak kegiatan-kegiatan belajar dan mengamati 

(mempelajari lingkungan sekitar), agar kita bisa selalu eksis dan krisis, tidak 

hanya pasif.

3. Mari kita tumbuhkan rasa cinta kepada Kitab Suci kita sendiri, al-Qur’an, 

karena sesungguhnya bila kita memahami isinya, tentunya dibantu oleh 

seorang guru, maka kita bisa menguasai sains, dan mungkin bisa mengalahkan 

para ilmuwan Barat, karena kita secara tidak langsung mendapaat 

pertolonganNya.

4. Jangan pernah lupa kepada Dzat Yang Menciptakan kita. Walaupun kita 

dalam keadaan sesempurna apapun (misalnya, pandai, kaya, berkuasa), karena 

sesungguhnya Dialah Yang Maha Sempurna.

Setelah menyelesaikan skripsi ini, mungkin ada kesalahan baik dalam 

penulisan maupun penyusunan kalimat, penulis minta maaf, karena penulis hanya 

manusia biasa, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Agar penulis 

bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang, saran serta kritik yang bersifat 

konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan.
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