ABSTRAK

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif,
karena ia meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat
duniaw maupun ukhrawi. Era modern sekarang ini khususnya dalam bidang
sains dan teknologi mengalami perkembangan yang begitu pesat bagi kehidupan
manusia. Setiap waktu para ahli dan ilmuwan terus mengkaji dan meneliti sains
dan teknologi sebagai penemuan yang paling canggih dan modern. Keduanya
sudah menjadi simbol kemajuan pada abad ini. Oleh karena itu, apabila ada suatu
bangsa atau masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi,
maka bangsa atau negara itu dapat dikatakan negara yang tidak maju dan
terbelakang.
Penelitian Al ‘ijâz Al‘ilmi ini bertujuan untuk mengetahui pesan-pesan
dakwah ilmiah yang terkandung dalam karya Harun Yahya di bidang sains
(fakta penciptaan). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu
penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan
prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Metode yang
digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang
diusahakan untuk mencandra secara sistematis, faktual dan akurat mengenai
fakta dan dilakukan tanpa menguji hipotesis. Sumber data penelitian ini
menggunakan data primer dan sekunder.
Analisis yang digunakan penulis adalah analisis isi (content analysis)
yaitu melakukan analisis terhadap karya Harun Yahya dan melakukan upaya
klasifikasi kriteria-kriteria tertentu untuk membuat prediksi, selain itu untuk
memperoleh kesimpulan yang akurat, peneliti juga menggunakan alur
pemikiran induktif. Pemahaman dalam metode ini dimulai dengan
mengambil kaidah-kaidah yang bersifat khusus untuk mengambil
kesimpulan yang bersifat umum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa
materi utama dalam karya Harun Yahya di bidang sains adalah tentang
eksistensi dan keesaan Allah SWT. Dalam pandangan Harun Yahya makhluk
hidup tidak tercipta secara kebetulan tetapi sengaja diciptakan oleh Allah
(fakta penciptaan). Dalil yang digunakan Harun Yahya untuk menjelaskan
tentang fakta penciptaan adalah dalil fisika dan astronomi dan dalil
perancangan cerdas sehingga dengan fakta dan dalil ini semakin meningkatkan
Spritual keimanan dan keyakinan yang yang kuat kepada Allah SWT.
Tahapan Harun Yahya dalam melakukan dakwah ilmiah adalah sebagai
berikut : Pertama, Mengajak Masyarakat berfikir secara mendalam tetang
keagungan penciptaaan Allah. Kedua. Menunjukkan bahwa hal-hal sederhana
di sekitar kita memiliki keistimewaan dan kemampuan penciptaan yang tak
tertandingi. Ketiga, memikirkan kelemahan dan kemustahilan benda-benda
tersebut dapat memiliki kemampuan sendiri. Keempat, menunjukkan dengan
pendekatan sains bahwa benda-benda tersebut telah dikontrol dan dirancang
sedemikian rupa oleh dzat yang Maha Mengetahui dan Maha Sempurna.
Kelima, terakhir menguatkan dalil sains tersebut dengan ayat al Quran yang
relevan.
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