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ABSTRAK
NILAI-NILAI PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM AYAT-AYAT
AL-QUR’AN TENTANG PROSES PENCIPTAAN ALAM SEMESTA
Oleh:
Mulyati
Pada hakikatnya pendidikan merupakan kegiatan yang berakibat pada perubahan
diri seseorang, ciri dari pendidikan adalah adanya nilai. Dalam proses penciptaan
alam semesta yang dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur‟an terdapat nilai keilmuan dan
nilai spiritual. Alam semesta merupakan sumber ilmu pengetahuan yang berharga,
hampir segala ilmu pengetahuan bermula dari alam semesta dan al-Qur‟an mengajak
memperdalam sains yang memuat bermacam-macam pemikiran tentang fenomena
alam. Dalam skripsi ini fokus pembahasan terkait bagaimanakah proses penciptaan
alam semesta dalam ayat-ayat al-Qur‟an serta nilai pendidikan yang terkandung
didalamnya.
Jenis penelitian yang dilakukan yaitu pustaka (library research), penelitian yang
bertujuan untuk mengumpulkan data yang bersifat kepustakaan dengan jenis
penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian
ini yaitu content analysis dan interpretasi.
Bahwa dalam proses penciptaan alam semesta terdapat nilai spiritual terkait ke
ketetapan Allah dalam menciptakan alam semesta dibuktikan dengan kebenaran ayatayat al-Qur‟an yang wajib diyakini oleh setiap manusia yang beriman dan nilai
keilmuan terkait kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang sains yang tidak juga bisa
lepas dari kebenaran ayat al-Qur‟an. Teori tentang proses penciptaan alam semesta
diantaranya adalah teori big bang. Kebenaran akan adanya penciptaan alam semesta
dibuktikan surat al-Anbiya ayat 30 yang menjelaskan keadaan alam semesta yang
dahulu adalah suatu yang padu hingga dipisahkan antara langit dan bumi, hal ini
merupakan salah satu bukti yang ditunjukkan alam semesta yang bermula dari
ketiadaan, fenomena alam yang terjadi dalam proses penciptaan alam semesta
merupakan ketetapan Allah SWT, dalam dibuktikan oleh Qur‟an surat al Anbiya ayat
30 yang dipertegas pada Qur‟an surat al-Fushilat ayat 9, 10 dan 12 yang menjelaskan
tentang penciptaan alam semesta diciptakan dalam 6 fase akibat adanya pemisahan
antara langit dan bumi atau dalam sains yang disebut dengan teori big bang.
Keyword: Nilai Pendidikan, Al-Qur‟an, Alam Semesta.
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MOTTO

                
       
“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 mengajar kepada
manusia apa yang tidak diketahuinya”.(QS. Al- Alaq:1-5).
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG 2015/2016
Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/Tahun 1987, sebagai berikut:
1. Konsonan
Arab

Latin

Arab

Latin

Arab

Latin

Arab

Latin

A

Dz

Zh

N

B

R

„

W

T

Z

Gh

H

Ts
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‟

J

Sy

Q

Y

Ha

Sh
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Kh

Dh
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2. Vokal
Vokal

Vokal
Contoh

Vokal

Pendek

Panjang

Contoh
Rangkap

xiii

A

Â

Ai

I

Î

Au

U

Û

3. Ta’ marbuthah
Ta’ marbuthah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kashrah, dan
dhammah, transliterasinya ada /t/. Sedangkan ta’ marbuthah yang mati
transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: Thalhah, janatu al-Na’im.
4. Syaddah dan Kata Sandang.
Dalam transliterasi, tanda syaddah dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Seperti kata: nazzala,
rabbana. Sedangkan kata sandang “al” tetap ditulis “al”, baik pada kata yang
dimulai dengan huruf qamariyyah maupun syamsiyyah.1 Contoh : al- markaz, al
Syamsu.

1

M. Sidi Ritaudin, Muhammad Iqbal, Sudarman, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah
Mahasiswa, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), h. 20-21.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Alam semesta merupakan manisfestasi dari keberadaan Allah sebagai
penciptanya. Asal mula alam semesta tentunya telah didiskusikan sejak sekian
lama. Menurut sejumlah kosmologi awal dalam tradisi Hebron, Kristen, Islam,
alam semesta berawal pada saat yang terhingga, pada waktu yang tidak begitu
lampau di masa lalu. Satu alasan atas permulaan seperti itu adalah perasaan bahwa
untuk menjelaskan tentang eksistensi alam semesta diperlukan adanya penyebab
pertama.2
Menurut para ilmuan, alam semesta mulai dari satu titik yang tidak tampak
yang sangat kecil, sangat panas, sangat berat, dan sangat padat dengan
kemampatan yang sangat tinggi dengan tekanan energi yang sangat tinggi yang
ada di dalamnya. Kemudian titik yang tidak tampak tersebut meledak dengan
dasyat yang kita kenal sebagai teori big bang yang terjadi pada sekitar 13,7 miliar
tahun yang lalu.
Hanya dalam waktu sepersekian triliun detik, Alam semesta mengembang dari
suatu yang tidak tampak menjadi sesuatu yang nyata di mana energi yang sangat

2

Stephen Hawking, Teori Segala Sesuatu
Semesta(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),h. 13.

1

Asal-usul

dan

Kepunahan

Alam

besar dilepaskan. Inilah awal terciptanya segala sesuatu, ruang, waktu, dan semua
yang ada di alam semesta.3
Allah menciptakan langit, bumi dan isinya: gunung, laut, tumbuhan, hewan, dll.
Bintang dan matahari sebagai sumber panas dan bulan sebagai penerang malam.
Langit dan bumi diciptakan dalam waktu enam hari atau masa. Sedangkan satu
hari atau satu masa di sisi Allah sama dengan satu millenium atau seribu tahun
menurut perhitungan manusia.4 Kekuasaan dan keagungan Allah dalam
menciptakan alam semesta ini adalah bukti kebesaran-Nya sebagai pencipta alam
raya.
Secara a priori mengasosiasikan Sains dan al-Qur‟an, adalah mengherankan,
apalagi jika asosiasi tersebut berkenan dengan hubungan harmonis dan bukan
perselisihan antara al-Qur‟an dan sains. Al-Qur‟an mengajak memperdalam sains
yang memuat bermacam-macam pemikiran tentang fenomena alam, dengan
perinci yang menerangkan hal-hal yang pasti cocok dengan sains modern.
Misalnya, mengenai penciptaan alam, astronomi, keterangan tentang bumi, hewanhewan, tumbuh-tumbuhan dan penciptaan manusia.5
Dalam kenyataannya tidak hanya mengasosiasikan al-Qur‟an dan Sains saja
yang mengherankan, tetapi bagaimana mengasosiasikan Sains, al-Qur‟an dan
Pendidikan, karena penting menerangkan bagaimana konsep pendidikan sains
3

Umar Juoro, Kebenaran al-Qur’an dalam Sains Persandingan Wahyu dan Teori Fisika
tentang Alam Semesta ( Jakarta: Cidesindo,2011), h. 13.
4
Fazri Al Fezar,Op.Cit.h. 12.
5
Jurnal Lisan Al-Hal,Almannah Wassalwa, Parameter Kebenaran Ilmu Pengetahuan (Sains)
dalam Al-Qur’an, (IAI Situbondo,Fkultas Tarbiyah,2015), h., 43.
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berbasis al-Qur‟an agar memahami terkait ilmu pengetahuan terutama sains,
namun tetap berlandasan pada al-Qur‟an.Tanpa disadari keterkaitan antara Sains
dan al-Qur‟an dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam mempengaruhi
pola pikir peserta didik. Paradigma baru antara sains dan al-Qur‟an lebih dikenal
dengan sebutan sains Islam. Terdapat sebuah kutipan menurut Glyn Ford:
“Andaikan sains bukan bangunan intelektual yang unik, seperti yang
diperankan dewasa ini, andaikan sejarah sains itu bukan sejarah gerakan-gerakan
yang berulang-ulang menuju kebenaran mengenai alam semesta, tetapi lebih
sebgai sejarah bangunan beraneka ragam realitas sosial yang disampaikan melalui
sains, ilmuan dan masyarakat, maka muncul kemungkinan adanya sains Islam
yang terdiri dari satu, atau mungkin lebih, rangkaian aspek-aspek alam semesta
yang multidimensi yang kesemuanya itu diilhami oleh esensi masyarakat Islam.” 6
Kutipan tersebut menerangkan bahwa diantara sains dan Islam tidak ada
dikotomi atau pertentangan, artinya dalam menjelaskan ilmu pengetahuan sains
berbasis al-Qur‟an dalam dunia pendidikan saling berkaitan diantara keduanya.
Ilmu pengetahuan sains tentang penciptaan alam semesta yang dirumuskan
fisikawan terkenal Stephen Hawking, mengatakan dalam bukunya A Brief History
of Time bahwa alam semesta dibangun berdasarkan keseimbangan yang lebih
akurat dari yang bisa kita bayangkan. Dengan merujuk pada kecepatan
mengembangnya alam semesta. Hawking berkata: ” Jika kecepatan pengembang
ini dalam satu detik setelah big bang berkurang meski hanya sebesar satu/seratus
ribu juta-juta, alam semesta ini akan telah runtuh sebelum pernah mencapai
ukurannya yang sekarang”.7

6

Fazri Alfezar, Op.Cit.h. 3.
Ibid.

7

3

Bagaimanakah konsepsi astro-fisika

tentang penciptaan alam dan pemikiran

apa yang melandasinya. Konsep itu berubah-ubah sepanjang sejarah, bergantung
pada tingkat kecanggihan alat-alat dan sarana observasinya, dan bergantung pada
tingkat kemajuan fisika itu sendiri.8
Alam semesta merupakan sebuah bukti dari keberadaan kebesaran Allah,
karena penciptaan alam semesta dari ketiadaan memerlukan adanya Sang Pencipta
Yang Maha Kuasa. Allah telah menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya
untuk manusia dan telah menyatakan tentang penciptaan alam semesta dalam ayatayat Nya. Penyesuaian ini terjadi bukan secara kebetulan tetapi menunjukkan
adanya penciptaan yang rapih dan teratur yang didasarkan atas ilmu dan
kebijaksanaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan modern.9
Keberadaan alam semesta sesunguhnya menjadi tanggung jawab bersama
dalam menjaga keutuhan ciptaan yang maha kuasa. Manusia sebagai makhluk
yang paling sempurna diberikan kepercayaan lebih untuk menjaga dan
melestarikan alam semesta ini. Ciri khas nyata dari ilmu pengetahuan (science)
yang tidak dapat diingkari meskipun oleh para ilmuan adalah bahwa ia tidak
mengenal kata kekal. Apa yang dianggap salah pada masa silam misalnya, dapat
diakui keberadannya di abad modern. Teori bumi datar yang merupakan satu
hukum aksioma di satu masa misalnya, dibatalkan oleh teori bumi bulat yang
kemudian dibatalkan pula oleh teori lonjong seperti lonjongnya telur. Tidak sedikit
8

Achmad Baiquni, Al- Qur’an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( Jakarta: Dana Bhakti
Wakaf,1995), h. 10.
9
Ibid.

4

orang yang yakin bahwa pertimbangan-pertimbangan logika atau ilmiah terutama
menurut ilmu pasti adalah benar, sedangkan kenyataannya belum tentu demikian.10
Hal menarik mengapa peneliti meneliti terkait bagaimana penciptaan alam
semesta adalah banyaknya

perdebatan tentang ilmu

pengetahuan

yang

berhubungan dengan alam semesta diantaranya seperti yang dituliskan dalam buku
karangan Quraish Shihab edisi ke dua halaman 69:
“...Dahulu ada orang yang menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa
planet hanya tujuh (sebagaimana pendapat ahli-ahli falak ketika itu) dengan ayatayat yang menunjukkan bahwa ada tujuh langit. Teori tujuh planet tersebut
ternyata salah. Karena planet-planet yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan dalam
tata surya berjumlah 10 planet, disamping jutaan bintang yang tampaknya
memenuhi langit, kesepuluh planet itu hanyalah laksana setetes air dalam lautan
bila dibandingkan dengan banyaknya bintang diseluruh angkasa raya. Pendapat
mengenai terjadinya planet-planet tata surya yang berasal dari bola gas yang
berotasi cepat, yang lama-kelamaan pecah dan terpisah-pisah menjadi planetplanet kecil akibat panas yang sangat keras. Ia dapat menyatakan bahwa terjadinya
planet akibat tabrakan antara dua matahari, atau disebabkan pecahnya matahri itu
sendiri...”.11
Benar adanya bahwa setiap orang bebas dan berhak untuk menyatakan apa yang
dianggapnya benar, tetapi ia tidak berhak untuk menguatkan pendapatnya tanpa
adanya dasar yang jelas dan pasti kebenarannya dan menyalahkan satu teori atas
dasar yang lainnya. Perbedaan pendapat sedemikian inilah yang menjadikan
peneliti tertarik untuk meneliti tentang penciptaan alam semesta agar tahu lebih
mendalam kebenaran dari bagaimana alam semesta ini diciptakan.
Terlepas tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan, hal penting yang
mendasari dalam menjelaskan proses terbentuknya alam semesta, tidak bisa
10

M. Quraish Shihab,Membumikan al-Qur’an (Bandung: PT Mizan Pustaka,2014),h. 65.
Ibid.
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5

terhindar dari cara menyampaikan kepada orang lain tentang konsep alam semesta
ini terbentuk, lagi-lagi unsur pendidikan menjadi dasar dalam menyampaikan ilmu
pengetahuan. Sebagai contoh ketika seorang pendidik menjelaskan kepada siswa
sekolah dasar tentu bahasa yang digunakan berbeda pada saat pendidik
menjelaskan pada mahasiswa di bangku perkuliahan.
Selain itu, pembelajaran dalam menyandingkan ilmu pengetahuan sains dengan
al-Qur‟an khususnya terkait penciptaan alam semesta belum banyak dipraktikkan
di pembelajaran sains sendiri, sedangkan sudah sering diperbincangkan, meskipun
di lembaga pendidikan yang berbasis agama namun dalam kenyataannya belum
mengusai terkait ilmu pengetahuan yang dikaitkan dalam isyarat al-Qur‟an.12
Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi seseorang, yang akhir dari
proses pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Akhir dari proses pendidikan
diharapkan dapat berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan
atau intelektual, serta pengembangan keterampilan sesuai dengan kebutuhan.13
Pendidikan pada hakikatnya tidak hanya mengacu pada tingkat kecerdasan
intelektual, karena seseorang dikatakan berpendidikan apabila telah seimbang
antara kecerdasan intelektual dan spiritual sehingga akhir dari proses pendidikan
benar-benar tercapai dengan sempurna.
12

Esti Yuli Widayanti,Op.Cit. h. 140.
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan,(Jakarta:
Kencana Prenada Media,2011), h., 3.
13
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Kekuatan spiritual dapat diperoleh dari kebiasaan baik dalam melaksanakan
ibadah. Dengan adanya spiritual yang tinggi secara otomatis akan menghasilkan
kepribadian yang baik, meningkatkan kecerdasan, baik kecerdasan spiritual
ataupun intelekrual, sehingga akan menghasilkan akhlak yang baik yang berujung
pada pengembangan sikap, pola pikir serta potensi yang dimiliki. Nilai-nilai
pendidikan yang terkandung dalam proses pendidikanlah yang akan menjadi acuan
berkembangnya kecerdasan, keterampilan, ataupun pola pikir sesuai dengan
kebutuhan.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

terkait sistem Pendidikan Nasional

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.14 Dengan
kata lain pendidikan dapat diartikan sebagai sesuatu yang mengarah terhadap
perkembangan. Segala hal yang mengantarkan pada perkembangan termasuk pola
pikir dalam menelaah ilmu pengetahuan merupakan bagian dari proses pendidikan.
Kekuatan dalam menelaah ilmu pengetahuan sains misalnya, dunia sangat
luas, bahkan menurut para pemikir Yunani sampai zaman Islam, alam raya ini

14

Ibid.
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abadi dan tak terbatas.15 Asal mula revolusi ilmu pengetahuan tentang luar angkasa
hanya terjadi sekitar lima ratus tahun yang lalu. Namun karena kesederhanaan
berfikir dalam mengetahui alam semesta dan keterbatasan dalam menelaah ilmu
pengetahuan masih begitu sederhana, luasnya ilmu pengetahuan terselimuti oleh
keterbatasan pengetahuan. Ilmu pengetahuan sains menyatakan bahwa awal
mulanya bumi hanyalah satu-satunya planet tempat tinggal ini, semua benda
angkasa mengelilinginya. Matahari, bulan, bintang, semua berpusat dibumi
(Geosentris). Namun setelah ditemukannya teleskop, Galileo Galilei (1564-1642)
mengamati bahwa matahari yang menjadi pusat peredaran planet-planet
(Heliosentris). Heliosentris juga telah diungkap oleh Nicolaus Copernicus (14731543).16
Secara tegas ia mengatakan bahwa bukan matahari yang bergerak mengelilingi
bumi, seperti pandangan yang dianut Ptolemeus, tetapi justru sebaliknya. Bumi
bersama benda-benda langit lainnya yang bergerak mengelilingi matahari. Teori
ini dikenal sebagai teori Heliosentris. Nicolaus Copernicus (1473-1543) adalah
seorang filosof berkebangsaan Polandia yang dengan berbekal fakta ilmiah berani
memunculkan pandangan (teori) tentang tata surya, matahari kita yang sangat
kontroversial pada masanya yaitu teori Heliosentris.17 Bagaiman konsep teori
Heliosentris yang sangat kontroversial ini mampu dijelaskan oleh al-Qur‟an yang
15

Yuberti,”Ketidakpastian Usia Dunia” .(Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika‟Al-BiRuNi‟ FTK
IAIN Raden Intan Lampung 05 ( 1 ) ( 2016 ) 113-120 .h.114.
16
Ibid.
17
Slamet Hambali,”Astronomi Islam dan Teori Heliosentris Nicolaus Copernicus” .(Jurnal
Ilmiah Pemikiran Hukum Islam IAIN Walisongo Semarang volume 23, nomor 2, Oktober 2013.h.225.
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sejatinya bukan kitab ensiklopedia datail sains dan teknologi yang memuat
berbagai teori. Namun, al-Qur‟an mampu memberikan fenomena-fenomena (yang
pada hakikatnya adalah landasan teori) pada manusia.18 Munculnya argumenargumen akan pengetahuan sains mulai membuka cakrawala ilmuan akan ilmu
pengetahuan dan menyadarkan akan pentingnya ilmu pengetahuan, hingga pada
akhirnya mengantarkan peneliti pada penelitian yang mengarah pada ilmu
pengetahuan dalam bidang sains berbasis al-Qur‟an. Allah SWT berfirman dalam
qur‟an surat al-Alaq ayat 1 sampai 5 :
                
       
Artinya:”1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,2.Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah.3. Bacalah, dan Tuhanmulah
yang Maha pemurah,4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran
kalam[158919],5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.
Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah yang berisi tentang perintah
untuk membaca, pentingnya aktivitas membaca ditunjukkan oleh Malaikat Jibril
dengan mengulang perintah Allah agar Rasulullah melakukan iqra’ (membaca)
sampai tiga kali, walaupun Rasulullah mengatakan bahwa beliau tidak dapat
membaca. Surat al-„Alaq menerangkan bahwa Allah mengajari manusia dengan

18

Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Slamet Hambali,Astronomi Islam dan Teori Heliosentris
Nicolaus Copernicus(Semarang: IAIN Walisongo,2013),h. 227.
19
[1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.
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perantara kalam untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Kitab yang jelas
ditulis dengan perantara kalam dan merupakan firman Allah adalah al-Qur‟an.20
Membaca dengan nama Allah akan mendekatkan diri kepada-Nya, baik
membaca kitab maupun sunatullah yang terjadi di alam semesta ini. Keterangan
terkait ilmu pengetahuan yang dinyatakan dalam al-Qur‟an sulit dipahami karena
kurangnya pengetahuan akan ilmu pengetahuan. Padahal al-Qur‟an sebagai
sumber ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengetahuan manusia tentang
alam semesta serta untuk meningkatkan keimanan kepada Allah yang menciptakan
langit dan bumi.
Perkembangan ilmu pengetahuan telah mencapai kemajuan yang demikian
pesat dalam menjelaskan asal mula penciptaan alam semesta dan bagaimana
perkembangannya. Teori big bang yang menjelaskan alam semesta ini terbentuk
dari suatu titik yang tidak tampak meledak atau mengembang dengan sangat cepat
telah diterima luas dan didukung dengan bukti-bukti empirikal yang sangat kuat.21
Kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia sains mengantarkan pada perdebatan
masing-masing agrumen dengan dasar teori yang dianggap paling tepat oleh para
ilmuan terkain proses penciptaan alam semesta.
Alam semesta merupakan sumber ilmu pengetahuan yang paling berharga,
hampir segala ilmu pengetahuan bermula dari alam semesta. Melalui berbagai
20

Ridwan Abdullah Sani,”Sains Berbasis Al-Qur’an”(Jakarta: Bumi Aksara,2015), h. 6.
Fazri Al Fezar,”Proses Penciptaan Alam Semesta menurut Stephen Hawking dalam
Perspektif Isyarat Ilmiah al-Qur’an”( Lampung: IAIN Raden Intan Lampunng,2015),h.6, mengutip
Umar Juaro,Kebenaran Al-Qur’an dalam Sains,Persandingan Wahyu dan Teori Fisika tentang Alam
Semesta, Pustaka Cidesindo, Jakarta, 2011.h.7.
21
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kajian dan penelitian maka mucul berbagai macam interprestasi yang kemudian
menjadi teori-teori yang dibutuhkan dalam kehidupan. Penelitian terhadap alam
semesta tidak pernah tuntas meskipun telah banyak yang melakukan penelitian dan
menghasilkan berbagai teori, hal ini karena alam ini tidak henti-hentinya
memberikan ilmu pengetahuan, sehingga bagi peneliti selalu mendapatkan ilmu
baru dalam setiap melakukan penelitian. Seperti yang telah dinyatakan dalam alQur‟an surat al-Kahf ayat 109:
                
 
Artinya:” Katakanlah: sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimatkalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimatkalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).(QS.
al-Kahf: 109).
Fenomena alam semesta merupakan bagian di antara bahan penelitian, telah
banyak teori-teori dari fenomena alam ini, karena fenomena alam telah
memberikan informasi dalam setiap saat. Alam semesta dapat didefinisikan
sebagai segala sesuatu yang dianggap “Ada” secara fisik, seluruh ruang dan waktu,
dan segala bentuk materi serta energi.22 Ajo Dian Yusandika, menjelasakan bahwa
alam semesta adalah mencangkup ruang dan waktu yang terdiri dari berberapa

22

J. Sudarmita.,Filsafat Proses, Sebuah Pengantar Sistematik Filsafat Alfred North Whitehead
(Yogyakarta : Kanisius,1991), h. 51,dikutip oleh Fazri Al Fezar.”Proses Penciptaan Alam Semesta
menurut Stephen Hawking dalam Perspektif Isyarat Ilmiah Al- Qur‟an”(Lampung: IAIN Raden Intan
Lampung,2016), h. 2.
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komponen, berupa mikroskopik termasuk atom, proton, elektron, dll, komponen
makroskopik seperti matahari, bulan, bintang dan benda lain yang nampak.23
Banyak pertanyaan bagaimana alam semesta ini terbentuk. Mengapa ada alam
semesta dengan wujud seperti sekarang ini, serta partikel apasajakah yang ada
didalam alam semesta ini? Begitu banyak jawaban atas pertanyan–pertanyaan
tersebut baik dari segi agama maupun aspek pengetahuan. Permasalah yang
muncul terkait konsep dunia, alam dan sekitarnya terus menjadi perbincangan.
Perbedaan pendapat serta perdebatan yang terjadi karena perbedaan penafsiran
terhadap fenomena nyata yang ada di bumi maupun jagad raya terus terjadi.
Dengan adanya kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan yang demikian pesat
dalam menjelaskan asal mula penciptaan alam semesta dan bagaimana
perkembangannya. Seseorang yang belum paham terkait ilmu pengetahuan secara
luas akan keliru dalam memahami bagaimana asal mula alam semesta ini
terbentuk. Dalam al-Qur‟an banyak terkandung ilmu sains, misalnya meliputi
bidang astronomi, fisika, geologi atau bumi, dan kedokteran.24 Dalam al-Qur‟an
surat Yunus ayat 3 dijelaskan:


              

                 

23

Ajo Dian Yusandika,hasil wawancara pada 16 Januari 2017,Jurusan Pendidikan Fisika.
Esti Yuli Widayanti, Analisis Materi Astronomi pada Pembelajaran Sains (Penyajian Sains
Modern dan Al-Qur’an),Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol 01 Nomor 01 Mei 2013, h., 141,
mengutip dari Zakir Na‟ik, The Qur’an and Modern Sains; Compatibel or Incompatible (Riyadh: DarUS-Salaam,2007)
24
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Artinya: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan
bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy untuk mengatur
segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa’at kecuali sesudah
ada keizinan-Nya. (Zat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, maka
sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?”.(QS.Yunus:
3).
Adanya proses penciptaan alam semesta justru mengarahkan manusia agar
mengambil ilmu dan pelajaran dari proses penciptaan alam semesta. Ilmu
manusia terkondisikan oleh pemahaman segala sesuatu, dapat diwujudkan secara
berproses.25 Proses menelaah ilmu pengetahuan karena manusia sesungguhnya
diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk Allah
yang lainnya. Dengan akal pikiran, manusia dapat manentukan mana yang salah
dan benar, termasuk mana yang baik dan buruk. Rasa syukur yang seharusnya
terpupuk pada diri manusia karena dapat melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan
yang tersebar diseluruh permukaan bumi.26
Selaras dengan al-Qur‟an surat al-Imran ayat 190-191:
            
            
       

Artinya:“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya
siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi Ulil Albab. (Yaitu) orang-orang yang
mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan
meraka memikirkan tantang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya
25

Deden Makbullah,Pendidikan Agama Islam(Jakarta: 2011),h.250.
Ramadhani dkk,Al- Qur,an VS Sains Modern menurut Dr. Zakir Naik (Yogyakarta:
2015),h.xxi.
26
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Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau,
maka peliharalah kami dari siksa neraka”. (QS. Al-Imran: 190-191).
Manusia sebagai seorang cendikiawan yang dituntut untuk memiliki ilmu
pengetahun yang luas harus mampu menelaah secara mendalam terkait apapun
yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, termasuk adanya alam semesta yang
menghasilkan berbagai ilmu, konsep atau teori yang menjadi acuan ataupun media
dalam mempelajari ilmu pengetahuan secara mendalam. Seorang cendikiawan
yang mampu menelaah ilmu pengetahuan juga harus mampu menyampaikan ilmu
pengetahuan dengan baik dan benar sehingga dapat mengembangkan potensi yang
dimiliki, sehingga kemampuan berfikir dapat diasah dengan baik. Sehingg
berdampak

pada

peningkatan

karakter

seseorang,

artinya

tidak

hanya

membutuhkan suatu nilai keilmuan namun juga nilai pendidikan yang lain seperti
pendidikan yang bernilai spiritual misalnya.
Perlu ditegaskan sesaui dengan al-Qur‟an surat al-Alaq bahwa ilmu
pengetahuan yang ada sekarang ini, dapat diperoleh dengan cara membaca yang
diiringi dengan nama Allah karena pada dasarnya membaca merupakan kunci
utama untuk memperoleh ilmu pengertahuan. Ilmu pengetahuan yang kian
berkembang pada dasarnya tidak luput dari penjelasan al-Qur‟an. Dalam surat alAnkabut ayat 49 dijelaskan:
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Artinya:. sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada
orang-orang yang diberi ilmu[1156].27 dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat
Kami kecuali orang-orang yang zalim.(QS. Al-Ankabut: 49).
Al-Qur‟an adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi
ilmu. Setiap ilmu, konsep atau teori, pasti merupakan produk dari masyarakat, atau
bangsa yang memiliki peradaban dan pandangan hidup (worldvie). Pandangan
hidup adalah cara pandang terhadap alam dan kehidupan.28 Pandangan hidup
dalam Islam tidak hanya sebatas pandangan terhadap alam dan kehidupan
nyata,tapi keseluruhan realitas wujud. Karena wujud Tuhan adalah wujud yang
mutlak dan tertinggi sedangkan alam semesta seisinya adalah bagian dari wujud
itu, maka konsep Allah sangat sentral dalam pandangan hidup Islam dan sudah
tentu memiliki konsekuensi konseptualnya. Namun tidak semua masyarakat yang
percaya pada Tuhan memiliki worldview yang sama. Sebab konsep dan pengertian
Tuhan berbeda antara satu agama dengan agama lain.29
Pada dasarnya untuk percaya adanya Allah perlu adanya pendidikan yang
mengarahkan pada kuasa-Nya dalam menciptakan alam semesta. Pendidikan yang
seperti apakah yang akan menjadikan seseorang percaya akan adanya Allah? tentu
tidak jauh dari pemahaman konsep tentang kekuasaan-Nya dalam menciptakan.
Pendidikan merupakan pilihan strategis untuk bangkit dari keterpurukan, bertujuan
27

[1156] Maksudnya: ayat-ayat Al Quran itu terpelihara dalam dada dengan dihapal oleh
banyak kaum muslimin turun temurun dan dipahami oleh mereka, sehingga tidak ada seorangpun yang
dapat mengubahnya.
28
Nidaa
Ulkhusna,”Konsep
Penciptaan
Alam
Semesta”(Jakarta:
UIN
Syarif
Hidayatullah,2013),h.16, mengutip Dr.Hamid Fahmi Zarkasyi. Membangun Peradaaban dengan
Ilmu(Jakarta: Kalam Indonesia,2010), h.142-144.
29
Ibid.
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untuk membentuk manusia yang utuh dan lengkap meliputi berbagai aspek serta
tidak hanya berorientasi pada aspek akademis. Pendidikan yang dikembangkan
seharusnya seimbang antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
Internalisasi

nilai-nilai

religius

merupakan

bagian

penting

yang

perlu

dikembangkan agar lebih bermakna.30
Nilai atau value adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang
menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan. Pengertian yang singkat
menyebutkan bahwa nilai adalah sesuatu yang baik.31 Kejelasan tentang hakikat
nilai dapat dimaknai sebagai benar atau salah, baik dan buruk, manfaat atau
berguna indah dan jelek dan sebagainnya.32 Dengan adanya nilai seseorang dapat
mengetahui kualitas, bernilai baik jika kualitas baik dan dinilai buruk jika kualitas
buruk. Dalam proses penilaian, pandangan antara satu dengan yang lain berbeda
dalam hal pemberian nilai, dari itu perlu adanya nilai standar atau batasan
minimum dalam proses pemberian nilai.
Sesuai dengan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sesuatu yang baik itu
sesuatu yang bernilai. Sebaliknya, sesuatu yang tidak baik atau tidak bermanfaat,
dikatakan tidak punya nilai atau belum mencapai nilai baik. Sesuatu dianggap
bernilai apabila arah pilihan ditujukan kapada yang baik, yang menarik, dan yang
dibolehkan, karena ada manfaatnya bagi manusia. Banyak pokok bahasan terkait
30

Mukhamad Murdiono, Strategi Internalisasi Nilai-Nilai Moral Religius dalam Proses
Pembelajaran di Perguruan Tinggi(Jurnal: Pkn dan Hukum, FISE, UNY: Karang Malang).
31
Muslimah, Hakikat dan Sistem Nilai dalam Konteks Pendidikan(Jurnal: Mahasiswa S3 IAIN
Antasari Banjarmasin Program Studi Pendidikan Agama Islam 2013 mengutip dari Bertens, K.,
Etika,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cetakan VIII), hal.139.
32
Ibid.
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macam-macam nilai diantaranya nilai kemanusiaan, nilai kebudayaan, nilai
keilmuan atau pendidikan dan nilai keagamaan atau spiritual. Kebutuhan akan
pentingnya nilai keagamaan atau spiritual akan memunculkan jati diri dan makna
kehidupan.
Dengan semakin terbukanya kesempatan pengintegrasian nilai-nilai spiritual,
maka semakin mudah merancang pembelajaran karena mempunyai acuan yang
jelas. Salah satu cara mengintegraikan nilai sikap spiritual adalah dengan
memberikan pemikiran ilmu sains yang sesuai dengan al-Qur‟an. Salah satu ilmu
yang terkandung dalam al-Qur‟an adalah ilmu sains, misalnya saja meliputi bidang
astronomi, fisika, geologi atau bumi, dan kedokteran.33
Ilmu sains, meliputi bidang astronomi, fisika, geologi atau bumi, dan
kedokteran merupakan kajian dalam bidang pendidikan yang memiliki nilai
keilmuan. Nilai keilmuan yang difikirkan secara logis dan rasional. Namun ilmu
tidak semata-mata disusun secara logis dan rasional, melainkan suatu sistem yang
terbuka dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kehidupan manusiawi dengan
seluruh aspek pembangunan masyarakat spiritual, material, ataupun kaitannya
dengan konteks ilmu itu sendiri.34 Ilmu pengetahuan sains Islam misalnya, yang
memaparkan bagaimana alam semesta diciptakan oleh Tuhan atas kekuasaannya,
alam semesta merupakan ilmu pengetahuan yang apabila dikaji dan mengaitkan

33

Zakir Na‟ik, The Qur’an and Modern Science; Compatible or Incompatible(Riyadh: DarUS-Salaam,2007).
34
Jalaluddin , Filsafat Ilmu Pengetahuan(Depok: PT Raja Grafindo,2013), h. 164.

17

dengan kekuasaan Allah dalam menciptakannya maka akan menemukan apa yang
dikatakan dengan nilai keilmuan dan nilai keagamaan atau spiritual.
Dirasa penting melakukan penelitian terkait pendidikan sains berbasis alQur‟an selain bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan akan ilmu pengetahuan
baru, sekaligus mengaplikasikan visi dan misi prodi fisika yang mengahrapkan
dapat mencetak generasi intelektual mengkaji apa yang dipelajari pada mata kuliah
IPBA dan dikorelasikan dengan materi dalam mata kuliah akhlak tasawuf,
sehingga diharapkan dapat menumbuhkan cendikia-cendikia yang Islami. Selain
itu, peneliti dapat meneliti apa sajakah nilai spiritual dan nilai keilmuan yang
terkandung dalam ayat-ayat al-Qur‟an tentang Proses Penciptaan Alam Semesta.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait
penciptaan alam semesta baik dari sisi pengetahuan maupun perspektif al-Qur‟an
yang nantinya dapat bermanfaat dalam dunia pendidikan, alasan lain yang
dianggap peneliti menarik untuk diteliti mengingat ilmu pengetahuan tentang alam
semesta mengalami perkembangan yang signifikan dari waktu ke waktu seiring
ditemukannya teknologi pendukung untuk melakukan pengamatan.
Penelitian yang menyandingkan tentang konsep alam semesta menjadi acuan
peneliti dalam mengembangkan hasil penelitian tentang nilai-nilai yang
terkandung dalam ayat-ayat al-Qur‟an tentang proses penciptaan alam semesta,
salah satunya adalah nilai religius. Yang diharapkan dapat meningkatkan
ketakwaan kepada Tuhan pencipta alam semesta.
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Pentingnya nilai religius menjadi kerangka normatif dalam merumuskan tujuan
pendidikan yang dapat mengembangkan wawasan spiritual, menambah ilmu
pengetahuan,

mengembangkan

kemampuan

diri

untuk

menghargai

dan

membenarkan superioritas komparatif hasanah pengetahuan Islam, serta
mengetahui norma-norma Islam yang benar dan salah.35
B. Penelitian Yang Relavan
Penelitian terkait konsep dasar penciptaan alam semesta yang mengkaitkan
antara ilmu pengetahuan sains dengan Al- Qur‟an cukup banyak diangkat sebagai
tema atau topik utama, seperti beberapa hasil penelitian yang di teliti oleh Nida
Ulhusna. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa alam semesta diciptakan
dari ketiadaan, karena adanya goncangan yang mengakibatkan adanya singularitas
yang kemudian meledak dalam ledakan yang sangat dahsyat yang disebut dengan
Big Bang, teori ini sejalan dengan Teori-M dimana teori gravitasi supersimetris
yang paling umum dan menjadi kandidat teori alam semesta yang berisikan
tentang kebermulaan alam semesta ada dengan sendirinya.36 Masa keberadaan
Teori-M diragukan kebenarannya oleh fisikawan karena belum adanya bukti yang
nyata, namun Stephen Hawking mempercayai bahwa alam semesta ada dengan
sendirinya dari ketiadaan dan tanpa menghadirkan Allah.

35

Novianti Muspiroh, Integrasi Nilai-nilai Islam dalam Pembelajaran IPA(Cirebon: IAIN
Syekh Nurjati,2013), h. 490.
36
Nidaa Ulkhusna, Konsep Penciptaan Alam Semesta(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,2013),
h. 130.
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Berbeda dengan pendapat Stephen Hawking yang mengatakan bahwa alam
semesta ada dengan sendirinya, al-Qur‟an justru menjelaskan bahwa alam semesta
berasal dari sesuatu yang padu sesuai dengan apa yang dikatakan teori Big Bang.
Al-Qur‟an secara eksplisit membagi proses penciptaan alam semesta menjadi
enam tahapan atau periode: dua periode penciptaan bumi, dua periode penciptaan
isi bumi dan dua periode penciptaan langit.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nidaa Ulkhusna menjelaskan bahwa
konsep penciptaan alam semesta yang dihasilkan oleh sains tidak bertentangan
dengan apa yang disebutkan dalam al-Qur‟an. Jika dilihat dari siapa pencipta alam
semesta pasti terdapat perbedaan pendapat antara sains dan al-Qur‟an, namun jika
dilihat dari bermulanya alam semesta serta proses penciptaanya terdapat
kesesuaian antara informasi Tuhan dan penjelasan sains karena keberhasilan sains
tidak terlepas dari adanya hukum alam ciptaan Tuhan tanpa mengalami perubahan
dan penyimpangan yang disebut dalam al-Qur‟an.37
Tidak dapat disangkal bahwa di dalam al-Qur‟an terdapat informasi tentang
kejadian alam semesta dan berbagai proses kealaman lainnya, seperti penciptaan
makhluk hidup, termasuk manusia yang didorong oleh hasrat keingin tahuannya
dan terpacu energi pikirnya untuk menyelidiki segala apa yang ada disekitarnya.
Objek kajian yang dapat diteliti adalah semua makhluk Tuhan termasuk alam
semesta. Relasi antara sains dan al-Qur‟an tampak jelas ketika mengkaji ayat-ayat
al-Qur‟an yang bersifat kauniyah.
37

Ibid .
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Yahya AD dalam penelitiannya menjelaskan, al-Qur‟an adalah kitabullah yang
berisi petunjuk dan pedoman yang lengkap untuk memimpin seluruh segi
kehidupan manusia ke arah kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Al-Qur‟an juga
mengandung ayat-ayat yang dapat dijadikan pedoman meskipun hanya secara
garis besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang
diharapkan dapat mempertebal keimanan dan meningkatkan kesejahteraan
manusia.
Ilmuan sains menyadari bahwa fungsi al-Qur‟an sebagai kebenaran ilmiah,
bahwa alam semesta ini membentuk struktur yang sangat teratur, dan bergerak
dengan teratur. Keteraturan gerak alam semesta ini akan lebih memudahkan
manusia untuk menyederhanakan fenomena-fenomena yang terkait dengannya
kedalam bahasa ilmu pengetahuan. 38 Hal penting bahwa al-Qur‟an adalah sumber
kebenaran ilmiah yang terpercaya dan sempurna.
Sama halnya dengan penelitian yang mengangkat pokok bahasan tentang proses
penciptaan alam semesta, terdapat pula penelitian yang relevan dengan nilai-nilai
pendidikan seperti yang dijelaskan oleh Novianti Muspiroh bahwa Integrasi nilai
dalam pendidikan merupakan proses bimbingan yang berorientasi pada penanaman
nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencangkup nilai-nilai agama, budaya,
etika dan estetika, sehingga memiliki kecerdasan spiritual keagamaan. Pendidikan

38

Yahya AD, Fungsi Al-Qur‟an dalam Pengembangan Sains dan Teknologi,(Lampung: IAIN
Raden Intan Lampung), h. 8.
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nilai tidak hanya didasari pada ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan sains
tidak luput dari adanya nilai pendidikan termasuk pendidikan spiritual.
Pemahaman integrasi nilai-nilai Islam dalam sains tersirat dalam al-Qur‟an
karena didalamnya tidak ada pertentangan antara sains dan agama. Begitu pula
dengan sains yang integral dengan agama, al-Qur‟an menyatakan bahwa sains
merupakan bagian integral dari agama yang mengajarkan bagaimana mengelola
alam melakukan berbagai proses sementara agama mengajarkan tentang nilai
ketakwaan terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta.39
C. Identifikasi Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang yang dipaparkan, maka masalah yang
dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:
1. Kurangnya pengetahuan dan perbedaan pendapat terkait bagaimana proses
penciptaan alam semesta jika dikaji dari segi ilmu pengetahuan dan perspektif
al-Qur‟an.
2. Al-Qur‟an yang pada dasarnya merupakan putunjuk sekaligus sumber ilmu
pengetahuan serta sumber kebenaran terkadang terkesampingkan oleh ilmu
pengetahuan yang hanya nampak secara fisik.
3. Perkembangan ilmu pengetahuan mengantarkan untuk berfikir darimana asal
mula alam semesta yang kini menjadi tempat tinggal.

39

Novianti Muspiroh, Integrasi Nilai Islam dalam Pembelajaran IPA(Cirebon: IAIN Syekh
Nurjati), h. 487.
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4. Kurangnya pendidikan berbasis al-Qur‟an yang menjelaskan tentang
penciptaan alam semesta.
5. Adanya pendidikan terkait nilai keilmuan maupun spiritual dalam ayat-ayat
al-Qur‟an dan proses penciptaan alam semesta yang penting untuk dikaji.

D. Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi penelitian
pada permasalahan terkait pada:
1. Konsep Penciptaan Alam Semesta dalam ayat-ayat al-Qur‟an .
2. Nilai-nilai Pendidikan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur‟an tentang
Proses Penciptaan Alam Semesta.

E. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang ada dapat dirumuskan masalah berupa:
1. Bagaimanakah Konsep Penciptaan Alam Semesta dalam ayat-ayat al-Qur‟an?
2. Apa sajakah nilai-nilai Pendidikan yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur‟an
tentang Proses Penciptaan Alam Semesta ?
F. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian terkait nilai-nilai Pendidikan yang terkandung
dalam ayat-ayat al-Qur‟an tentang Proses Penciptaan Alam Semesta adalah:
1. Mengetahui konsep penciptaan alam semesta dalam ayat-ayat al- Qur‟an.
2. Mengetahui Nilai-nilai Pendidikan yang terkandung dalam ayat-ayat alQur‟an tentang proses penciptaan alam semesta.
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G. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:
1. Bertambahnya ilmu pengetahuan terkait penciptaan alam semesta dipandang
dari ilmu pengetahuan dan relevansinya dengan ayat-ayat al-Qur‟an.
2. Meningkatkan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Pencipta atas segala
sesuatu termasuk alam semesta dan jagat raya.
3. Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman baru terkait ilmu pengetahuan
sains dalam perspektif al- Qur‟an.
4. Meningkatkan pengetahuan terkait nilai-nilai yang terkandung dalam proses
penciptaan alam semesta baik keilmuan dan keagamaan.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Analisis
Analisis merupakan suatu usaha untuk mengamati secara detail tentang suatu
hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya
atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Menurut kamus Umum Bahasa
Indonesia, analisis memiliki arti penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan
atau perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,
duduk perkaranya, dan sebagainya).40
Analisis (analysis) adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan suatu
bahan atau keadaan

menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu

memahami hubungan yang mencangkup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan
kedalam bagian-bagian, sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat
dipahami dengan baik, yang dinyatakan dengan hubungan bagian-bagian itu.41
Kata analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang, baik dalam bidang ilmu
bahasa, ilmu sosial maupun ilmu alam (sains) dan lain-lain.
Analisis yang dapat diartikan sebagai mengidentifikasi hubungan inferensial
dan aktual diantara pernyataan, pertanyaan, konsep, deskripsi, atau bentuk-bentuk
40

W.J.S. Poerwadarminta,Op.Cit, h.12.
Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran,(Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), h. 45,
dikutip oleh Faridatul Hasanah.” Analisis Interaksi Edukatif Pembelajaran Matematika Siswa
Tunanetra di Kelas VII SMPLB Bina Insani Bandar Lampung”(Lampung: IAIN Raden Intan
Lampung,2016), h.12.
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representasi yang dimaksudkan untuk mengungkapkan keyakinan, penilaian,
pengalaman, situasi, atau pendapat seseorang. Termasuk dalam keterampilan
memeriksa ide-ide, mengidentifikasi dan menganalisis argumen-argumen.42
Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis
merupakan kegiatan seseorang untuk mengamati secara detail sejumlah data besar
yang masih mentah dan dikelompokan menurut kriteria tertentu sehingga
diperoleh informasi yang dapat dipelajari dan diterjemahkan serta dikaji dengan
cara yang singkat dan penuh arti. Sehingga mempermudah dalam mempelajari dan
meyampaikan kepada seseorang.
B. Konsep Pendidikan Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan
Pendidikan pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak
didik yang berakibat terjadinya perubahan pada diri pribadinya, yang mengandung
arti bahwa yang diutamakan adalah kegiatan belajar anak didik. Pendidikan juga
merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, dan dapat berlangsung kapan
saja dan dimana saja pada saat dan tempat yang sesuai dengan keadaan dan
kebutuhan anak didik.43 Perubahan pada diri seseorang yang diakibatkan oleh
proses pendidikan dapat berupa perubahan sikap, tingkah laku, kecerdasan
emosional, spiritual serta kemampuan dalam menelaah suatu permasalahan.

42

Taufik Ramlan Ramalis, Dadi Rusdiana, Karakteristik Pengembangan Tes Keterampilan
Berfikir Kritis Bumi dan Antariska untuk Calon Guru,(Bandung:Departemen Pendidikan Fisika
FPMIPA UPI,2015), h., 2.
43
Yusufhadi Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan,(Jakarta: Kencana,2004), h., 8.
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Upaya dalam mengatasi kebutuhan ilmu pengetahaun dalam dunia pendidikan
diharapkan dapat memberikan arahan dan perspektif baru sehingga terasa
manfaatnya oleh peserta didik. Salah satu diantara sekian banyak pendidikan yang
akan terasa manfaatnya adalah Pendidikan yang didasarkan pada al-Qur‟an karena
tidak hanya bermanfaat secara keilmuan tetapi secara spiritual. Dari segi bahasa
pendidikan dapat diartikan perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik; dan
berarti pula pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan dan
sebagainya) badan, batin, dan sebagainya.44 Pendidikan yang didasarkan pada alQur‟an tidak hanya bermanfaat secara keilmuan tetapi secara spiritual, secara
keilmuan karena al-Qur‟an berisi tentang jawaban dari permasalah yang ada dalam
ilmu pengetahuan, secara spiritual karena al-Qur‟an merupakan suatu bukti
kebenaran akan adanya Sang Pencipta alam semesta yang tidak akan mampu
dibuat oleh manusia, karena pada dasarnya al-Qur‟an adalah sumber kebenaran
dan pendidikan yang tidak ada keraguan atas kebenarannya.
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan usaha atau
proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya manusia seutuhnya
agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan secara fungsional dan optimal.
Dengan demikian, pendidikan pada intinya menolong manusia agar dapat
menunjukkan eksistensinya secara fungsional di tengah-tengah kehidupan
manusia. Penerapan pendidikan secara fungsional dan optimal tidak luput dari
44

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,( Jakarta: Balai Pustaka,1991),
cet. II, h., 250, dikutip oleh Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam,(Depok: Raja Grafindo
Persada,2012), h., 333.
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pendidikan yang didasarkan pada al-Qur‟an karena pendidikan yang berlandaskan
al-Qur‟an bukan hanya mencapai satu segi, namun merangkap mengenai berbagai
segi baik segi agama dan ilmu pengetahuan.
Al- Qur‟an memberikan petunjuk dalam persoalan-persoalan akidah, syari‟ah,
dan akhlak, dengan jalan meletakkan dasar-dasar prinsipil mengenai persoalanpersoalan tersebut. Allah berfirman dalam QS. Al-Alaq ayat 1 sampai 5:
                
       
Artinya:”1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,2. Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah.3. Bacalah, dan Tuhanmulah
yang Maha pemurah,4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran
kalam[1589]45,5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya”.(QS. Al-Alaq: 1-5).
Qur‟an surat al-Alaq diatas menjelaskan tentang ke Esaan Allah Zat Yang
Maha Menciptakan makhluk, mampu membuat membaca, sekalipun sebelumnya
tidak pernah membaca. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah,
kemudian membekalinya dengan kemampuan berfikir, sehingga bisa menguasai
seluruh makhluk bumi. Berisi tentang perintah

untuk terus membaca, sebab

membaca tidak akan bisa meresap ke dalam jiwa, melainkan setelah berulangulang dan dibiasakan dan Allah amat mudah menganugerahkan kepandaian
membaca dengan perantara qalam atau pena benda mati yang tidak bisa

45

[1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.
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memberikan pengertian namun bisa menjadi alat komunikasi dan memberi
penjelasan dan pengajaran.
Menjelaskan tentang keutamaan membaca, menulis, ilmu pengetahuan.
Pengajaran terhadap ilmu pengetahuan yang utama, yaitu menulis dan
menganugerahkanya ilmu pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui.46
Adanya al-Qur‟an tidak lain adalah untuk memberikan keterangan yang lengkap
mengenai dasar-dasar yang bersifat prinsipil. Mempelajari al-Qur‟an adalah
kewajiban. Beberapa prinsip dasar untuk memahami ilmu pengetahuan dalam
hubungannya dengan al-Qur‟an sangatlah penting dimana perkembangan ilmu
pengetahuan demikian pesat dan meliputi seluruh aspek kehidupan.
Dalam bukunya, Science and the Modern World, A.N. Whitehead menulis:
”Bila kita menyadari betapa pentingnya ilmu pengetahuan, maka tidaklah
berlebihan bila dikatakan bahwa sejarah kita yang akan datang bergantung pada
putusan generasi sekarang mengenai hubungan antara keduannya. Demikian pula
halnya bagi umat Islam, pengertian terhadap hubungan antara al-Qur‟an dan ilmu
pengetahuan akan memberi pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan
manusia pada generasi-generasi yang akan datang.47 Begitu banyaknya permasalah
yang diakibatkan oleh ulah manusia, seperti kekerasan, korupsi dan lain
sebagainya, timbul pertanyaan mengapa hal tersebut dapat terjadi ? Akankah
kurangnya pendidikan ? Kenyataannya begitu banyak koruptor yang menyandang
46

Ahmad Mustafa Al-Maragi, Terjemahan Tafsir Al-Maraghi(Semarang: Toha Putra,1993).,
h. 344-348.
47
M. Quraish Shihab, Op.Cit, h., 46.
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gelar tinggi, permasalah yang muncul terjadi salah satu akibat dari kurangnya
pendidikan yang dilandasi dengan al-Qur‟an sebagai pedoman dan petunjuk
manusia. Maka dari itu pendidikan yang didasari al-Qur‟an sangatlah penting agar
menciptakan ilmuan yang Islami.
C. Pengertian Alam Semesta
Alam semesta memiliki ragam misteri, baik dalam penciptaan maupun
perkembangannya.48 Alam semesta meliputi segala kuantitas, dari partikel terkecil
di bawah atom hingga sekumpulan galaksi yang tidak terlukiskan.49 Alam semesta
merupakan manisfestasi dari keberadaan Tuhan sebagai penciptanya. Asal mula
alam semesta tentunya telah didiskusikan sejak sekian lama. Menurut sejumlah
kosmologi awal dalam tradisi Hebron/Kristen/Islam, alam semesta berawal pada
saat yang terhingga, pada waktu yang tidak begitu lampau di masa lalu. Satu
alasan atas permulaan seperti itu adalah perasaan bahwa untuk menjelaskan
tentang eksistensi alam semesta diperlukan adanya penyebab pertama.50
Menurut para ilmuan, alam semesta mulai dari satu titik yang tidak tampak
yang sangat kecil, sangat panas, sangat berat, dan sangat padat dengan
kemampatan yang sangat tinggi dengan tekanan energi yang sangat tinggi yang
ada di dalamnya. Kemudian titik yang tidak tampak tersebut meledak dengan

48

Mochammad Amrozi dan Sri Amiranti,”Perancangan Museum Astronomi Bertema
Paradoks ( Big Bang ) sebagai Pusat Informasi Perbintangan di Indonesia,” .(Jurnal Artistektur,
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan,ITS,Surabaya,2012),h., G-59.
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Stephen Hawking, Teori Segala Sesuatu Asal-usul dan Kepunahan Alam
Semesta(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),h. 13.
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dahsyat yang kita kenal sebagai teori big bang

yang terjadi pada sekitar 13,7

miliar tahun yang lalu.
Hanya dalam waktu sepersekian triliun detik, alam semesta mengembang
dari suatu yang tidak tampak menjadi sesuatu yang nyata di mana energi yang
sangat besar dilepaskan. Inilah awal terciptanya segala sesuatu, ruang, waktu, dan
semua yang ada di alam semesta.51
Fisikawan terkenal Stephen Hawking mengatakan dalam bukunya A Brief
History of Time bahwa alam semesta dibangun berdasarkan keseimbangan yang
lebih akurat dari yang bisa kita bayangkan. Dengan merujuk pada kecepatan
mengembangnya alam semesta Hawking berkata” Jika kecepatan pengembang ini
dalam satu detik setelah big bang berkurang meski hanya sebesar satu/seratus
ribu juta-juta, alam semesta ini akan telah runtuh sebelum pernah mencapai
ukurannya yang sekarang”.52
Menurut Hawking, awal alam semesta bisa diatur oleh hukum ilmu
pengetahuan, yang membenarkan gambar ia dan rekan fisikawan Jim Hartle
dikembangkan sebagai seperti pembentukan gelembung uap dalam air mendidih.
Teori kuantum adalah yang terbaik untuk bisa memahami bagaimana keadaan
alam semesta pada titik awal pembentukannya memunculkan alam semesta hingga
13,5 miliar setelah big bang.53
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Umar Juoro, Kebenaran al-Qur’an dalam Sains Persandingan Wahyu dan Teori Fisika
tentang Alam Semesta ( Jakarta: Cidesindo,2011), h. 13.
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The Big Bang adalah fenomena tentang terbentuknya alam semesta yang
dijelaskan oleh ahli fisika astronomi (astrophysicists). Menurut the big bang,
seluruh alam semesta awalnya adalah sebuah massa yang sangat besar (primary
nebula). Kemudian terjadilah sebuah ledakan „big bang‟ (secondary separation)
yang membentuk galaksi. Kemudian dalam galaksi terbentuk bintang, planet,
matahari, bulan, dan benda angkasa lainnya.54
Bagaimanakah konsepsi Astro-Fisika

tentang penciptaan alam dan

pemikiran apa yang melandasinya. Konsep itu berubah-ubah sepanjang sejarah,
bergantung pada tingkat kecanggihan alat-alat dan sarana observasinya, dan
bergantung pada tingkat kemajuan fisika itu sendiri.55 Alam semesta merupakan
sebuah bukti kebesaran Tuhan, karena penciptaan alam semesta dari ketiadaan
memerlukan adanya Sang Pencipta Yang Maha Kuasa. Tuhan telah menciptakan
alam semesta ini dengan segala isinya untuk manusia dan telah menyatakan
tentang penciptaan alam semesta dalam ayat-ayat Nya. Meskipun demikian alQur‟an bukan buku kosmologi atau biologi, sebab ia hanya menyatakan bagianbagian yang sangat penting saja dari ilmu-ilmu yang dimaksud.56
Tuhan menciptakan alam semesta dalam sebuah proses yang sangat sistematis.
Tahap demi tahap, ukuran demi ukuran, proporsi demi proporsi senantiasa kita
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jumpai dalam setiap sistem di alam semesta. Dalam proses penciptaan, skalanya,
fungsionalnya, dan waktunya sudah dirancang sedemikian persisnya.57
Sebenarnya apabila alam semesta ini diperhatikan, maka akan diketahui bahwa
apa yang ada di dalamnya sesuai sekali dengan kehidupan manusia dan makhlukmakhluk lainnya. Penyesuaian ini terjadi bukan secara kebetulan tetapi
menunjukkan adanya penciptaan yang rapih dan teratur yang didasarkan atas ilmu
dan kebijaksanaan sebagaimana yang ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan
modern.58 Adapula yang beranggapan bahwa alam semesta ini tanpa batas, baik
dimensi maupun waktu. Saat alam semesta ini mengembang, maka materi-materi
baru akan terus

bermunculan dengan sendirinya dengan jumlah yang tepat

sehingga keadaan alam semesta ini tetap stabil. Namun teori ini sangat
bertentangan dengan teori Big Bang.59
Primodial alam semesta mengembang atau memuai berawal dari satu ledakan
besar dengan suhu yang sangat panas dan padat, yang kemudian mencapai kondisi
seperti sekarang dimana alam semesta tidak panas seperti dulu.60 Penemuan bahwa
alam semesta mengembang adalah salah satu revolusi intelektual terbesar pada
abad kedua puluh. Dengan kilas balik, mudah melihat mengapa tak seorangpun
terpikirkan gagasan itu sebelumnya. Newton dan yang lainnya harusnya sadar
bahwa alam semesta yang statis akan menyusut karena pengaruh gravitasi. Tapi
57
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anggaplah alam semesta mengembang. Jika mengembangnya lambat, kekuatan
gravitasi akan menyebabkan pengembangan berhenti lalu pengerutan dimulai.
Namun jika pengembangan melebihi batas laju tertentu, gravitasi tidak cukup kuat
untuk menghentikannya, dan alam semesta akan terus mengembang selamanya.61
Pada tahun 1929 ahli astronomi berkebangsaan Amerika Hubble melalui
pengamatan-pengamatannya pada galaksi-galaksi yang tersebar di langit ia
menemukan bahwa mereka memancarkan cahaya merah sesuai dengan jaraknya,
ini berarti bahwa bintang-bintang tersebut bergerak menjauhi kita, sebab menurut
hukum fisika yang berlaku, spektrum cahaya berwarna yang sedang bergerak
mendekati pengamat cenderung berwarna ungu, sedangkan yang menjauhi
pengamat cenderung berwarna merah.62 Selama proses pengamatan spektrum
cahaya bintang-bintang yang diamati cenderung berwarna merah, ini berarti
bintang-bintang tersebut cenderung menjauhi kita (warna spektrum cahaya :
merah-jingga-kuning-hijau-biru-nila-ungu).

Jauh

sebelumnya,

Hubble

telah

membuat penemuan penting lainnya, bintang dan galaksi tidak hanya bergerak
menjauhi kita tetapi juga saling menjauhi satu sama lain. Satu-satunya yang dapat
disimpulkan dari suatu alam semesta dimana satu sama lain bergerak saling
menjauhi adalah ia secara terus menerus mengembang.63
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Para ahli berpendapat bahwa alam semesta tercipta dari ketiadaan, sebagai
goncangan vakum yang membuatnya mengandung energi yang sangat tinggi
dalam singularitas yang tekanannya menjadi negatif. Vakum yang mempunyai
kandungan energi yang luar biasa besarnya serta tekanan gravitasi yang negatif ini
menimbulkan dorongan eksplosif keluar dari singularitas.64
1. Anatomi Alam Semesta
Alam semesta meliputi segala objek yang ada di ruang angkasa, mulai dari
partikel sub atom terkecil sampai super gugus galaksi (struktur terbesar yang
diketahui). Tak seorang pun tahu seberapa besar alam semesta ini. Namun, para
ahli astronomi memperkirakan alam semesta memiliki sekitar 100 miliar
galaksi dan setiap galaksi terdiri atas sekitar 100 miliar bintang. Teori yang
paling umum dianut tentang asal mula alam semesta adalah Teori Ledakan
Besar (Big Bang Theory), yang menyatakan bahwa alam semesta terbentuk dari
sebuah ledakan besar (big bang) yang terjadi sekitar 10-20 miliar tahun silam.
Pada mulanya, alam semesta terdiri atas sebuah bola api padat sangat panas
yang terbentuk dari gas yang mendingin dan meluas. Setelah sekitar sejuta
tahun, gas tersebut sepertinya mulai memadat menjadi gumpalan terlokalisir,
yang disebut protogalaksi. Dalam lima miliar tahun selanjutnya, protogalaksi
terus memadat dan membentuk galaksi tempat lahirnya bintang. Miliaran tahun
kemudian, yaitu masa sekarang, keseluruhan alam semesta terus meluas. Pada
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area tertentu, objek didalamnya dipersatukan oleh gravitasi. Buktinya, banyak
galaksi ditemukan berkelompok. Teori Ledakan Besar didukung oleh penemuan
radiasi latar yang dingin dan lemah yang berasal dari segala penjuru.
Radiasi ini dipercaya sebagai sisa radiasi yang dihasilkan dari Ledakan
Besar. „Riak‟ kecil pada suhu radiasi latar kosmos dianggap sebagai bukti
adanya fluktuasi ringan pada kepadatan di masa awal alam semesta dan
mengakibatkan terbentuknya galaksi. Para ahli belum mengetahui apakah alam
semesta bersifat „tertutup‟, yang berarti pada akhirnya akan berhenti meluas dan
mulai mengerut, atau apakah alam semesta bersifat „terbuka‟, yaitu akan terus
meluas selamanya.65
2. Asal Mula Terbentuknya Alam Semesta
Para astrofisikawan menjelaskan tentang teori penciptaanya alam semesta
yang dikenal dengan istilah “Big Bang” dan telah diterima oleh masyarakat
luas. Menurut teori Big Bang, seluruh alam semesta ini pada awalnya adalah
sebuah sebuah kesatuan massa besar (Nebula Utama). Kemudian terjadilah
ledakan besar (big bang) yang sangat dashyat yang menghasilkan terbentuknya
galaksi.66
Ayat al-Qur‟an yang mengandung berita tentang pembentukan alam semesta
salah satu diantaranya adalah QS Fushilat ayat 11 dan QS AL-An‟am ayat 101:

65

Ensiklopedia Sains dan Teknologi Alam Semesta Bumi Masa Prasejarah(Jakarta: PT
Lentera Abadi, 2007), h. 10.
66
Ramadhani dkk,Op.Cit, h. 22.

36

              
 
Artinya:” Kemudian Dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap,
lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi:”Datanglah kamu keduanya
menurut perintahKu dengan suka hati atau terpaksa”. Keduanya
menjawab:”Kami datang dengan suka hati”.(QS. Fushilat:11)
   
Artinya:” Dia Pencipta langit dan bumi. (QS. Al-An‟am: 101).
Keterangan yang diberikan Al-Qur‟an ini sesuai dengan penemuan ilmu
pengetahuan tentang kejadian alam semesta. Para ilmuwan menyepakati bahwa
sebelum galaksi terbentuk, materi angkasa berupa bentuk „gas‟. Singkatnya
materi awan raksasa telah ada sebelum terbentuknya galaksi. Dalam
menjelaskan materi angkasa ini asap lebih tepat daripada gas.67
Istilah “big bang” (“Ledakan Besar”) diciptakan pada tahun 1949 oleh ahli
astrofisika asal Universitas Cambridge Fred Hoyle yang tidak percaya dengan
teori ini. Hoyle bahkan percaya bahwa alam semesta terus mengembang
selamanya dan ia membuat istilah “big bang” untuk mengejek.68
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Dalam menjelaskan proses penciptaan alam semesta, kosmologi modern
berpegang pada teori big bang. Kosmologi pertama yang merumuskan teori
standar ialah Georges Lemaitre (1894-1966) kebangsaan Belgia pada 1927.69
Menurut teori ini alam semesta sebelumnya teremas dalam singularitas yang
kemudian sekitar 13,5 Milyar tahun yang lalu meledak, pecah berkeping-keping
dengan dahsyatnya.70
Penciptaan alam semesta dalam hitungan kita membutuhkan waktu
miliyaran tahun, sedangkan dalam pandangan sang pencipta alam semesta di
ciptakan dalam enam hari atau lebih tepatnya enam masa sebagaimana
dinyatakan dalam al Qur‟an surat al Araf ayat 54:
              
              
    
Artinya:”Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit
dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia
menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan
(diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing)
tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah
hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam.(QS. Al- Araf: 54).
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3. Benda-benda yang ada di Alam Semesta
a. Matahari
Matahari adalah bintang dipusat tatasurya kita. Bintang ini berukuran
332.830 massa bumi.71 Usianya 5 miliar tahun dan mungkin akan terus
bersinar hingga 5 miliar tahun kedepan. Matahari adalah bintang rangkaian
utama berwarna kuning, dengan diameter sekitar 1,4 juta km. Matahari
hampir sepenuhnya tersusun dari hidrogen dan helium. Pada inti matahari
hidrogen berubah menjadi helium lewat fusi nuklir atau inti, sambil
melepaskan energi selama proses itu. Energi bergerak dari inti melalui zona
radiatif dan konvektif menuju fotosfer (perumpamaan yang tampak), di
mana energi ini meninggalkan Matahari dalam bentuk panas dan cahaya.72
Matahari berada di pusat tatasurya dengan diameter sekitar 1.390.000 km,
sekitar 109 kali diameter bumi, dan merupakan 99,9% dari massa sistem tata
surya dan 0,1% sisanya adalah massa dari planet-planet (termasuk bumi),
asteroid, meteor, komet, dan debu yang beredar di sekeliling matahari.
Sekitar tiga perempat matahari adalah hidrogen dan sisanya adalah helium.
Sinar matahari merupakan sumber utama energi bagi kehidupan di bumi.73
Matahari adalah benda langit terbesar di tata surya. Matahari sendiri
merupakan bom nuklir yang sangat besar. Ledakan dipermukaannya sama
dengan energi yang dipancarkan oleh jutaan bom atom. Mereka
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menghasilkan kobaran-kobaran api yang besarnya 40 kali besar bumi. Allah
SWT berfirman dalam surat Ar Rad ayat 2 :
              
     

         

Artinya:” Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana)
yang kamu lihat, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arasy, dan
menundukkan matahari dan bulan. masing-masing beredar hingga waktu
yang ditentukan. Allah mengatur urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tandatanda (kebesaran-Nya), supaya kamu meyakini Pertemuan (mu) dengan
Tuhanmu.”(Ar-Ra‟d:2).

Matahari bagaikan bola api yang memancarkan panas dan cahaya yang
sangat kuat dari permukaannya. Jika tidak ada matahari, sepanjang hari akan
gelap, dan permukaan bumi akan tertutup es. Yang pasti, tidak akan ada
kehidupan di bumi ini.74 Secara fisis matahari mempunyai massa sekitar
1,99.1030 kg.75 Matahari mempunyai sumber cahaya sendiri dari reaksi nuklir
dengan membakar hidrogen. Palanet-planet mengelilingi matahari dalam
bentuk permukaan eliptis. Planet-planet dalam yang lebih kecil yaitu
Mercurius, Venus, Bumi, Mars disebut sebagai planet terestial yang terdiri
dari batuan dan logam. Empat planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus,
dan Neptunus disebut juga sebagai raksasa gas terdiri dari hidrogen dan
helium dan jauh lebih besar dari planet-planet dalam.76

74

Ensiklopedia,Op.Cit., h 90.
Rahmat Abdullah, Benarkah Matahari Mengelilingi Bumi?(Erlangga,2015), h. 201.
76
Umar Juaro, Op.Cit. h. 96.
75

40

1) Merkurius
Merkurius dengan jarak 0,4 SA dari matahari, adalah planet terdekat dari
matahari serta juga terkecil dengan jarak 0,055 massa bumi. Atmosfer
merkurius yang hampir bisa diabaikan terdiri dari atom-atom yang terlepas
dari permukaannya. Menurut dugaan hipotesa, lapisan luar planet ini terlepas
setelah terjadi tabrakan raksasa, dan perkembangan (“akresi”) penuhnya
terhambat oleh energi awal matahari.77
2) Venus
Venus (0,7 SA dari matahari) berukuran mirip bumi (0,815) massa
bumi). Seperti bumi, planet ini memiliki selimut kulit silikat yang tebal dan
berinti besi, atmosfernya juga tebal dan memiliki aktivitas geologi. Venus
adalah planet terpanas dengan suhu permukaan mencapai 400ᵒ

C,

kemungkinan disebabkan jumlah gas rumah kaca yang terkandung didalam
atmosfer.78
3) Bumi
Bumi (1 SA dari matahari ) adalah planet bagian dalam yang terbesar dan
terpadat, satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satusatunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup. Atmosfer bumi
sangat berbeda dibandingkan planet-planet lainnya, karena dipengaruhi oleh
keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Bumi memiliki
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satu satelit yaitu bulan;satu-satunya satelit besar dari planet kebumian di
dalam tata surya.79 Dalam alam semesta ini hanya ada satu bumi yang kita
tinggali, dan tidak ada planet yang serupa dengan bumi. Kira-kira 4,6 miliar
tahun yang lalu permukaan bumi masih tipis dan berupa lava yang terus
dimuntahkan ke permukaan.80
Lapisan bumi terluar yang kaku disebut litosfer yang terpecah-pecah
menjadi lempengan tektonik yang dapat membentuk gempa bumi, gunung
berapi,dan palung laut. Bumi terdiri dari lempengan-lempengan yang
membentuk benua. Lempeng benua ini bergeser yang dulunya satu, seperti
Afrika dan Amerika Selatan kemudian bergeser dan berpisah. Sedangkan
benturan antara Lempeng India dengan Eurasia membentuk pegunungan
yang sangat tinggi dengan puncaknya adalah Mount Everest. Ini terjadi
sekitar 50 juta tahun yang lalu.81
4) Mars
Mars (1,5 SA dari matahari) berukuran lebih kecil dari bumi dan venus
(0,107 massa bumi). Planet ini memiliki atmosfer tipis yang kandungan
utamanya adalah karbon dioksida. Permukaan mars yang dipenuhi gunung
berapi raksasaseperti Olympus Mons dan lembah retakan seperti valles
marineris, menunjukkan aktivitas geologis yang terus terjadi. Warna
merahnya berasal dari warna karat tanahnya yang kaya besi. Mars
79
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mempunyai dua satelit alami kecil (Deimos dan Phobos) yang diduga
merupakan asteroid yang terjebak gravitasi mars.82
5) Yupiter
Dengan 318 kali massa bumi, adalah 2,5 kali massa dari gabungan
seluruh planet lainnya. Kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium.
Sumber panas di dalam yupiter menyebabkan timbulnya beberapa ciri semipermanen pada atmosfernya. Sejauh yang diketahui yupiter memiliki 63
satelit. Empat yang terbesar, Ganymede, Callisto, Io, dan Europa
menampakkan kemiripan dengan planet kebumian, seperti gunung berapi
dan inti yang panas.83
6) Saturnus
Saturnus dikenal dengan sistem cincinnya, memiliki beberapa kesamaan
dengan yupiter, sebagai contoh komposisi atmosfernya. Meskipun saturnus
hanya sebesar 60% volume yupiter, planet ini hanya seberat kurang dari
sepertiga yupiter atau 95 kali massa bumi.
7) Uranus
Memilii 14 kali massa bumi, adalah planet yang paling ringan di antara
planet-planet luar. Uranus mengedari matahari dengan berukuran poros 90
derajat pada ekliptika. Uranus memiliki 27 satelit yang diketahui, yang
terbesar adalah Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, Miranda.
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8) Neptunus
Meskipun sedikit lebih kecil dari uranus, memiliki 17 kali massa bumi,
sehingga membuatnya lebih padat. Neptunus memiliki 13 satelit yang
diketahui. Yang terbesar adalah triton, geologinya aktif, dan memiliki geyser
nitrogen cair.84
b. Bulan
Bulan merupakan benda langit yang memiliki cahaya, dimana cahaya bulan
dan sinar matahai memiliki keterkaitan. Cahaya bulan sangat tergantung pada
sinar matahari.85 Garis edar bulan berbeda dengan garis edar matahari sehingga
matahari tidak mungkin mendahului bulan dalam mengikuti orbitnya. Perlu
diketahui bahwa orbit bulan adalah mengelilingi bumi, sedangkan orbit
matahari adalah mengelilingi galaksi. Beredarnya matahari dan bulan mengikuti
pola yang teratur dengan periode yang ditentukan. Peredaran bulan
mengelilingi bumi atau bergerak revolusi menghabiskan waktu selama 29,5
hari. Periode revolusi bulan tersebut dijadikan dasar dalam menentukan
lamanya hari dalam satu bulan untuk kalender qamariah. Pada dasarnya jumlah
hari dalam satu bulan adalah 29, sedangkan hitungan 30 hari hanya terjadi pada
beberapa kondisi. Waktu edar matahari dan bulan adalah menurut perhitungan,
dalam arti bahwa periodenya tetap dan hitungan periode tersebut sangat sesuai
dengan kondisi manusia serta kondisi alam.
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Perubahan fase bulan terjadi karena terjadinya variasi posisi bumi, bulan,
dan matahari. Hal yang perlu diperhatikan adalah mengapa ada sistem tata
surya hanya planet bumi yang memiliki bulan dengan ukuran yang relatif besar.
Salah satu manfaat yang diketahui adalah untuk perhitungan penanggalan.
Allah SWT berfirman dalam QS Al- An‟am ayat 96:
        
    
Artinya:” Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat,
dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan
Allah yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.(QS. Al- An‟am: 96).

Ada 12 bulan dalam kalender qamariah yang sesuai dengan 12 kali bulan
mengitari bumi (gerak revolusi) secara penuh. Jumlah bulan ini dinyatakan
dalam Al Qur‟an surat At Taubah ayat 36 yang artinya:
              
              
          
Artinya:” 36. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas
bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di
antaranya empat bulan haram[640].86 Itulah (ketetapan) agama yang lurus,
Maka janganlah kamu Menganiaya diri[641] 87 kamu dalam bulan yang empat
itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun
86
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memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orangorang yang bertakwa.(QS. At-Taubah: 36).
Ayat tersebut menyatakan bahwa bilangan bulan ditetapkan oleh Allah pada
saat langit dan bumi diciptakan. Berarti Allah telah menetapkan periode bulan
mengelilingi bumi dan periode bumi mengelilingi matahari pada saat
penciptaan bumi, matahari, dan bulan. Ayat tersebut merupakan petunjuk
bahwa jumlah bilangan bulan terkait dengan gerakan bulan dan bumi.
Ketetapan lamanya periode rotasi dan revolusi bulan, serta periode gerak rotasi
dan revolusi bumi tentunya memiliki hikmah tersendiri bagi kehidupan
makhluk hidup di bumi.88
c. Bintang
Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Dalam kajian
ilmu fisika, bahasan tentang bintang tidaklah sederhana. Bintang memancarkan
panas, cahaya, dan energi. Secara umum sebutan bintang adalah objek luar
angkasa yang menghasilkan cahaya sendiri. Menurut ilmu astronomi, definisi
bintang adalah semua benda masif (bermassa antar 0,08 hingga 200 massa
matahari) yang sedang dan pernah melangsungkan pembangkitan energi
melalui reaksi fusi nuklir.89
Bintang merupakan benda langit yang tersebar dilangit dunia. Bintang
berbentuk bulat atau semi bulat, berbentuk gas, menyala-nyala, bersinar dengan
sendirinya, dan terikat dengan benda langit lainnya melalui daya gravitasi
88

Ridwan Abdullah Sani,Op.Cit., 188.
Ensiklopedia ,Op.Cit., h. 37.

89

46

meskipun berbentuk gas. Antara bintang satu dengan yang lainnya memiliki
daya gravitasi yang mengikat mereka. Menurut An-Najjar, ”Daya-daya inilah
yng mengikat dan mencengkeram materi dan energi yang ada di dalam bagian
semesta”.90
Bintang terbentuk di dalam awan molekul yang terdiri dari hidrogen dengan
sekitar 23-28% helium dan beberapa persen elemen berat. Komposisi elemen
dalam awan ini tidak banyak berubah sejak peristiwa nukleosintesis big bang
pada saat awal semesta. Istilah bintang baru dalam perbintangan antara lain
nova dan supernova.91
D. Alam Semesta dalam Pandangan Klasik dan Modern
1. Pandangan Klasik
Menurut pakar fisika bahwa alam tidak hanya tak berhingga besarnya dan
tak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya dari waktu tak
berhingga lamanya yang telah lampau sampai waktu tak berhingga lamanya
yang akan datang. Menurut Einstein bahwa alam semesta tidak pernah
diciptakan, yang qadim, langgeng, sesuai dengan konsesus yang didasarkan
pada kesimpulan yang rasional sebagai analisis yang kritis terhadap berbagai
data yang diperolehnya dari pemikiran dalam pengamatan.92
2. Pandangan Modern
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Menurut Hubble bahwa alam semesta ini tidak statis, melainkan merupakan
alam yang dinamis, seperti model Friedman. Hubble melakukan observasi
tentang alam melalui teropong bintang terbesar di dunia, melihat galaksigalaksi di sekeliling kita, yang menurut analisis terhadap spektrum cahayanya
tampak menjauhi galaksi kita dengan kelajuan yang sebanding dengan jaraknya
dari bumi, yang terjauh bergerak paling cepat meninggalkan kita.
Menurut Gamow, Alpher dan Robert Herman, bahwa terjadi ledakan yang
maha dahsyat yang melemparkan materi seluruh jagat raya ke semua arah, yang
kemudian membentuk bintang-bintang dan galaksi karena tidak mungkin materi
seluruh alam itu berkumpul di suatu tempat dalam ruang alam tanpa meremas
diri dengan gaya gravitasinya yang sangat kuat, sehingga volumenya menjauhi
titik, maka disimpulkan bahwa dentuman besar itu terjadi ketika seluruh materi
kosmos terlempar dengan kecepatan yang sangat tinggi keluar dari
keberdayaannya dalam volume yang sangat kecil. Sehingga menurut mereka
alam semesta lahir dari sebuah singularitas dengan keadaan ekstrem.93
Relativitas umum menjadi paling sukses dalam menjelaskan semesta kecuali
dalam kondisi ekstrim kepadatan: big bang dan lubang hitam. Antara lain
masalah big bang adalah menghasilkan struktur galaksi besar dengan model
sepenuhnya panas dalam miliyar tahun pertama. Galaksi yang dibangun sama
meskipun asal usul mereka menjadi secara fisik juga jauh terpisah untuk berada
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Achmad Baiquni, Al-Qur’an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Yogyakara: Dana Bhakti
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dalam hubungan kontak sebab akibat. Sintesis panas dari unsur cahaya
Hydrogen, helium dan isotop terjadi hanya sekitar 4% dari saat materi awal.
Cahaya dipancarkan akan memiliki spektrum sesuai, struktur galaksi akan
menghasilkan awal alam semesta dan kehilangan energi yang akan
dimanisfestasikan di galaksi lubang hitam sebagai energi gelap.94
Berkaitan dengan awal mula alam semesta, ilmuan secara teoritis dan
empiris berkesimpulan kuat bahwa awal mula alam semesta ini dimulai dari apa
yang disebut sebagai bing bang, yaitu keadaan dimana suatu titik yang tidak
tampak meledak atau mengembang dengan cepat dalam temperatur yang sangat
tinggi. Bing bang ini adalah awal mulanya waktu dan ruang, sebelum itu tidak
ada konsep ruang dan waktu.95
Uraian pemikiran Stephen Hawking tentang asal usul dan perkembangan
jagat raya (semesta) merupakan kelanjutan dari pemikiran para ilmuan
sebelumnya. Salah satunya, adalah berdasarkan hasil pengamatan Edwin
Hubble (1929), yang menyatakan bahwa jagat raya ini (dia menggamati
galaksi) sedang bergerak mengembang. Sebagai konsekuensinya, maka Hubble
menyarankan bahwa di masa lalu yang sangat lama sekali, akan ada suatu masa,
yang disebut dentuman (big bang), ketika jagat raya itu tidak terhingga
kecilnya, dan tidak terhingga rapatan massanya. Ketika itu pula, sehingga para
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ilmuan dianggap tidak akan mampu menjelaskan peristiwa saat itu, dan apalagi
untuk meramalkannya.
Dalam Al Qur‟an yang diturunkan 14 abad yang lalu, telah digambarkan
tentang pengembangan alam semesta, yaitu pada QS Adh-Dhariyat ayat 47:
     
Artinya:” Dan langit itu Kami bangun dengan Kekuasaan Kami dan
Sesungguhnya Kami benar-benar meluaskannya.” (QS. Adh-Dhariyat: 47).
Kata langit digunakan untuk menyebut alam semesta mengalami perluasan
dan mengembang.96 Konsep Hawking juga terletak pada bagaimana semesta ini
dapat berproses. Dengan berdasar pada mekanika kuantum Planc tentang
dualisme cahaya sebagai gelombang dan partikel, dan asas ketidakpastian
Heisenberg yang menyebut ketidakpastian posisi partikel, maka Stephen
Hawking berkesimpulan bahwa jagat raya atau semesta ini ada dengan
sendirinya, sehingga tidak perlu ada awal dan tidak perlu ada akhir, sesuai
dengan hukum kekekalan energi.
Kesimpulan yang dirumuskan Stephen Hawking di atas, bukanlah
merupakan hasil pengamatan atau observasi secara langsung atas objek-objek
yang dibicarakannya. Namun, lebih atas pengembaraan logikannya berdasarkan
atas teori, penemuan atau hukum-hukum para ilmuwan sebelumnya.
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Alam semesta atau jagat raya ini memuai atau mengembang adalah sangat
penting bagi perkembangan sains dan pengetahuan manusia tentang alam
semesta. Karena, hingga saat itu dan beberapa tahun berikutnya manusia
menganggap jagat raya ini sebagai sebuah keadaan yang statis, tidak bergerak,
dalam konteks tidak mengembang, saling menjauh antar sejumlah benda-benda
langit raksasa, seperti antar bintang atau antar galaksi. Mereka yang meyakini
semesta dalam keadaan yang statis , adalah termasuk Aristoteles, Isaac Newton,
juga Albert Einstein.97
Einstein sebelum percaya bahwa alam semesta dalam keadaan statis,
Einstein membandingkan denga teori relativitas umum, bahwa kondisi alam
semesta tidak stabil sehingga teori yang sebelumnya gugur dan digantikan
denga teri yang disebut big bang.98

E. Teori Alam Semesta dalam Al-Qur’an
Al-Qur‟an

menyinggung permulaan

alam

semesta

dan

mendeskripsikannya dengan ilustrasi yang mencengangkan. Allah SWT berfirman
dalam al Qur‟an surat Al Anbiya ayat 30:
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Artinya:“Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya
langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami
pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?,” (Al- Anbiya:30).
Ayat diatas menyatakan bahwa langit dan bumi dulunya menyatu, kemudian
terpisah seperti sekarang ini. Fakta ini juga diisyaratkan oleh para ulama. Ibnu
Abbas misalnya mengatakan:“Pada mulanya langit dan bumi lengket satu sama
lain, kemudian Allah SWT mangangkat langit dan meletakkan bumi”.99
Informasi Qura‟nik mengenai keterpaduan (penyatuan) langit dan bumi serta
pemisahan keduanyan juga menjadi topik pembicaraan sains modern yang
kemudian muncul-kan sejumlah teori aneh, misalnya teori nebula. Teori yang
digagas oleh ilmuan Jerman bernama Immanuel pada 1755 M.100
Adapun pemikiran Immanuel terkait sistem tata surya terbentuk terdiri dari
beberapa fase antara lain:
a. Mula-mula muncul gumpalan awan sangat tebal yang dingin, terdiri dari gas
dan debu yang partikel-partikelnya bergerak acak.
b. Akibat perbedaan tekanan yang timbul disekitar awan, partikel-partikel debu
pun bergerak pelan didalam awan dan mulai berputar satu arah mengelilingi
dirinya.
99
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d.

Akibat perbedaan kecepatan partikel, terbentuklah pusaran-pusaran kecil yang
saling menekan, kemudian setiap pusaran berinteraksi

membentuk inti

(nukleus) palanetyang selanjutnya akan berdiri sendiri sebagai planet.
e.

Bagian terbesar gumpalan awan tertarik kepusatnya, dan membentuk embrio
pertama matahari.

f. Seiring dengan perjalanan waktu, nukleus-nukleus planetpun merutinkan
gerakan-gerakan internalnya, sehingga menyebabkan penebalan sebagian
partikel ke pusat-pusat planet, disertai tekanan yang besar.
g.

Akibat tekanan yang sangat besar, suhu panas nukleus mataharipun melonjak
hingga 1 juta derajat celcius lebih. Sebab terjadi reaksi-reaksi nuklir yang
menambah energi panas, sehingga membuat warna permukaan matahari
menjadi kuning menyala dan radiasi mataharipun mulai membersihkan udara
disekitar planet-planet. Tata surya pun mulai stabil sebagaimana bentuknya
saat ini.
Al Qur‟an adalah faktor penggerak yang utama, yang mendorong seseorang

untuk mempelajari rahasia alam, fisika adalah salah satu dari bidang kajian yang
telah diselidiki. Terdapat pula ayat-ayat al Qur‟an yang menyatakan beberapa
fenomena yang tidak mungkin dapat diketahui oleh toko sains ketika al Qur‟an
diturunkan. Ini adalah sebagai satu tantangan bagi ahli sains untuk membuktikan
kebenaran al Qur‟an.101
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Pada tahun 1915 Einstein menyempurnakan teori umumnya tentang relativitas,
yang kemudian diterapkan pada pendistribusian zat di luar angkasa. Kosmologi
merupakan kumpulan teori tentang jagat raya. Ahli fisika Rusia mengatakan
bahwa kekuatan tolak tidak berperan bahkan jagat raya terus meluas dan seluruh
partikel terbang saling menjauhi dengan kecepatan tinggi. Kekuatan tarik gravitasi
terus melambat. Dalam model jagat raya perluasan mulai pada saat yang unik yaitu
“letusan hebat”.
Teori letusan hebat ternyata berlawanan dengan pengetahuan astronomi
sekarang, dimana bintang dalam galaksi bima sakti bukannya saling menjauhi satu
sama lain , tetapi berjalan dalam orbit sirkular yang wilayah pusatnya yang padat.
Akan tetapi Edwin Hubble tahun 1929 mengemukakan bahwa berbagai galaksi
yang telah diamati sebenarnya saling menjauhi satu sama lain. Galaksi -galaksi
tersebut menjaga keutuhan bentuk internalnya selama waktu yang panjang,
galaksi-galaksi tersebut secara sendiri-sendiri mengarungi angkasa raya sebagi unit
atau partikel yang bergerak mengarungi ruang angkasa.
Selain teori letusan hebat, adapula yang dikenal dengan teori “keadaan tetap”,
yang menerangkan bahwa jagat raya tidak hanya sama dengan ruang angkasa (asas
kosmologi) tetapi juga tak berubah dalam waktu asas kosmologi yang sempurna.
Teori keadaan tetap berlawana denga teori letusan hebat, dalam teori keadaan tetap
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ruang angkasa berkembang menjadi lebih kosong sewaktu berbagai galaksi saling
menjauh.102
Adanya realitas teori yang demikian membuat para ahli astronomi berkesimpulan
bahwa tata surya terbentuk dari material yang berputar, sehingga memunculkan
beberapa teori tentang terjadinya tata surya, sebagai berikut:
1. Teori Nebula atau Teori Kabut, yang dikemukakan oleh Immanuel Kant (17491827) dan Piere Simon de Laplace (1796). Matahari dan planet berasal dari
sebuah kabut pijar yang berpilin di dalam jagat raya, karena pilinanya itu berupa
kabut yang membentuk bulat seperti bola yang besar, makin mengecil bola
tersebut semakin cepat putarannya, sehingga mengakibatkan bentuk bola menjadi
rata pada kutubnya dan melebar di bagian equatornya bahkan sebagian massa
dari kabut gas menjauh dari gumpalan intinya dan membentuk gelang-gelang di
sekeliling bagian utama kabut itu. Gelang-gelang tersebut disebut planet-planet
dan satelitnya. Sedangkan bagian tengah yang berpijar tetap terbentuk gas pijar
sebagai matahari.
Teori kabut ini dipercaya kira-kira selama 100 tahun, tetapi sekarang banyak
ditinggalkan karena tidak mampu memberikan jawaban terkait banyak hal
terutama tentang tata surya, selain itu munculnya banyak teori yang lebih
memuaskan menjadi salah satu penyebabnya.
2. Teori Planetesimal, diungkapkan oleh Thomas C Chamberlin (1843-1928)
seorang ahli geologi dan Forest R. Moulton (1872-1952) seorang astronom.
102
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Disebut planetesimal yang berarti planet kecil karena lanet terbentuk dari benda
padat yang memang telah ada. Matahari telah ada sebagai salah satu dari bintangbintang yang banyak, pada saat waktu ada sebuah bintang yang berpasangan
pada jarak yang tidak terlalu jauh akibatnya terjadi pasang naik antara matahari
dan bintang tadi. Pada waktu bintang menjauh sebagian massa dari matahari
jatuh kembali ke permukaan matahari dan sebagian lain berhamburan di
sekeliling matahari inilah yang disebut dengan planetesimal yang kelak
kemudian menjadi planet-planet yang beredar pada orbitnyadan mengelilingi
matahari.
3.

Teori Pasang Surut, disampaikan oleh Sir James Jeans (1877-1946) dan

Harold Jeffreys (1891) keduanya dari Inggris. Teori ini hampir sama dengan teori
planetesimal dimana bintang berlalu dengan gaya tarik bintang yang besar ada
permukaan matahari, terjadi proses pasang surut seperti peristiwa pasang
surutnya air laut di bumi akibat gaya tarik bulan. Sebagian massa matahari itu
membentuk cerutu yang menjorok kearah bintang dan mengakibatkan cerutu itu
terputus-putus membentuk gumpalan gas di sekitar matahari dengan ukuran yang
berbeda-beda. Gumpalan itu membeku dan kemudian membentuk planet-planet.
Teori ini menjelaskan mangapa planet-planet di bagian tengah seperti yupiter,
saturnus, uranus, dan neptunus merupakan planet raksasa sedangkan bagian
ujungnya merupakan planet-planet kecil.
4. Teori Awan Debu, dikemukakan oleh Carl von Weizsaeker (1940) kemudian
disempurnakan oleh Gerard P Kuiper (1950). Tata surya terbentuk dari gumpalan
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awan gas dan debu. Gumpalan awan itu mengalami pemadatan, sehingga
partikel-partikel debu tertarik ke bagian pusat awan sehingga membentuk
gumpalan bola dan mulai berpilin, kemudian membentuk cakram tebal di bagian
tengah dan tipis di bagian tepinya. Partikel- partikel dibagian tengah cakram itu
saling menekan dan menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang
kemudian menjadi matahhari. Sementara bagian yang luar berputar sangat cepat
sehingga terpecah-pecah menjadi gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan kecil ini
berpilin pula dan membeku kemudian menjadi planet-planet.
5. Teori Bintang Kembar. Teori ini hampir sama dengan teori planetesimal. Dahulu
matahari mungkin merupakan bintang kembar, kemudian bintang yang satu
meledak menjadi kepingan-kepingan. Karena ada pengaruh gaya gravitasi
bintang, maka kepingan-kepingan yang lain bergerak mengitari bintang itu dan
menjadi planet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak menjadi matahari.
6. Teori Ledakan (big bang), dikemukakan oleh George Gamow, Alpher dan
Herman. Alam pada saat itu belum merupakan materi, tetapi pada suatu ketika
berubah menjadi materi yang sangat kecil dan padat, massanya sangat berat dan
tekanannya besar, karena adanya reaksi inti kemudian terjadi ledakan hebat.
Massa itu kemudian berserak dan mengembang dengan sangat cepat menjauhi
pusat ledakan dan membentuk kelompok-kelompok dengan berat jenis yang lebih
kecil dan terus bergerak, menjauhi titik pusatnya.
Teori big bang ini semakin menguatkan pendapat bahwa alam semesta ini pada
awalnya tidak ada tetapi kemudian sekitar 12 miliar tahun yang lalu tercipta dari
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ketiadaan. Bukti penting lain bagi big bang adalah jumlah hidrogen dan helium di
ruang angkasa diketahui bahwa konsentrasi hidrogen-heliumdi alam semesta
bersesuaian dengan perhitungan teoritis konsentrasi hidrogen-helium sisa
peninggalan peristiwa big bang. Jika alam semesta tak memiliki permulaan dan
jika telah ada sejak dulu kala, maka unsur hidrogen ini seharusnya telah habis
sama sekali dan berubah menjadi helium.
Segala bukti meyakinkan menyebabkan teori big bang diterima oleh
masyarakat ilmiah. Teori ini merupakan titik terakhir yang dicapai ilmu
pengetahuan tentang asal muasal alam semesta. Begitulah alam semesta ini telah
diciptakan oleh Allah Yang Maha Perkasa dengan sempurna tanpa cacat. Seperti
dalam firman Allah QS Al- Mulk ayat 3:
                
   
Artinya:” yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali
tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak
seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak
seimbang?103

F. Ayat-ayat tentang Penciptaan Alam Semesta

103
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Dalam al Qur‟an ayat-ayat yang menginformasikan tentang penciptaan alam
semesta cukup banyak dan tersebar dalam beberapa surat. Tetapi tulisan ini tidak
akan menyampaikan seluruh ayat, melainkan beberapa yang mewakili ayat-ayat
lain yang erat kaitannya dengan penciptaan alam semesta.
Allah SWT menurunkan al Qur‟an kepada manusia 14 abad yang lalu.
Beberapa fakta yang baru dapat diungkap dengan teknologi pada abad ke-21, yang
telah difirmankan Allah 14 abad yang lalu. Terdapat banyak bukti yang
memberikan informasi dasar mengenai beberapa hal seperti penciptaan alam
semesta. Kenyataan bahwa al Qur‟an telah sesuai dengan penemuan terbaru ilmu
pengetahuan modern. Berikut ayat-ayat yang menjelaskan tentang panciptaan alam
semesta antara lain: QS Fush-shilat ayat 11:
                
Artinya:” kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih
merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu
keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". keduanya
menjawab: "Kami datang dengan suka hati".(QS. Fush-shilat:11).
Kata asap dalam ayat tersebut menurut ahli tafsir diibaratkan sebagai kumpulan
dari gas-gas dan partikel-partikel halus baik dalam bentuk padat maupun cair pada
temperatur yang tinggi maupun rendah dalam suatu campuran yang lebih kecil
atau kurang stabil. Salah satu teori mengenai terciptanya alam semesta (teori Big
Bang) disebutkan bahwa alam semesta tercipta dari suatu ledakan kosmis sekitar
10-20 miliar tahun lalu mengakibatkan adanya ekspansi (pengembangan) alam
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semesta. Sebelum terjadinya ledakan kosmis tersebut, seluruh ruang materi dan
energi terkumpul dalam bentuk titik.
Di dalam al Qur‟an pada ayat yang lainnya dijelaskan terbentuknya alam ini
yaitu QS Al-Anbiya ayat 30:
              
     
Artinya:” dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya
langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami
pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.
Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?”.(QS Al-Anbiya:30).
Teori ledakan maha dahsyat mengatakan adanya pemuaian alam semesta secara
terus

menerus

dengan

kecepatan

maha

dahsyat

yang

diumpamakan

mengembangnya permukaan balon yang sedang ditiup yang mengisyaratkan
bahwa galaksi akan hancur kembali. Isyarat ini sudah di jelaskan dalam surat al
Anbiya‟ ayat 104:
                
 
Artinya:” (yaitu) pada hari Kami gulung langit sebagai menggulung lembaran lembaran kertas. sebagaimana Kami telah memulai panciptaan pertama Begitulah
Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati;
Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya.(QS al Anbiya‟ ayat 104).
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Di dalam surat as Sajdah ayat 4:
                
         
Artinya:” Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara
keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. tidak ada
bagi kamu selain dari padanya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang
pemberi syafa'at. Maka Apakah kamu tidak memperhatikan? (QS. As Sajdah:4).
Uraian penciptaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada diantara keduanya,
terdapat dalam surat Fush-shilat ayat 9, 10, dan 12:
                
               
Artinya:” 9. Katakanlah: "Sesungguhnya Patutkah kamu kafir kepada yang
menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu bagiNya?
(yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam".10. dan Dia menciptakan
di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia
menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya dalam empat masa.
(Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya. (QS. Fushshilat:9-10).
              
     
Artinya:” Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia
mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat
dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaikbaiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha
mengetahui.(QS.Fush-shilat:12).
Menurut keterangan pada ayat di atas, terbentuknya alam raya ini terjadi dalam
6 rangkaian waktu atau 6 masa. Selain surat-surat di atas masih banyak lagi yang
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menjelaskan tentang terbentuknya alam raya terlihat bahwa secara umum proses
penciptaan alam semesta ini berlangsung selama 6 masa, dimana tahapan dalam
proses-proses tersebut saling berkaitan. Disebutkan pula bahwa terciptanya alam
semesta ini terjadi melalui proses pemisah massa yang tadinya satu. Dalam alQur‟an surat Al-Rum ayat 25:
               
 
Artinya:” dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan
bumi dengan iradat-Nya. kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil
dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari kubur).(Al-Rum: 25).
Ayat ini menjelaskan tentang berdirinya langit dan bumi karena kehendakNya. Terkait bagaimana, kapan dan berapa lama alam semesta diciptakan.104
Dalam penciptaan dan penyelenggaraan alam semesta bernilai edukasi bagi
manusia, tidak ada halangan ataupun kesulitan dalam proses pencitaan alam
semesta jika Allah sudah berkehandak. Ilmu pengetahuan yang mempelajari alam
semesta dan ayat-ayat al-Qur‟an yang menjadi acuan ilmu pengetahuan, maka
keduanya tidak akan bertentangan karena keduanya berasal dari satu sumber yang
sama, Allah Yang Maha Pencipta dan Pemelihara seluruh Alam Semesta.105
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu
Deskriptif Kualitatif atau sering disebut metode penelitian naturalistik karena
penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).106 Mengingat
pentingnya metode dalam penelitian, maka dalam usaha menyusun penelitian ini,
digunakan cara-cara berfikir dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan
yang di rumuskan agar penelitian ini dapat terlaksana secara objektif, ilmiah dan
mencapai hasil yang optimal. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa hal yaitu:
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Dilihat dari jenisnya, jenis penelitian ini adalah kepustakaan atau kajian
literatur yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mempelajari
buku-buku, data-data, ataupun bahan-bahan yang ada relevansinya dengan
topik pembahasan.107
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Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung:
ALFABETA,2009),h.8.
107
Fazri Al Fezar,”Proses Penciptaan Alam Semesta menurut Stephen Hawking dalam
perspektif Isyarat Ilmiah al- Qur’an”. ( Skripsi Program S1 Aqidah Filsafat IAIN Raden Intan
Lampung, Lampung,2015),h. 12, mengutip Winarno Surakhmad. Pengantar penelitian Ilmiah, Tarsito,
(Bandung: cet VII ,1984),h.139.
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b. Sifat Penelitian
Dilihat dari sifat penelitian, penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang
didalamnya

terdapat

penyelidikan

yang

menuturkan,

menganalisa,

mengklarifikasi, dan menafsirkan data-data seperti situasi hubungan, dan
kegiatan pandangan serta sikap yang tampak. Juga kemungkinan
memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data,
menyusun dan mengklarifikasi, menganalisa dan menginterpretasikannya.108

B. Instrumen Penelitian
Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri.109 Peneliti
sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih
informan sebagai sumber data yang diperoleh dengan wawancara atau interview,
melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan
data dan membuat kesimpulan atas temuannya.110

C. Sumber Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti
menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis yaitu menyelidiki segala
persoalan yang muncul dengan cara dikaji lebih universal, utuh, sistematis, kritis,
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Fazri Al Fezar,Op.Cit. h..15.
Sugiono,Op.Cit, h. 400.
110
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rasional, logis, dan tuntas sampai ke akar-akarnya (radikal).111 Selain itu untuk
dapat meneliti dan mendapatkan data-data yang valid serta terjamin keotentikanya
maka digunakan pula data primer dan data skunder.
1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data.112 Antara lain: Al-Qur‟an, buku karya Umar Juaro “
Kebenaran al-Qur’an dalam Sains (Persandingan Wahyu dan Teori Fisika
tentang Alam Semesta)” dan buku karya Stephen W. Hawking “Teori Segala
Sesuatu Asal-usul dan Kepunahan Alam Semesta”. Buku karya M. Quraish dan
Ensiklopedia Sains Islami.
2. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen,
dilakukan dengan observasi dan wawancara.113
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data peneliti akan menghadapi sejumlah besar
sumber-sumber data yang berupa buku kepustakaan. Pertama-tama yang harus
dilakukan oleh peneliti adalah menentukan lokasi sumber data, antara lain
perpustakaan, serta pusat-pusat studi. Setelah menetukan lokasi sumber data,
mulailah melakukan pengumpulan data.
Dalam proses pengumpulan data, kegiatan utama peneliti adalah membaca dan
mencari informasi secara detail yang terkandung dalam data serta menguasai teori
111

Muhammad Nur, Urgensi Filsafat Perenial dalam Dialog antar Agama di Era
Modern,(Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2016),h. 17.
112
Ibid.
113
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, Op.Cit, h. 225.
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yang luas dan mendalam sesuai dengan teori yang berkaitan dengan tema
penelitian. Penelitian kualitatif lebih sulit bila dibandingkan dengan penelitian
kuantitatif, karena data yang terkumpul bersifat subyektif dan instrumen sebagai
alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri.114
Membaca pada prinsipnya memiliki tujuan utama untuk mencari keteranganketerangan yang berkaitan dengan data penelitian. Selain itu membaca juga akan
memberikan keluasan pandangan, terutama dalam hubungannya dengan objek
formal penelitian. Buku-buku yang dibaca selain berkaitan langsung dengan objek
material penelitian, juga berkaitan dengan objek formal penelitian, bahkan juga
dengan bidang-bidang lain yang relavan. Data ini penting dalam rangka untuk
memperluas pandangan dalam penulisan laporan penelitian.
Tugas utama peneliti adalah mampu menangkap makna yang terkandung dalam
sumber data kepustakaan tersebut. Oleh karena itu tahap pertama dalam
pengumpulan data adalah membaca dalam rangka untuk memberikan arah peta
penelitian yang telah dibimbing oleh dugaaan atau keterangan sementara115.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara
sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan pemahaman terhadap
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Ibid. h.213.
Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat,(Yogyakarta:Paradigma,2005) h. 155.
Mengutip dari Fazri Al Fezar,Op.Cit, h. 16.
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objek yang sedang di teliti.116 Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan dan
analisis data antara lain:
1. Deskriptif Analisis
Merupakan salah satu unsur hakiki yang menguraikan secara teratur
mengenai suatu permasalahan dalam suatu fenomena tertentu. Dimana masalah
tidak hanya di sajikan secara abstrak dan dilepas dari hidup kongkrit, namun
harus dirasakan bahwa konsepsi yang disajikan memang lahir dan tumbuh dari
masalah dan situasi kongkrit, sehingga memberikan jawaban atas masalah.117
Digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun,
menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada. Untuk menguraikan
secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu objek penelitian. Sanapiah
Faisal mengartikan metode deskriptif adalah berusaha mendeskripsikan dan
menginterprestasikan apa yang ada, baik kondisi atau hubungan yang ada,
pendapat yang sedang tumbuh, proses yang telah berlangsung dan berkembang.
Dengan kata lain metode deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas
dan akurat tentang material atau fenomena yang diselidiki.118 Tahapan
selanjutnya yaitu verivication, dengan demikian kesimpulan dalam penelitian
kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.
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Noeng Muhajir, Metodologi Kualitatif,(Yogyakarta: Rakesarasin,1989),h. 183, mengutip
dari Muhammad Nur,
Urgensi Filsafat Perenial dalam Dialog antar Agama di Era
Modern,(Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2016),h. 20.
117
Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, Metodelogi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta:
Kanisius, 1990), h. 112, mengutip dari Muhammad Nur, Urgensi Filsafat Perenial dalam Dialog
antar Agama di Era Modern,(Lampung: UIN Raden Intan Lampung,2016),h. 20.
118
Fazri Al Fezar,Op.Cit,h.18.

67

2. Triangulasi Data
Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi data diartikan sebagai teknik
pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.119 Teknik pengumpulan
Tringulasi data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek data dengan
berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.
3. Induktif Analisis
Yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya
dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Analisis data
dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan
setelah selesai dilapangan. Analisis sebelum dilapangan dilakukan terhadap
data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk
menentukan fokus penelitian.120
4. Historis Faktual
Yaitu salah satu cara untuk membuat rekomendasi masa lampau secara
sistematis

dan

objektif,

dengan

cara

mengumpulkan,

mengevaluasi,

mengidentifikasi, serta mensistematis bukti-bukti untuk kesimpulan yang kuat.
Setelah data terkumpulkan, peneliti melakukan analisis dengan cara
menafsirkan simbol yamg berupa teks atau benda kongkrit untuk dicari arti dan
maknanya. Peneliti melakukan analisis dengan melakukan interprestasi
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Sugiono,Op.cit. h. 330.
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terhadap data, sehingga esensi data dapat ditangkap dan dipahami sesuai
dengan konteks waktu sekarang. Metode ini juga biasa diistilahkan sebagai
meneliti peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Peristiwa-peristiwa sejarah
direka ulang dengan menggunakan sumber data primer berupa buku-buku yang
tersedia, kesaksian-kesaksian dan dokumen-dokumen.121
5. Metode Penarikan Kesimpulan
Dalam pengambilan kesimpulan yang akurat atau mendekati kebenaran, maka
peneliti menggunakan metode deduksi yaitu suatu pola pemahaman yang di
mulai dari hal-hal yang bersifat umum. Metode deduksi juga menganalisis
semua bagian dan semua konsep pokok satu persatu dan dalam hubungannya
satu sama lain, agar dapat dibangun pemahaman yang sintesis.122
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Sunandi Surya Subrata, Metodologi Penelitian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,1992,
h.,16, dikutif dari Fazri Al Fezar, Proses Penciptaan Alam Semesta Menurut Stephen Hawking dalam
Perspektif Isyarat Ilmiah Al- Qur’an, IAIN Raden Intan Lampung, h.17.
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69

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Keterkaitan Proses Penciptaan Alam Semesta dalam Ayat-ayat Al-Qur’an
Alam semesta merupakan kumpulan materi berukuran tidak terhingga yang
telah ada sejak dulu kala. Dalam al-Qur‟an ayat-ayat yang menginformasikan
tentang penciptaan alam semesta cukup banyak dan tersebar dalam beberapa
surat. Al-Qur‟an merupakan kitab suci orang muslim, dan bukanlah kitab
ensiklopedia sains, namun di dalamnya terdapat banyak bukti yang memberikan
informasi dasar atau isyarat mengenai beberapa hal seperti penciptaan alam
semesta. Kenyataan bahwa di dalam al-Qur‟an terdapat banyak bukti yang
memberikan informasi yang sesuai dengan penemuan terbaru ilmu pengetahuan
modern adalah hal terpenting karena menegaskan bahwa al-Qur‟an adalah firman
Allah.
Diantara beberapa teori yang berkaitan dengan asal mula terbentuknya alam
semesta adalah teori big bang. Disebutkan bahwa alam semesta tercipta dari
suatu ledakan kosmis sekitar 10-20 milyar tahun yang lalu yang mengakibatkan
adanya ekspansi (pengembangan) alam semesta. Namun sebelum terjadinya
ledakan kosmis tersebut, seluruh ruang materi dan energi terkumpul dalam
bentuk titik. Dalam al-Qur‟an dijelaskan tentang terbentuknya alam semesta
yaitu pada Q.S Al-Anbiya ayat 30:
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Artinya: “dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya

langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami
pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang
hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman.(QS. Al-Anbiya:30).
M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut diatas berisi tentang
ajakan kepada kaum kafir untuk mengggunakan nalar mereka, setelah ayat
sebelumnya yang mengemukakan aneka argumen tentang keesaan Allah, baik
yang bersifat akli, maupun yang nakli, yakni yang bersumber dari kitab-kitab
suci. Nalar mereka digugah dengan menyatakan: Dan apakah orang-orang kafir
belum juga menyadari apa yang telah Kami jelaskan melalui ayat yang lalu dan
tidak melihat, yakni menyaksikan dengan mata hati dan pikiran sejelas
pandangan mata bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah suatu yang
padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. Dan Kami jadikan dari air yang
tercurah dari langit, yang terdapat di dalam bumi dan yang terpancar dalam
bentuk sperma segala sesuatu hidup. Maka apakah mereka buta sehingga mereka
tidak juga beriman tentang keesaan dan kekuasaan Allah? Atau belum juga
percaya bahwa tidak ada satu pun dari makhluk yang terdapat di langit dan di
bumi yang wajar dipertuhankan?123
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M. Quraish Shihab,Tafsir Al-Misbah(Pesan,Kesan dan Keserasian Al-Qur’an) Volume
8,(Jakarta:Lentera Hati,2002), h., 442.
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Memahami kandungan ayat di atas sebagai bantahan terhadap para
penyembah berhala yang memisahkan antara penciptaan dan pengaturan alam
semesta. Mereka beranggapan bahwa Allah adalah Pencipta, sedang tuhan-tuhan
yang mereka sembah adalah pengatur. Ayat ini menyatukan penciptaan dan
pengaturan di bawah satu kendali, yakni kendali Allah.124 Keterkaitan al-Qur‟an
dalam proses penciptaan alam semesta mulai nampak dari penjelasan dalam
qur‟an surat al-Anbiya ayat 30, dimana antara sains dan al-Qur‟an adalah satu
kesatuan. Dalam kenyataannya fisikawan non muslim yang mencetuskan
berbagai teori tentang proses penciptaan alam semesta mengingkari kebenaran
tersebut.
Teori ledakan maha dahsyat atau big bang menjelaskan adanya pemuaian
alam semesta secara terus menerus dengan kecepatan

maha dahsyat yang

diumpamakan mengembangnya permukaan balon yang sedang ditiup yang
mengisyaratkan bahwa galaksi akan hancur kembali. Mengembangnya alam
semesta adalah salah satu bukti yang ditunjukkan alam semesta yang bermula
dari ketiadaan. Penciptaan alam semesta membutuhkan waktu milyaran tahun,
namun tidak menurut Sang Pencipta. Umar Juaro menjelaskan bahwa alam
semesta diciptakan dalam enam hari atau enam masa sebagai mana dinyatakan
dalam al-Qur‟an surat al A‟raf ayat 54.125
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Artinya:” Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit

dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[548].126 Dia
menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan
(diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing)
tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah
hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam”.(QS. Al-A‟raf:54).
Dijelaskan dalam kalimat terakhir ayat tersebut bahwa menciptakan dan
memerintah hanyalah hak Allah. Menciptakan alam semesta ini dengan
kesempurnaan-Nya. Menjadikan malam sebagai waktu istirahat dan siang yang
mengikutinya. Dengan waktu yang singkat menurut kadar Allah namun
bermilyar tahun menurut kadar manusia. Allah adalah Rabb al-aalamiin
(Pemelihara Alam Raya) yang memberikan sistem yang utuh dalam
pemeliharaan-Nya.127 Keberadaan alam semesta dengan kesempurnaan tidak
mampu digambarkan secara rasional manusia, namun keberadannya ada secara
nyata didunia ini. Alam semesta dan fitrahnya dalam tunduk dan patuh kepada
Allah berjalan menurut aturan yang sangat sempurna.128
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128

73

Berkenaan dengan penjelasan diatas dijelaskan bahwa alam semesta ada tidak
dengan sendirinya melainkan adanya campur tangan Tuhan yang Maha Pencipta
atas segala sesuatu. Adanya sains dibuktikan oleh kebenaran ayat-ayat al-Qur‟an
yang terkandung didalamnya, meskipun pada dasarnya antara sains dan alQur‟an tidak dapat disatukan karena mayoritas ilmu pengetahuan sains berasal
dari pemikiran Ilmuan Barat yang enggan mempercayai adanya campur tangan
Tuhan dalam proses penciptaan alam semesta, tetapi dalam kenyataannya
kebenaran al-Qur‟an sejalan dengan teori yang di temukan oleh ilmuan. AlQur‟an telah ada sebelum teori tentang penciptaan alam semesta itu ada, alQur‟an bukanlah kitab yang berbicara tentang sains secara lengkap, namun alQur‟an dapat membuktikan kebenaran sains bahkan sebelum teori-teori terkait
ilmu sains ditemukan. Dengan demikian antara sains al-Qur‟an dapat berjalan
secara beriringan meskipun tidak dapat disatukan.
Perlu dipahami, bahwa sebagai fisikawan tidak bisa hanya terpaku pada apa
yang bisa dilihat secara fisika seperti adanya langit, bumi dan segala sesuatu
yang nampak secara fisik, namun perlu disadari bahwa ada hal yang hanya bisa
dilihat dan dipahami secara metafisika contohnya adalah keberadaan Tuhan
dalam menciptakan alam semesta, yang tidak bisa dijangkau secara rasional oleh
akal manusia, namun keberadaanya benar adanya. Disayangkan ketika seseorang
hanya percaya dengan apa yang ada secara fisika tanpa percaya dengan hal yang
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bersifat metafisika, maka yang terjadi adalah melemahnya iman, bahkan apa
yang dilakukan tanpa didasari dengan iman.
Argumen diatas senada dengan apa yang dijelaskan oleh Seyyed Hossein Nasr
bahwa metefisika merupakan meterialisme yang menjadi paradigma dalam
menentukan metode, mengarahkan orientasi serta mempengaruhi temuan.
Gugatan atas materialisme terjadi atas keterbatasan dalam memandang realitas.
Dalam konteks ini, metafisika dipahami sebagai realitas dibalik realitas fisik.
Bermula dari temuan-temuan yang membuktikan kelemahan materialisme
sebagai paradigma sains dan menunjukkan kekeliruan teori-teori yang dibangun
di atas paragdima itu sendiri. Hukum kekekalan materi dan ruang waktu absolut
yang telah mencampakan Tuhan justru digugat oleh berbagai temuan astronomi
terbaru. Demikian juga reduksi dunia pikiran manusia pada wilayah gerakan
molekuler tidak terbukti secara ilmiah.129 Maka dari itu tidak cukup percaya pada
apa yang nampak secara fisika namun perlu dipercaya pada yang disebut
metafisika.
Sebagai seorang muslim yang percaya akan keberadaan Tuhan sebagai Sang
Maha Pencipta akan mengimani bahwa dalam Proses Penciptaan Alam Semesta
ini adalah hasil karya Tuhan yang mengandung nilai-nilai pendidikan baik secara
keilmuan maupun keagamaan atau religius, yang kebenarannya dapat dibuktikan
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Dr. Ach. Maimun, M.Ag,Seyyed Hossein Nasr (Pergulatan Sains dan Spiritualitas Menuju
Paradigma Kosmologi Alternatif)(Yogyakarta: IRCiSoD,2015), h. 173.
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dengan ayat-ayat al-Qur‟an yang menjeaskan tentang proses penciptaan alam
semesta.
Pengetahuan tentang luasnya alam semesta dibatasi oleh keberadaan objek.
Keterbatasan mata manusia akan ilmu pengetahuan, tentang hukum alam ciptaanNya bahkan tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan. Dalam ilmu sains,
teori yang paling tepat menggambarkan bagaimana alam semesta ini diciptakan
adalah teori big bang. Namun bagaimana kebenaran yang sesungguhnya masih
banyak perdebatan terkait proses terbentuknya alam semesta ini. Shalih bin Fauzan
menjelaskan bahwa dalam al-Qur‟an kata alam hanya datang dalam bentuk jamak

„alamin, disebut sebanyak 73 kali yang tergelar dalam 30 surat.130
Penafsiran ayat-ayat al-Qur‟an tentang terbentuknya alam semesta terjadi
dalam 6 rangkaian waktu atau 6 masa dengan perincian tahap pertama penciptaan
bumi dalam 2 rangkaian waktu, tahap kedua penyempurnaan bumi dalam 2
rangkaian waktu dan tahap ketiga tentang penciptaan angkasa raya dan planetplanetnya dalam 2 rangkian waktu. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur‟an surat
Fush-shilat ayat 9,10, dan12:
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Artinya: 9.Katakanlah: "Sesungguhnya Patutkah kamu kafir kepada yang
menciptakan bumi dalam dua masa dan kamu adakan sekutu-sekutu
bagiNya? (yang bersifat) demikian itu adalah Rabb semesta alam".(QS.
Fush-shilat: 9 ).
               
Artinya: 10. dan Dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di
atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makananmakanan (penghuni)nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban)
bagi orang-orang yang bertanya.(QS. Fush-shilat: 10 ).
             
       
Artinya: 12. Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia
mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat
dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan
sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha
mengetahui.(QS. Fush-shilat: 12).
Ayat-ayat diatas berisi informasi tentang penciptaan alam semesta, Allah
mengajak orang-orang kafir untuk berakidah yang benar, mentauhidkan Allah
dan membersihkan dari perbuatan syirik. Sedangkan bagi orang muslim
informasi ini akan menambah keyakinan dan ketaqwaan terhadap Allah. Menurut
Imam Syafe‟i bahwa salah satu cara mentauhidkan Allah adalah percaya dengan
ke Esaan-Nya dan percaya bahwa Allah itu ada dengan kekuasan-Nya dalam
menciptakan segala sesuatu.131
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Imam Syafe‟i, Kuliah dalam Sidang Komprehesip bidang Keagamaan,IAIN Raden Intan
Lampung,20 Maret 2017.
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Dunia keilmuan sains yang mayoritas pemikiran-pemikirannya berasal dari
orang yang tidak mempercayai akan adanya Tuhan sebagai Sang Pencipta
menjadi perdebatan karena banyaknya argumen yang bertentangan antara satu
dengan yang lain. Namun jika dapat diargumenkan, sesungguhnya yang
mendasari terjadinya perdebatan diantara ilmuan barat karena tidak adanya Iman
atau keyakinan bahwa adanya Sang Maha Pencipta atas segala sesuatu yang
menciptakan alam semesta ini. Mereka mengabaikan ayat-ayat al-Qur‟an yang
terbukti kebenarannya, bahkan setelah hasil penelitian

para ilmuan

yang

menghhasilkan teori-teori yang sejalan dengan kebenaran al-Qur‟an.
Salah satu ilmu pengetahuan yang sejalan antara teori ilmuan barat dengan
al-Qur‟an adalah tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan. Uraian singkat
tentang asal mula terciptanya alam semesta akan peneliti uraikan mulai dari
beberapa teori yang berkaitan dengan asal mula terbentuknya alam semesta ini.
Berawal dari teori kabut, teori ini disebut istilah Nibualai teori yang yang bertitik
tolak dari adanya suatu kumpulan kabut yang berputar perlahan-lahan, bagian
kabut ini kemudian berubah menjadi kumpulan gas yang menjadi sruktur alam
semesta ini. Ferre Simon De Lap Lace, mengatakan bahwa alam semesta berasal
dari kabut panas berpilin, karena pilinya itu gumpalan kabut membentuk
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bentulan bulat seperti bola yang besar dimana gumpalan inti membentul struktur
alam semesta.132
Pada tahun 1843, Thomas C. Chamberlin dan Fores R. Molton
mengemukakan teori baru yang dikenal dengan teori planetesimal, menjelaskan
bahwa matahari telah ada sebagai salah satu dari bintang-bintang yang banyak.
Dan ada sebuah bintang yang berpasangan pada jarak yang tidak terlalu jauh
yang mengakibatkan peristiwa pasang naik pada permukaan matahari maupun
bintang sehingga sebagian masa matahari tertarik kearah bintang. Namun, pada
saat bintang menjauh sebagian masa matahari jatuh kembali kepermukaan
matahari dan sebagian terhambur keruang angkasa sekitar matahari.
Teori tentang pembentukan alam semesta tidak berhenti pada teori
planetesimal saja, Jeans dan Jeffri mengemukakan bahwa terjadinya alam
semesta merupakan akibat dari masa matahari yang terlepas sehingga
membentuk cerutu yang mencorok kearah bintang sehingga mengakibatkan
gumpalan gas disekitar matahari yang kemudian membeku membentuk struktur
pelengkap alam semesta. Teori ini dikenal dengan teori pasang surut bintang.
Alam semesta memuai seperti gelembung gas panas yang secara tiba-tiba
melepas dari ruang hampa. Edwin Hubble pada tahun1929 melalui teropong
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Mohammad MakmurTanodijaja,Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariska, Pusat Pembukuan,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1995. H., 98-99, dikutip oleh Fazri Al Fezar.”Proses
Penciptaan Alam Semesta Menurut Stephen Hawking dalam Perspektif Isyarat Ilmiah AlQur‟an”(Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 54.
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bintang raksasa menunjukkan adanya pemuaian alam semesta. Artinya alam
semesta merekspansi dan ekaspansi yang melahirkan sekitar 100 miliar galaksi
yang masing-masing rata-rata memiliki 100 miliar bintang.133 Hingga pada tahun
1940 sebelum terkemukanya teori big bang seorang ahli astronomi Jerman
bernama Carl Font Wisaiker mengembangkan suatu teori dengan nama teori
awan debu, yang mengemukakan bahwa alam semesta terbentuk dari awan gas
dan debu. Partikel-partikel saling memberikan tekanan sehingga menimbulkan
panas dan menjadi pijar menjadi gumpalan gas dan debu yang lebih kecil yang
kemudian membeku dan menjadi struktur alam semesta.
Hinggga pada akhirnya muncul teori big bang yang dipercaya sebagai teori
yang paling tepat dalam menggambarkan bagaimana alam semesta terbentuk.
Teori ledakan besar ini bertitik tolak pada asumsi adanya suatu masa yang sangat
besar meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti yang mengembang dengan
sangat cepat. Akibat ledakan tersebut membentuk bintang-bintang dan galaksi.
Penemuan bahwa alam semesta mengembang adalah salah satu revolusi
intelektual terbesar pada abad kedua puluh. Dengan kilas balik, mudah melihat
mengapa tak seorangpun terfikirkan akan gagasan tersebut sebelumnya. Newton
dan yang lainnya harusnya sadar bahwa alam semesta yang statis akan menyusut
karena pengaruh gravitasi. Tapi anggaplah alam semesta mengembang. Jika
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Ahmad Baiquni, Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Kealaman,PT. Dana Bhakti
PriMaya,Jakarta 1996. h. 211.
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mengembangnya lambat, kekuatan gravitasi akan menyebabkan pengembangan
gravitasi berhentidan terjadi pengerutan. Namun, jika pengembangan melebihi
batas

laju

tertentu,

gravitasi

tidak

akan

pernah

cukup

kuat

untuk

menghentikannya, dan alam semesta akan terus mengembang selamanya. 134 Dan
mengembangya alam semesta dapat diterima sebagai kebenaran ilmiah.135
Banyak ilmuan percaya bahwa alam semesta masih terus berkembang yang
dikenal dengan teori ekspansi. Menurut teori tersebut, nebula diluar galaksi
tempat kita tinggal, menjauh dengan kecepatan yang berbeda-beda. Benda-benda
langit dalam satu galaksi pun saling menjauh satu sama lain. 136 Mengembangnya
alam semesta berarti, jika alam semesta bisa bergerak mundur ke masa lampau
maka ia akan terhenti berasal dari satu titik tunggal. Perhitungan menunjukkan
titik tunggal ini yang berisi semua materi alam semesta haruslah mempunyai
volume nol dan mempunyai kepadatan tak hingga. Alam semesta telah terbentuk
melalui ledakan titik tunggal bervolume nol ini. Yang disebut dengan big bang
yang dikenal dengan teori Big Bang.
Perlu diketahui bahwa volume nol merupakan pernyataan teoritis yang
dipakai

untuk

memudahkan

pemahaman.

Ilmu

pengetahuan

dapat

mendefinisikan konsep ketiadaan yang berada diluar batas pemahaman manusia
134

Sumber:
http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=2608_0_14_0_M,(diakses
pada
tanggal 20 Maret 2017 pukul 23.25).
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Umar Juaro, Kebenaran Al-Qur’an dalam Sains, Persandingan Wahyu dan Teori Fisika
tentang Alam Semesta,Op.Cit, h. 10.
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M. Quraish Shihab,Dia di Mana-mana,”Tangan” Tuhan dibalik setiap fenomena, Lentera
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hanya dengan menyatakannya sebagai titik bervolume nol. Sebenarnya bahwa
titik tak bervolume berarti ketiadaan. Demikianlah alam semesta ini muncul dari
ketiadaan, dengan kata lain ia telah diciptakan.137 Fakta ini baru ditemukan fisika
modern pada abad XX sedangkan telah dinyatakan dalam al-Qur‟an surat Al
An‟am ayat 101 empat belas abad yang lalu:

                 
   
Artinya:”Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak
Padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia
mengetahui segala sesuatu.(QS. Al An‟am :101).
Teori big bang menunjukkan semua benda alam semesta pada awalnya
adalah satu wujud, karena beberapa miliyar tahun yang lalu semua galaksigalaksi adalah masa yang tunggal. Masa itu meledak tercerai berai dan kemudian
terpisah menjadi galaksi-galaksi semakin menjauh. Kenyataan bahwa alam
semesta terus mengembang yang dikemukakan oleh teori big bang, telah
dinyatakan dalam al-Qur‟an.

              
     
Artinya:” dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya

langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami
137

Sumber:
http://forum.swaramuslim.net/more.php?id=2608_0_14_0_M,(diakses
tanggal 20 Maret 2017 pukul 23.25).
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pada

pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang
hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?.(QS. Al-Anbiya:30).
Ini diartikan bahwa keseluruhan materi diciptakan melalui big bang atau
ledakan raksasa dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta dengan cara
pemisahan satu dari yang lain. Mengembangnya alam semesta adalah salah satu
bukti terpenting yang ditunjukkan alam semesta yang yang diciptakan dari
ketiadaan.138 Keberadaan alam semesta adalah kekuasan Tuhan yang
kebenarannya terkandung dalam ayat-ayat al-Qur‟an dan sejalan dengan teori
modern yang diciptakan oleh orang-orang yang notabennya tidak percaya akan
adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Jika alam semesta ada dengan
kesempurnaan-Nya, lalu mengapa mereka (Ilmuan Barat) tidak juga beriman?
Semoga Tuhan senantiasa memberikan hidayah dan ampunan atas kesalahan
hamba-Nya. Karena adanya Alam raya diciptakan oleh Allah untuk diolah
manusia agar memberikan rasa nyaman hidup di dunia dan kebahagian di
akhirat.139
Penjelasan mengenai bagaimana proses penciptaan alam semesta serta apa
saja nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya yang di integrasikan
dengan ayat-ayat al-Qur‟an, diperkuat dengan hasil wawancara yang menyatakan
bahwa alam semesta merupakan keseluruhan partikel yang ada di langit dan di
bumi. Partikel yang ada di alam semesta terbagi menjadi dua yaitu berupa
138

Ibid.
M. Quraish Shihab, Lentera Al-Qur’an, Kisah dan Hikmah Kehidupan(Bandung: Mizan
Pustaka,2008), h. 108.
139
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mikroskopik dan makroskopik. Dalam proses penciptaan alam semesta dan
relevansinya dengan pendidikan, tidak lepas dari sumber ilmu pengetahuan yaitu
al-Qur‟an, penjelasan tentang bagaimana proses penciptaan alam semesta
terdapat dalam al-Qur‟an surat al- Anbiya ayat 30.
Alam semesta diciptakan Allah SWT, dalam sains teori yang menjelaskan
proses penciptaan alam semesta adalah teori big bang yang notabenya di angkat
dari ayat-ayat al-Qur‟an hanya saja sekulerisme antara sains dan al-Qur‟an
menjadiakan keduanya tidak dapat disatukan namun berjalan beriringan yang
dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat al-Qur‟an yang menjelaskan tentang
sains, contohnya dalam Qur‟an surat al- Anbiya ayat 30 dan diperjelas oleh
beberapa ayat al-Qur‟an pada surat Fushillat. Partikel pada alam semesta tanpa
batasan termasuk di dalamnya manusia, galaksi, tatasurya, bintang, planet, satelit
dan lain sebagainya.
B. Nilai Pendidikan dalam Ayat-ayat Al-Qur’an tentang Proses Penciptaan
Alam Semesta
Pendidikan menjadi salah satu pilihan untuk bangkit dari keterpurukan,
harapan untuk hidup lebih baik sebagai prioritas utama dalam pembangunan
sumber daya manusia. Pendidikan diharapkan dapat menciptakan sumber daya
manusia yang berkualitas. Pernyataan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor
20 Tahun 2003, dimana pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan
sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan
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ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal tersebut berarti bahwa, dalam pelaksanaan proses pendidikan tidak
hanya untuk memperoleh ilmu pengetahuan saja namun juga diimbangi dengan
keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Pada dasarnya pendidikan bertujuan
untuk membentuk manusia yang utuh dan lengkap dalam segala aspek, baik
aspek kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Aspek intelektual yang
mengantarkan pada kemampuan dalam menelaah, meneliti, memahami,
kecerdasan berfikir, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Aspek spiritual
yang mengantarkan pada keyakinan terhadap Tuhan yang menciptakan segala
sesuatu termasuk kemampuan berfikir dan mengkaji ilmu pengetahuan. Aspek
emosional yang diharapkan dapat bermanfaat untuk menyeimbangkan antara
aspek intelektual dan spiritual.
Aspek kecerdasan intelektual yang tidak diimbangi dengan pengolahan
emosi yang baik maka tidak akan menghasilkan kesuksesan dalam hidup. Jika
emosi lebih berkuasa dibanding kecerdasan intelektual, maka tidak bernilai apaapa. Rendahnya kecerdasan emosional berpengaruh terhadap perilaku agresif
karena mengakibatkan ketidak mampuan mengendalikan dorongan emosi. Dalam
hal ini aspek spiritual menjadi poin penting selain dari kecerdasan intelektual dan
emosional. Hal tersebut juga relevan dengan apa yang disampaikan oleh Rahmat
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Aziz dan Retno Pangestuti bahwa kecerdasan spiritual disandingkan untuk
menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai dalam kehidupan.140
Seseorang penting dalam menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual,
emosional dan spiritual karena kecerdasan intelektual diperlukan untuk
mengatasi masalah-masalah kognitif, salah satu diantaranya adalah terkait ilmu
pengetahuan tentang alam semesta ini. Kecerdasan emosional diperlukan untuk
masalah afektif, diantaranya terkait hal-hal yang berkaitan dengan dorongan
emosi, saling menghargai dan berempati terhadap sesama. Selanjutnya,
kecerdasan spiritual diperlukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan
dalam kebermaknaan hidup.
Proses penciptaan alam semesta tidak luput dari nilai-nilai pendidikan yang
dapat diambil hikmah serta pelajaran yang ada didalamnya. Nilai merupakan
bagian dari etika, contohnya ketika berbicara tentang etika siswa terhadap guru
maka dalam diri siswa yang beretika akan muncul penilaian berupa nilai sopan
santun atau tata krama, rendah hati dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini,
peneliti akan memfokuskan pada nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam
ayat-ayat al-Qur‟an tentang proses penciptaan alam semesta, diantaranya nilai
keilmuan dan nilai religius.
Menurut Muhmidayeli, nilai dimaknai sebagai sesuatu yang benar dan salah,
baik dan buruk, manfaat atau berguna, ataupun diartikan sebagai indah dan
140
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jelek.141 Artinya sesuatu yang baik ataupun yang buruk sama-sama memiliki
nilai, sesuatu yang baik akan dinilai baik dan yang buruk akan dinilai buruk.
Dalam konteks pendidikan, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus
memiliki nilai pendidikan yang dapat bermanfaat dan memberikan pemikiran
yang luas dan berkembang. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas namun tetap seimbang antara intelektual,
emosional, dan spiritual.
Pengetahuan ilmiah merupakan keseluruhan bentuk untuk mengetahui
sesuatu dengan meperhatikan objek yang ditelaah, cara yang digunakan dan
kegunaan objek tersebut dengan memerhatikan objek secara antologis,
epistimologis dan aksiologis. Pengetahuan ilmiah yang disebut sebagai ilmu
memiliki tujuan untuk mencapai kebenaran. Ilmu memiliki karakteristik tertentu
berupa hasil pemahaman manusia yang disusun dalam satu sistem mengenai
kenyataan, struktur, pembagian, bagian-bagian dan hukum tentang objek yang
diselidiki. Namun, tidak semua persoalan manusia (Manusia, Alam dan Tuhan)
mampu dijawab oleh ilmu, karena sejatinya pencapaian kebenaran ilmu tidaklah
absolut melainkan nisbi.142
Berkenaan dengan pemaparan terkait ilmu pengetahuan, bahwa tujuan
adanya ilmu adalah untuk mencari kebenaran. Kebenaran muncul dari ketepatan
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memformulasikan pengindraan atas fakta-fakta yang ada. Sains memiliki
kebenaran yang bisa benar dan bisa pula salah tergantung pada kecermatan
pengamatan dan kepintaran memformulasikan dalam kata-kata. Kebenaran
tentang bagaimana alam semesta terbentuk dan nilai ilmiah serta religius yang
ada dalam proses penciptaan alam semesta akan memberikan kesadaran akan
kebenaran ilmu pengetahuan.
Dalam proses penciptaan alam semesta terdapat nilai keilmuan dan spiritual
yang apabila dikaji lebih mendalam akan meningkatkan nilai keimanan kepada
Tuhan pencipta segala sesuatu dan menambah wawasan terkait ilmu pengetahuan
tentang alam semesta. Secara fungsional nilai-nilai pendidikan yang didasarkan
pada al-Qur‟an tidak hanya mencapai pada satu segi namun dari berbagai segi,
baik segi agama dan ilmu pengetahuan.
Berkenaan dengan sains modern penting untuk berfikir rasional untuk
mengenal Allah, penelaah kebenaran firman Allah melalui penguasaan sains
secara tidak langsung akan membimbing manusia untuk mengakui Allah sebagai
pencipta langit dan bumi. Adanya Allah sebagai sang pencipta dapat dikenal
dengan menyelidiki ciptaan-Nya, bukan dengan memikirkan wujud Allah.143
Pada realitas dunia sains secara umum saintis hanya meneliti dan menjawab
pertanyaan terkait sesuatu yang dapat di indra (pengetahuan rasional dan
empiris), akibatnya kesadaran akan kebesaran Allah sebagai sang pencipta luput
dari penjelasan sains. Ketidak mampuan menjawab ataupun kegagalan dalam
143
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mengintegrasikan adanya campur tangan Tuhan dalam segala hal menyebabkan
saintis tidak mempercayai hal-hal yang bersifat spiritual seperti adanya Allah.
Sehingga muncul argumen bahwa segala fenomena yang ada terjadi hanya secara
kebetulan. Dalam QS. Saba‟ ayat 6 Allah berfirman:

              
 
Artinya: dan orang-orang yang diberi ilmu (ahli Kitab) berpendapat bahwa
wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu Itulah yang benar dan
menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha
Terpuji.(QS. Saba‟:6).
Ayat tersebut diatas berisi penjelasan tentang kebenaran al-Qur‟an dalam
menjelaskan fenomena yang terjadi. Ilmuan yang menyandingkan penelaahan
fenomena alam dengan ayat-ayat al-Qur‟an akan menyadari kebenaran kitab suci
tersebut. Manusia diminta untuk menggunakan akal sehatnya dalam memikirkan
keberadaan, kekuasaan, dan keesaan Allah. Manusia yang tidak menggunakan
akal sehat tidak dapat mengambil hikmah penciptaan langit dan bumi berserta
segala isinya. Hanya orang yang berilmu yang menggunakan akal pikirannya
yang akan semakin kuat imannya.144 Dengan demikian, maka dapat dipahami
bahwa seorang manusia memiliki potensi akal yang dianugerahi oleh Tuhan,
untuk dapat mengambil pelajaran dan hikmah atas kebenaran sains, dalam hal ini
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proses penciptaan alam semesta dapat menghantarkan manusia pada keimanan
dan ketakwaan kepada Allah.
Seseorang yang menggunakan akal pikirannya akan menyadari keberadaan,
kekuasaan, dan keesaan Allah, yang pada dasarnya manusia memiliki Tuhan
yang diyakini dalam hati. Dengan keyakinan dalam hati akan muncul kesadaran
bahwa penciptaan dan keteraturan alam semesta ini adalah keagungan Allah dan
bahwa tidak ada penciptaan yang ada secara kebetulan. Dengan keyakinan dalam
hati pula manusia akan menyadari bahwa hanya Allah yang patut disembah.
Sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur‟an surat An-Nas ayat 1 sampai 3:

          
Artinya:” Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara dan
menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia.(QS. An-Nas :1-3).
Pengingkaran dalam akal dan hati terhadap penciptaan alam semesta, baik
yang di atas maupun yang dibawah dengan seluruh bagiannya sama halnya
mengingkari ilmu itu sendiri dan mencampaknnya karena pada hakikatnya semua
menunjukkan kepada Pembuat, Pencipta, dan Pemiliknya, karena ilmu yang
benar menetapkan adanya pencipta.145
Teori dan eksperimen yang dilakukan oleh para ilmuan menimbulkan
banyak pertanyaan, namun belum mendapat jawaban yang pasti. Dengan
demikian perlu adanya kesadaran bahwa ada hal yang tidak mampu dijangkau
145
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secara fisik dan rasional manuasia salah satunya adalah tentang penciptaan alam
semesta yang membutuhkan rasional, irasional dan keyakinan atau akidah bahwa
alam semesta ini ada tidak dengan sendirinya namun adanya campur tangan
Tuhan yang maha Pencipta. Kurangnya nilai religius seseorang menyebabkan
penyimpangan akidah salah satunya adalah lalai terhadap perenungan ayat-ayat
kauniyah yang terhampar di jagat raya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang nilai-nilai yang
terkandung dalam ayat-ayat al-Qur‟an tentang proses penciptaan alam semesta
yang diungkapkan melalui pendapat atau pemikiran dari berbagai ilmuan, teoriteori serta dari pandangan Islam berdasarkan al-Qur‟an, maka dapat disimpulkan
bahwa:
1. Dalam proses penciptaan alam semesta tidak luput dari nilai-nilai pendidikan
yang dapat diambil, hikmah serta pelajaran. Diantaranya aspek intelektual yang
mengantarkan pada kemampuan dalam menelaah, meneliti, memahami,
kecerdasan berfikir, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Aspek spiritual
yang mengantarkan pada keyakinan terhadap Allah swt yang menciptakan
segala sesuatu termasuk kemampuan berfikir dan mengkaji ilmu pengetahuan,
menjadi poin penting selain dari kecerdasan intelektual dan emosional, karena
kecerdasan spiritual disandingkan untuk menghadapi dan memecahkan
persoalan makna dan nilai dalam kehidupan salah satunya pada konteks
penciptaan alam semesta. Dalam konteks ilmu pengetahuan sebaiknya tidak
hanya terfokus pada apa yang nampak secara fisika namun tetap
memperhatikan secara aspek keseluruan (metafisika).
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2. Perkembangan pemikiran tentang terbentuknya alam semesta sudah sejak lama
menjadi pemikiran manusia, dibuktikan dengan begitu banyaknya pendapat dan
teori-teori yang muncul tentang terbentuknya alam semesta. Dari sekian banyak
teori yang dikemukakan oleh para ilmuan bahwa teori ledakan maha dahsyat
(Teori Big Bang) yang disetujui oleh ilmuan modern. Merupakan satu-satunya
penjelasan masuk akal yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta
dan bagaimana alam semesta terbentuk. Perlu kesadaran bahwa jauh sebelum
para ilmuan mengemukakan teori big bang, ayat-ayat al-Qur‟an secara jelas
menceritakan bagaimana alam semesta terbentuk dalam enam masa.
B. Saran
Alam semesta telah diciptakan oleh Allah melalui proses yang rumit dalam
pemikiran manusia, namun mampu menghadirkan keseimbangan yang luar biasa.
Sesungguhnya alam semesta dapat dipelajari dan dimengerti karena alam semesta
memberikan arti dalam kehidupan. Saran peneliti hendaknya senantiasa
mempelajari lebih lanjut tentang alam semesta yang masih menyimpan banyak
misteri yang belum terungkap. Hal ini penting karena alam semesta merupakan
karya agung Allah yang mesti diteliti mulai dari awal terbentuk sampai menjadi
seperti sekarang ini, dan hingga kemana alam ini akan mengembang dan berakhir,
selain dari banyaknya nilai pendidikan yang tersirat dalam proses penciptaan alam
semesta.
Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sains alQur‟an terus dikembangkan hingga berbagai pokok kajian ataupun lebih fokus
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pada hal-hal yang bisa diterapkan dalam bidang sains keilmuan atau pun
masyarakat. Seperti susunan partikel penyusun alam semesta berdasarkan
keseimbangan al-Qur‟an ajakan untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan
menjaga keseimbangan alam karena adanya kita karena adanya alam semesta dan
Sang Pencipta.
Tiada nikmat yang dapat didustakan oleh seorang muslim atas nikmat yang
Allah berikan, dengan berpegang teguh kepada sumber kebenaran yaitu al-Qur‟an
maka hendaklah kita menjaga, merawat, dan melestarikan alam ciptaan Allah.
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