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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   perantaraan kalam 
(tulis)

5. Dia mengajarkan kepada 
manusia apa yang tidak 
diketahuinya.
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PPERKEMBANGAN ILMU ZAMAN ISLAMERKEMBANGAN ILMU ZAMAN ISLAM

• Sejak awal kelahirannya, Islam sudah 
memberikan penghargaan yang begitu 
besar kepada ilmu

• Nabi Muhammad Saw ketika diutus oleh 
Allah sebagai rasul, hidup dalam 
masyarakat yang terbelakang

LLanjutan...anjutan...
• Kemudian Islam datang menawarkan

cahaya penerang yang mengubah
masyarakat Arab jahiliyah menjadi
masyarakat yang berilmu dan beradab

• Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan
Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh
bersamaan dengan munculnya Islam itu
sendiri
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PPeraneran Islam Islam dalamdalam penciptaanpenciptaan
dandan pengembanganpengembangan ilmuilmu

• Pertama, prinsip-prinsip semua ilmu dipandang kaum 
Muslimin terdapat dalam Alquran. 

• Sejauh pemahaman terhadap Alquran, terdapat pula 
penafsiran yang bersifat esoteric terhadap kitab su ci 
ini, yang memungkinkan tidak hanya pengungkapan 
misteri-misteri yang dikandungnya tetapi juga 
pencarian makna secara lebih mendalam, yang 
berguna untuk pembangunan paradigma ilmu. 

• Kedua, Alquran dan Hadis menciptakan iklim yang 
kondusif bagi pengembangan ilmu dengan 
menekankan kebajikan dan keutamaan menuntut 
ilmu; pencarian ilmu dalam segi apa pun pada 
akhirnya akan bermuara pada penegasan Tauhid.

PPerkembangan Ilmu Zaman erkembangan Ilmu Zaman 
IslamIslam

• Penyampaian ilmu dan Filsafat Yunani 
ke dunia Islam

• Perkembangan ilmu pada masa Islam 
Klasik

• Perkembangan ilmu pada masa 
kejayaan Islam

• Masa keruntuhan tradisi keilmuan 
dalam Islam



08/07/2012

4

Penyampaian ilmu dan Filsafat Yunani Penyampaian ilmu dan Filsafat Yunani 
ke dunia Islamke dunia Islam

• Pengalihan pengetahuan ilmiah dan Filsafat Yunani
ke dunia Islam, dan penyerapan serta
pengintegrasian pengetahuan itu oleh umat Islam, 
merupakan sebuah catatan sejarah yang unik

• Dalam sejarah peradaban manusia, amat jarang
ditemukan suatu kebudayaan asing dapat diterima
sedemikian rupa oleh kebudayaan lain, yang 
kemudian menjadikannya landasan bagi
perkembangan intelektual dan pemahaman
filosofisnya

• Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh
yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya
mazhab eklektisisme

• Alquran dan Hadis kemudian dijadikan sebagai
sumber ilmu

Perkembangan ilmu pada masa Perkembangan ilmu pada masa 
Islam KlasikIslam Klasik

• Pentingnya ilmu pengetahuan sangat
ditekankan oleh Islam sejak awal

• Mulai masa Nabi sampai dengan Khulafa
al-Rasyidun, pertumbuhan dan
perkembangan ilmu berjalan dengan pesat
seiring dengan tantangan zaman

• Dalam proses perkembangan dan tradisi
keilmuan Islam, mulai masuk unsur-unsur
dari luar ke dalam Islam, khususnya unsur-
unsur budaya Perso-Semitik
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Perkembangan ilmu pada Perkembangan ilmu pada 
masa kejayaan Islammasa kejayaan Islam

• Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah dan
Dinasti Abbasiyah, llmu berkembang sangat maju
dan pesat

• Kemajuan ini membawa Islam pada masa
keemasannya, di mana pada saat yang sama
wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan
Islam masih berada pada masa kegelapan
peradaban (Dark Age)

• Dalam sejarah Islam, kita mengenai nama-nama
seperti Al-Mansur, Al-Ma'mun, dan Harun Al-
Rasyid, yang memberikan perhatian teramat
besar bagi perkembangan ilmu di dunia Islam

lanjutan,...lanjutan,...
• Perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa 

pemerintahan Al-Ma'mun (813-833)
• Ia seorang rasionalis yang berusaha memaksakan 

pandangannya kepada rakyat melalui mekanisme negara . 
• Berjasa besar dalam mengembangkan ilmu di dunia Isl am 

dengan membangun Bait al-Hikmah, yang terdiri dari 
sebuah perpustakaan, sebuah observatorium. dan sebu ah 
departemen penerjemahan

• Orang terpenting di Bait al-Hikmah adalah Hunain, s eorang 
murid Masawayh, yang telah berjasa menerjemahkan bu ku-
buku Plato, Aristoteles, Galenus, Appolonuis, dan 
Archimedes

• Tokoh Al-Kindi, seorang ilmuan yang lebih sering di sebut 
saintis ketimbang filosof, yang berminat besar dala m 
bidang matematika dan fisika
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Masa keruntuhan tradisi Masa keruntuhan tradisi 
keilmuan dalam Islamkeilmuan dalam Islam

• Abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad
yang paling menyedihkan, dan memperoleh
catatan buruk bagi peradaban Islam secara
universal

• Seperti yang diungkapkan oleh Lothrop 
Stoddard, bahwa menjelang abad ke-18, dunia
Islam telah merosot ke tingkat yang terendah

• Islam tampaknya sudah mati, dan yang 
tertinggal hanyalah cangkangnya yang kering
kerontang berupa ritual tanpa jiwa dan takhayul
yang merendahkan martabat umatnya

• la menyatakan seandainya Muhammad bisa
kembali hidup, dia pasti akan mengutuk para
pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik

Lanjutan...Lanjutan...

• Pernyataan Stoddard, menggambarkan begitu
dahsyatnya proses kejatuhan peradaban dan
tradisi keilmuan Islam yang kemudian
menjadikan umat Islam sebagai bangsa yang 
dijajah oleh bangsa-bangsa Barat.

• Dalam bukunya, The Reconstruction of 
Religious Thought in Islam, menyatakan bahwa
salah satu penyebab utama kematian semangat
ilmiah di kalangan umat Islam adalah
diterimanya paham Yunani mengenai realitas
yang pada pokoknya bersifat statis, sementara
jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang



08/07/2012

7

Sekian...Sekian...
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