


ABSTRAK 

 

 Dalam sejarahnya ilmu pengetahuan atau kerap disebut dengan sains-modern dan 
etika kontemporer telah mengambil bentuk dan jalannya masing-masing. Pemisahan secara 
demarkatif ini telah berakibat pada ekses yang kurang positif terutama bagi pengembangan 
ilmu pengetahuan modern yang membutuhkan jalan dan arah yang merupakan garapan dari 
bidang etika. Ekses yang kurang positif  akhir-akhir ini dapat dilihat dan disadari oleh 
sebagian besar pengembang dan pemerhati ilmu pengetahuan secara khusus dan pemerhati 
masalah kemanusian dan atau peradaban pada dataran yang lebih umum dan luas. Proses dan 
tanggapan datang dengan corak dan style yang sangat bervariatif. 

 Penelitian ini dipretensikan untuk menggugah kesadaran ilmiah yang telah terkooptasi 
oleh pandangan-pandangan saintis yang metodologiatri dengan mengukur kebenaran hanya 
semata-mata matematis yang hingga sekarang telah memasuki semua disiplin keilmuan. 
Penelitian ini dalam melakukan pengumpulan data dari berbagai referensi yang membahas 
masalah penelitian ini dan juga ayat yang berkaitan dengan pembahasan mengenai sain dan 
juga ayat-ayat yang berkaitan dengan etika al Qur’an sekaligus ayat-ayat yang mengandung 
kedua konsep ini. 

 Penelitian ini menyimpulkan: sistem etika dalam Islam berbeda dengan sistem-sistem 
etika kontemporer, baik dari sandaran metafisikanya maupun nilai-nilai yang dikandungnya. 
Etika sebagai disiplin ilmu pengetahuan dan juga sebagai sistem etis dalam kehidupan tidak 
dibedakan sebagaimana tidak dibedakannya antara etika sebagai cara dan tujuan hidup. Oleh 
karenanya ilmu pengetahuan dan etikatidak terpisah, baik dalam konsepsi dan aksinya, 
dengan agama maka al qur’an tidak membedakan secara demarkatif antara ilmu pengetahuan 
dan etika tersebut. Etika adalah bagian yang inheren dengan ilmu pengetahuan tersebut, maka 
etika ilmu pengetahuan dalam al Qur’an adalah agama, dalam hal ini Islam itu sendiri yang 
ajarannya dapat ditekukan dalam al qur’an ataupun firman-firman Allah yang dapat 
ditemukan dalam realitas  nyata. 
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