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MOTTO 

 ال يكلف هللا نفسا إال وسعها...
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya ................ 

                                    ( Al- Baqaroh: 286 ) 

 
Belajar, Belajar dan Belajar. 
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ABSTRAKSI 

Ayat Al Qur’an yang dikutip oleh Seyyed Hossein Nasr, Dan hanya 
orang yang belajarlah, yang memahami: “Dan perumpamaan perumpamaan ini 
Kami buatkan untuk manusia; dan tiada yang memahaminya, kecuali orang-
orang yang berilmu.” (QS. Al-Ankabut/29: 43). Uraian surat Al-Quran diatas 
memberikan arti penting kepada kita. Bahwa posisi ilmu dan pengetahuan 
adalah posisi yang sangat sentral dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak 
lain tidak bukan bahwa adanya manusia adalah adanya keterbatasan 
pengetahuan manusia. Sering kali eksistensi manusia berada dalam alam 
gemilang sejarah belaka, namun minim sekali upaya pelestarian khazanah 
intelektual Islam yang jauh sudah berkembang. 

Seyyed Hossein Nasr merupakan aktivis serta ilmuan yang mencoba 
menghadirkan kembali khazanah keilmuan Islam di mana umat Islam berada 
dalam cengkraman dominasi Barat yang begitu besar. Sains Islam merupakan 
cabang Ilmu yang sudah berkembang jauh lebih sempurna sebelum orang-
orang Barat hari ini dan beberapa abad yang lalu menemukan kegemilangan 
serta kejayaan dalam bidang khazanah pengetahuan. 

Rennaisance merupakan pintu kegemilangan ilmuawan Eropa, di mana 
hampir seluruh dunia mencoba mentransformasikan kedalam system Negara 
maupun dalam system kehidupan sehari-hari. Dalam sisi ini yang kemudian 
peneliti juga berharap mampu melihat secara obyektif bagaimana sikap para 
intelektual Islam menyikapi secara bijak dan filosofis. Tentu peneliti akan 
mencoba melihat aspek-aspek relasi antara modernitas dan sains Islam. 
Modernitas hadir dan mencoba menghilangkan kesadaraan umat manusia 
merupakan fakta yang nyaris bisa dipahami oleh seluruh umat manusia 
diseluruh penjuru dunia. 

Dengan alibi industri dan tehnologi di era modern, modernitas mampu 
menjadi paham yang demokratis. Ini merupakan bukti kepentingan yang sangat 
esotoris. Reaksi yang begitu kuat dan mengugah hati umat Islam dipenjuru 
dunia bukan semata tidak mempunyai nilai perjuangan, sebagaimana hari 
muncul diaspora gerakan serta agitasi propaganda baik didalam diri umat Islam 
maupun lintas kerukunan Umat beragama. 

Nasr dengan Sains Islam mencoba memberikan sebuah refleksi kepada 
umat Muslim diseluruh penjuru dunia. Akan arti penting sebuah pengetahuan 
baik secara epsitemologis maupun secara metodologis dan tentu dalam wilayah 
axiologis. Bahwa Islam sudah memberikan penguatan dalam tradisi Ilmiah, 
dengan adanya metodologi Burhani semisal yang kemudian dalam 
perkembangannya metodologi Burhani dijadikan standar kebenaran sebauh 
pengetahuan berbasis ilmiah.  
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KATA PENGANTAR 
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baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterimakasih yang tak terhingga kepada:  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam dunia Barat, masa Renaissance yang terkenal sebagai jembatan 

penghubung antara abad Pertengahan dan Modern1, Reformasi pada abad ke-

15, rasionalisme pada abad ke-17 dan pencerahan pada abad ke-18.  Di atas 

merupakan potret renaisance yang mendeskripsikan bahwa masa ini tidak 

terlepas dari nuasa kecemerlangan gagasan-gagasan pada pelbagai bidang 

pemikiran atau keilmuan dalam pelbagai bidang.  

Masa ini juga sering kali disebut kulminasi perkembangan pemikiran 

manusia yang menjadi basis lahirnya sains  modern. Pada masa ini juga telah 

tercatat akal budi sebagai titik awal (Starting point) bagi abad peluncuran 

revolusi sains, di mana pada abad ini manusia diletakkan sebagai pusat 

intelektual.2 Demikian juga dengan teori Copernikan3 yang tercatat sebagai 

basis metodologi berfikir ala Copernikan ini diawali oleh filosof  Barat 

kenamaan yaitu bapak filsafat modern, Rene Deskartes (1569-1650). 

                                                
1 Yaitu antara sekitar tahun 1400 M dan 1600 M. atau pada abad ke-14. Renaissance 

sendiri berasal dari bahasa prancis yaitu renessance dan merupakan terjemahan dari kata italia 
rinascimento, yang mempunyai arti “kelahiran kembali”, karena pada zaman ini manusia 
seakan lahir kembali dari tidur abad pertengahan, yang bagi dunia barat pada saat itu 
kebudayaan mereka dipandang statis. Lihat Waheduddin Khan, Agama Versus Sains Modern, 
terj. Ahmadie Thaha (Surabaya: Al-Ihlas,1402 H), hlm. 13. 

2 Perves Hoodbhoy, Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas: Antara sains dan Ortodoksi 
Islam, Terj Sari Muetia (bandung:Mizan,1996), hlm. 42. 

3 Teori ini mengacu pada Copernicus, yakni seorang ahli Astronomi yang pertama 
mengemukakan  bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, dan tidak seballiknya. Dan 
setelah Copernicus, bumi tidak lagi menjadi pusat alam semesta, melainkan hanya salah satu 
planet yang mengelilingi sebuah bintang sangat besar yang terletak di tepi galaksi, seperti yang 
diajarkan dalam abad pertengahan. Lihat Harry Hamersma, Tokoh-tokoh Filsafat Modern 
(Jakarta: Gramedia,1983), hlm. 29.  
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Implikasinya sampai abad ke-20 teori ini masih tetap melekat, yang kemudian 

orang menyebutnya dengan metode Cartesian.4 Dengan metode ini akan 

memungkinkan dihasilkanya sains yang lengkap tentang kajian alam semesta, 

di dalamnya ada kepastian mutlak, setelah melakukan uji coba dari hasil 

eksprimen-eksprimen dan observasi.  

Selanjutnya, muncul beberapa sikap ilmuan dan teolog terhadap sains 

perihal relevansi apakah kecendrungan mengarah pada konflik antara sains dan 

agama, independensi bahwa agama dan sains harus berpisah, ataukah keduanya 

perlu adanya dialog atau bahkan integrasi? Sains kerap kali diartikan sebagai 

studi tentang ranah garapan alam semesta yang identik dengan eksprimen-

eksprimen untuk memahami standar keilmuan, yang dewasa ini telah mendapat 

fitnah bahwa penemuan-penemuan pada bidang tersebut akan merusak bangun 

atau tatanan atau yang disebut agama.5 Dalam hal ini misalnya, pandangan 

atheistik-materialisme yang mendapat serangan tajam dari kelompok-

kelompok anti terhadap sains, terutama dari kaum dogmatis-relegius (aliran-

aliran kepercayaan), sehingga dalam aplikasinya ia nampak memunculkan 

persoalan-persoalan baru.6 Posisi diametral ini tidak lain terjadi karena ilmuan 

dan agamawan mendekati pertanyaan tentang hal eksistensi dari titik pangkal 

yang sama sekali berbeda, di mana sains mendekatinya dari observasi dan 

                                                
4 Adapun Metode pikiran-pikiran pokoknya terdiri atas, pertama, kesangsian metodis, 

kedua, cogito ergo sum, ketiga, subyek sebagai pusat, keempat ide-ide jelas dan tegas, kelima, 
dualism. Lihat  Harry Hamersma, Tokoh-tokoh Filsafat Modern, hlm. 8.  

5 Pertemuan antara sains dan agama adalah sebagai peninggalan pada abad ke-18 dan 
abad ke-19, dimana dalam catatan sejarah abad-abad itu bagi sains-sains modern merupakan 
awal kelahirannya, dan dimana pada masa itu juga banyak para ilmuan yang menyatakan 
bahwa mereka tidak perlu lagi percaya pada tuhan. Lihat, Waheduddin Khan, hlm. 103. 

6 Perves Hoodbhoy, Islam dan Sains: Pertarungan Menegakkan Rasionalitas, Terj 
Luqman (bandung:Pustaka,1997), hlm.  23-34.  
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eksprimen, sedang agama dibangun berdasarkan relevansi atau wahyu. Inilah 

yang kemudian timbul saling mengecam antara dua kubu tersebut, kian 

kerasnya ketika ilmuan mengangap dirinya rasional dan memandang kaum 

agamawan sebagai wakil dari sikap dan pandangan yang tidak rasional. 

Namun, akhir-akhir ini timbul sikap di kalangan ilmuan dan teolog untuk 

mencari jalan perdamaian antara dua dunia yang terasa berpisah. Kemudian 

untuk beberapa lama sempat menguat beberapa gagasan tentang adanya 

Islamisasi sains.  

Merefleksikan pemetaan diatas, sejarah sains sering ditinjau pada masa 

kini sebagai akumulasi progresif dari tehnik dan penghalusan metode 

kuantitatif dalam mempelajari alam. Pandangan seperti ini menganggap 

konsepsi sains sekarang sebagai satu-satunya yang berlaku; karena itu orang 

mengukur sains dari peradaban lain dengan sains modern dan mengevaluasinya 

terutama menurut perkembangannya dengan berlalunya waktu.    

Sementara untuk memahami sains Islam sampai pada dasarnya 

membutuhkan pengertian tentang beberapa prinsip Islam itu sendiri, meski 

pemikiran ini mungkin sukar dinyatakan dalam istilah modern dan mungkin 

tampak ganjil. Tetapi pernyataan prinsip-prinsip ini perlu, karena inilah yang 

membentuk suatu matriks; di dalamnya sains islam punya arti, di luar kerangka 

ini setiap penela’ahan sains tersebut akan tetap dangkal dan tak lengkap.7   

Selanjutnya, agar tidak salah kaprah dalam pemaknaan mengenai sains 

Islam, maka perlu sejenak untuk mengenal lebih dalam apa itu sains islam, 

                                                
7 Seyyed Hossein Nasr, Sains dan Peradaban  di Dalam Islam, terj. J. Mahyuddin 

(Bandung: Pustaka, 1968), hlm. 2-3 
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menurut Nasr sains merupakan kajian bidang pengetahuan yang secara 

tradisional tercakup dalam disiplin-disiplin yang dikenal di kalangan para 

sarjana muslim sebagai, pertama, ilmu-ilmu matematis (‘ulum al-ta’lim al-

ulum al-riyadhiyah) seperti aritmatika, geometri, astronomi dan musik. Kedua, 

ilmu-ilmu kealaman (al-‘ulum al-thabi’iyyah), termasuk ilmu-ilmu fisis, ilmu-

ilmu biologis, dan ilmu-ilmu kognitif (psikologi).8 

Dalam tradisi intelektual Islam, kelompok-kelompok disiplin ini secara 

kolektif dikenal dengan berbagai nama di kalangan berbagai kelompok 

sarjana.9 Di kalangan filosof dan ilmuan (saintis) yang bertanggung jawab 

menumbuhkan dan mengembangkan ilmu-ilmu ini, istilah yang biasa 

digunakan adalah ilmu-ilmu filosofis. Namun, di kalangan ulama, berbagai 

istilah seperti ilmu-ilmu kuno, ilmu-ilmu asing, ilmu-ilmu intelektual, dan 

ilmu-ilmu non agama sering digunakan.  

Lebih lanjut, bahwa sains ialah sebagai suatu disiplin akademik dengan 

jenis penyelidikan yang khusus dan sebagai jenis khusus pengetahuan yang 

terorganisasi mempunyai basis rasionalnya, yaitu basis ontologis dan 

epistemologis, dalam konsep tentang filsafat di atas. Penegasan ini setidaknya 

benar bagi mazhab para filosof-ilmuan peripatetik yang didirikan oleh al-Kindi 

                                                
8  Seyyed Hossein Nasr, Oliver Leaman (ed), Ensiklopedi Tematik Filsafat Islam II, 

terj. Tim Penerjemah Mizan (Bandung: Mizan Media Utama, 2003), 1236-1238 
9 Tiap-tiap sebutan ini mencerminkan hingga tingkat tertentu sikap filosofis atau 

intelektual dari masing-masing sarjana atau mazhab yang mengadobsinya terhadap ilmu-ilmu 
tersebut. Lebih jauh lagi, walaupun umumnya sains digambarkan sebagai cabang filsafat, 
banyak perspektif yang membentuk pandangan Muslim mengenai hubungan filsafat dan sains. 
Lihat  Seyyed Hossein Nasr, Oliver Leaman (ed), Ensiklopedi Tematik Filsafat Islam II, terj. 
Tim Penerjemah Mizan, hlm. 1237 
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dan yang filsafat sainsnya lebih lanjut dikembangkan, disistematisasi, dan 

diartikulasikan oleh ibn Sina dan al-Farabi.10 

Sejalan dengan fakta historis, Nasr melihat manifestasi dari 

kenaturalannya bahwa sains Islam bersifat independen dan berbeda dengan 

kerangka filsafat sains Barat11 (Modern) harus selalu diingat agar mampu 

mengapresiasikan secara utuh pentingnya sains Islam untuk Islam sebagai 

agama dan untuk peradaban Islam. Sains Islam mempunyai makna Spiritual 

sekaligus Intelektual, di mana sains Islam bukan hanya penting menurut sudut 

pandang sains yang dipahami oleh Barat dewasa ini.12  

Sebagai bentuk yang dianggap pengerak atas sains ala Barat modern, 

abad ke-19 perkembangan sains dan industri yang cepat. Jhon Dalton (1766-

1844) dan beberapa sarjana lainnya memajukan teori atom: dan teori atom itu 

kemudian memajukan semua fikiran tentang materi dan energi. Telah terjadi 

                                                
10 Dalam mazhab di atas, terdapat alasan epistemologis dan ontologis yang jelas untuk 

menerima ilmu-ilmu kealaman, matematika dan semua cabang ilmu-ilmu itu sebagai bagian 
dari ilmu-ilmu filosofis, dan alasan untuk menjaga hubungan niscaya antara sains dan filsafat, 
atau lebih khusus lagi, karakter pisahan sains dan metafisika. Lihat Seyyed Hossein Nasr, 
Oliver Leaman (ed), Ensiklopedi Tematik Filsafat Islam II, terj. Tim Penerjemah Mizan1239  
11  Sains Barat modern, yang mempunyai tendensi Coperbican Revolution, Copernicus (1473-
1543), Galileo (1564-1642) dan Newton (1642-1727). Sains Barat modern lebih pada lokus, 
pertama, kecendrungan dipakai untuk menunjuhkan beberapa ilmu, yakni fisika, kimia, 
astronomi, geologi, biologi dan psikologi. Matematika dan logika kadang-kadang dinamakan 
sains yang formal atau abstrak, dan disiplin seperti ilmu tumbuh-tumbuhan dan mineral sering 
dinamakan sains deskriptif atau empiris. Dengan demikian tampak terdapatnya tumpang tindik. 
Kedua, istilah sains dapat dipakai untuk sekolompok pengetahuan yang sistematik, yang 
mencakup: hipotesa, teori, hukum-hukum (Laws) yang telah dibentuk oleh ahli-ahli sains 
selama bertahun-tahun. Pengetahuan ini lebih bersifat teoritikal. Conant Nampak berpendirian 
seperti tersebut ketika ia member definisi tentang sains sebagai rangkaian konsep dan rencana-
rencana konseptual yang bertalian satu dengan yang lainnya dan telah berkembang sebagai 
hasil dari percobaan dan pengamatan dan yang berfaedah untuk percobaan dan pengamatan 
yang lebih jauh. Ketiga, bagi sejumlah besar manusia istilah sains dipakai untuk menunjuhkan 
suatu metode memperoleh pengetahuan yang obyektif dan dapat dibuktikan kebenarannya. 
Lihat. Harold H. Titus, dkk., Persoalan-persoalan Filsafat, alihbasa prof. Dr. H.M. Rasjidi 
(Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo,1984), hlm.,259-260 

12 Seyyed Hossein Nasr, Menjelajah Dunia Muslim: Bimbingan untuk Kaum Muslim, 
Terj Hasti Tarekat (Bandung: Mizan,1995), hlm. 93-109. 
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perkembangan penting dalam penyelidikan tentang listrik dan panas. Pada 

umumnya, periode tersebut merupakan waktu konsolidasi dalam sains fisik. 

Pekerjaan yang besar dari abad ke-19 adalah aplikasi metode ilmiah untuk 

menyelidiki mahluk hidup. Walaupun ide tentang evolusi sudah pernah 

diketahui oleh filosof-filosof Yunani, namun ide tersebut belum dapat ditrima 

secara luas sebelum Charles Darwin (1809-1882) menulis buku the Origin of 

Species pada tahun 1859. Konsep evolusi telah mampu mempengaruhi 

pemikiran modern secara luas.13  

Kemudian pada abad ke-20 kemajuan-kemajuan yang tidak ada taranya 

dalam beberapa bidang sains yang menyaksikan pula ditinggalkan beberapa 

interpretasi yang telah ditrima selama dua atau tiga abad sebelumnya. Sains 

abad ke-19 umpamanya menganggap materi, ruang dan waktu sebagai satuan-

satuan yang pokok. Materi dianggap sebagai terbentuk dari atom yang 

sederhana dan tak dapat dibagi dan terdapat dalam ruang dan waktu tertentu. 

Konsep tentang relativitas, teori quantum dan teori elektronik tentang materi 

telah mengubahj pandangan-pandangan lama secara mendalam. Nama-nama 

yang termashur adalah terlalu banyak untuk disebutkan, tetapi daftar nama-

nama tertentu termuat nama J.J. Thomson, Lord Rutherford, Einstein, Bohr dan 

Planck. Pada waktu sekarang sains sangat erat hubungannya dengan 

matematika tinggi dan telah lebih sadar atas keterbatasannya. Pada akhir-akhir 

                                                
13  Harold H. Titus, dkk., Persoalan-persoalan Filsafat,hlm.259. 
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ini penyeledikan ilmiah diarahkan kepada penyelidikan masyarakat dan 

psikologi.14 

Sekedar mengingat sejarah filsafat Islam klasik sebagai antitesis 

pernyataan di atas, seorang Umar Khayyam15 dalam menguraikan aliran 

pemikiran “atomistik” yang tumbuh subur di dalam Islam setelah abad ke-4 

H/ke-10 M. yang menurut perspektif  Barat yang pasca renaissance hingga 

sekarang dianggap ilmiah sebagaimana paragrap di atas. Sementara itu, 

baginya sama sekali tidak termasuk sains tapi termasuk theologi, karena 

golongan Asy’ariah yang mewakili aliran ini persis seperti “ahli teologi” dalam 

penjelasannya. Dalam sebuah karya tulis pengikut aliran ini, khususnya al-

Baqillani, yang dapat dianggap sebagai filosof alam mereka yang terpandang 

kontinuitas bentuk luar terputus oleh dogtrin waktu dan ruang yang atomistik 

dan oleh penolakan terhadap paham kausalitas Aristoteles. Bagi kaum 

Asy’ariah seperti juga para sufi, dunia setiap saat musnah dan diciptakan 

kembali; penyebab semua pristiwa ialah pencipta dan bukanlah agen yang 

diciptakan dan yang terbatas.  

Apa yang tampak sebagai hukum alam yaitu keseragaman 

(Uniformitas) rangkaian sebab dan akibat hanyalah hal kebiasaan yang 

ditetapkan oleh kehendak Tuhan dan yang diberikan-Nya status sebagai 

hukum. Keajaiban yang kelihatan memecahkan Uniformitas nyata dari 

fenomena alam cuma berlaku melawan  “kebiasaan” alam: kata Arab bagi 

kejadian supernatural arti harfiahnya ialah sesuatu sebagai hasil “pelanggaran 

                                                
14   Harold H. Titus, dkk., Persoalan-persoalan Filsafat,hlm. 259. 
15  Seyyed Hossein Nasr. Sains dan Peradaban  di Dalam Islam. hlm. 16 
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kebiasaan”. Di sini kita berhadapan dengan “konsekuensialias”  yang tegas 

yang berpadanan dengan pemikiran Barat dalam abad ke-17. Perkembangan 

mulai dari Deskartes sampai Okkasionalis memperlihatkan persamaan yang 

mengherankan. 

Sejalan di atas, lamanya kurang lebih dua abad dunia Islam telah 

menghadapi serangan peradaban. Serangan ini juga mampu merusak banyak 

peradaban yang dibangun Islam selama berabad-abad. Walaupun bisa 

dikatakan selama beberapa dekade terakhir hampir seluruh dunia Islam telah 

meraih kemerdekaan politiknya, namun pengaruh dominasi Barat modern 

terhadap filsafat, budaya, seni, politik, ekonomi dan sosial tetap berlangsung 

terus dengan berbagai cara menembus keluasan dan kedalaman Dar Al-Islam, 

yang mengancam bukan hanya lembaga tradisional masyarakat Islam, tetapi 

agama Islam itu sendiri.  

Jika di lihat dalam perkembangannya, banyak Muslim khususnya kaum 

muda, yang berkelana ke Barat untuk mendapatkan pendidikan modern. 

Sementara yang lainnya menghadapi tantangan dunia modern di dalam batas 

geografis dunia Islam itu sendiri melalui lembaga pendidikan daur sosial 

tertentu, walaupun berada di tanah kaum Muslim, tapi pada kenyataanya tidak 

berbeda dengan Barat.   

Menurut Nasr untuk memahami situasi Islam, masyarakat dan 

peradaban dalam dunia modern, penting untuk menengok kembali permulaan 

munculnya tatanan peradaban Barat modern dan tanggapan Islam terhadap 

semua itu. Tantangan pertama, dunia modern terhadap Islam dimulai pada abad 
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eksporasi dan yang kemudian dikenal sebagai renaissance dalam sejarah Eropa 

sebagaimana tertera pada bagian atas. Pada saat itu, Portugis, Spanyol dan 

Belanda, segera diikuti oleh Inggris dan akhirnya Prancis, mencoba merebut 

wilayah-wilayah Islam. Rute pelayaran Laut India yang mempunyai 

kepentingan ekonomi sangat besar bagi dunia Islam diambil alih oleh kekuatan 

Laut Eropa dan berangsur-angsur kekuatan ini mulai melakukan penetrasi ke 

wilayah-wilayah utama dunia Islam. 16 

Kemudian di susul oleh pristiwa yang mengetarkan umat Islam di 

penjuru dunia. Yang mampu membangkitkan kesadaran dunia Islam terhadap 

ancaman bahaya dan tantangan dari Barat adalah invasi Mesir oleh Napoleon 

pada tahun 1798. Pristiwa tersebut semacam delta yang menjadi saksi 

transformasi dunia Islam terutama dalam hal kesadaran dan perubahan sikap 

terhadap Barat. Sungguh mengenaskan hampir tiga abad, Barat semakin kuat 

secara militer dan ekonomi dan pasca renaissance, Revolusi Keilmuan  dan 

peristiwa besar lainnya terjadi di Barat, jantung dunia Islam masih tidak 

tertembus dan tidak berubah, memperlihatkan sedikit minat terhadap apa yang 

sedang terjadi di Eropa. 

Akibat dari gejala besar ini, menurut Nasr melahirkan reaksi terhadap 

kaum Muslim. Minimal ada tiga reaksi, pertama, kebangkitan pembaharuan 

fundamentalis dalam rekasi ini, munculnya tokoh-tokoh seperti Muhammad 

ibn ‘Abd Al-Wahhab di Arab. Kedua, reaksi yang memunculkan pembaharuan 

modernis, yang di wakili oleh Jamal Al-Din Al-Afghani, Muhammad ‘Abduh 

                                                
16  Seyyed Hossein Nas. Menjelajah Dunia Muslim: Bimbingan untuk Kaum Muslim. 

hlm. 125 
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di Mesir, Sir Sayyed Ahmad Khan dari India, Zia gokalp dari Turki. Ketiga, 

mereka yang mempunyai harapan terjadinya pristiwa-pristiwa eskatalogis, 

dalam hal ini, di pelopori oleh, Mahdi asal Sundan, ‘Utsman, Fadio di Afrika 

Barat, Sayyed Muhammad Bab dari Iran.17 

Rangkaian pristiwa tersebut tentu mengundang pemaknaan mengenai 

Modernitas sendiri. Tidak bisa di pungkiri, bahwa hadirnya renaissance juga 

menjadi pelopor modernitas itu sendiri. Namun juga sedikit mengalami 

kesusahan dalam wilayah pemaknaan mengenai modernitas sendiri. Dalam 

pandangan Lyotard, modernitas sebagai suatu kualitas kehidupan modern yang 

memunculkan prasaan baru dan sensitifitas terhadap hakikat waktu sekarang 

yang sifatnya berlangsung sebentar, cepat dan tergantung. Lebih lanjut 

Foucault manusia modern adalah manusia yang secara tetap meneliti dirinya 

sendiri. 18 

Kemudian  Akbar S. Ahmed berpendapat bahwa modernisme lebih 

menekankan pada progressive (berhasrat terus maju), scientifik (ilmiah), dan 

rational (segalanya harus masuk akal).19 Dominasi yang terjadi dalam pola 

pikir masyarakat modern adalah positivistik20  yang mengunakan ukuran 

sebuah kebenaran mengunakan kacamata pengetahuan empiris dan rasional. 

                                                
17 Seyyed Hossein Nasr. Menjelajah Dunia Muslim: Bimbingan untuk Kaum Muslim. 

hlm. 126-129 
18  Mike Featherstone, Posmodernisme Budaya Konsumeris, terj. Misbah Zulfa 

Elizabeth (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.9. 
19  Akbar S. Ahmed.  Posmodernisme and Islam: Predicament  and  Promise. 

(London:  Routledge,1992).  Hlm. 7 
20 Koento Wibisono. Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Auguste 

Comte. (Yogyakarta: Gajah Mada, University Press, 1983). hlm. 1 
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Positivisme21 akan menolak cara berfikir lama, di mana pengalaman yang 

sehari-hari dan prasaan relegius saling meresapi, dan agama merupakan 

penafsiran dan pengertian yang benar.22 Akibat cara berfikir ini menyebabkan 

adanya sekulerisasi atas pemikiran dan tindakan manusia modern dalam 

berbagai hal, sehingga menurut mereka ilmu harus bersifat bebas nilai ( value 

free).  

Modernitas menurut Nasr23 sendiri adalah “Manakala penulis 

mengunakan penulis tidak memasukan “kontenporer” maupun mengikuti 

zaman tidak pula mengisyaratkatan bagi penulis sesuatu yg berhasil 

menaklukan dan mendominasi alam semesta. Sebaliknya, bagi penulis 

“Modern” sesuatu yang berpisah dari yg transenden, dari prinsip-prinsip 

langgeng yang dalam realitas mengatur materi yang di beritakan kepada 

manusia melalui wahyu dalam pengertian yang paling universal.“ dengan 

demikian modernitas di pertentangkan dengan tradisi (al-Din); yang disebut 

terdahulu, manusiawi dan kini jauh semakin submanusiawi, dan semua yang 

bercerai dan terpisah dari sumber Ilahi. 24  

                                                
21  Positivisme merupakan suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu-ilmu alam 

empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak kognisi dari studi 
filosofis  atau  metafisis. Loren Bagus. Kamus Filsafat. (Jakarta: Gramedia, 2000). hlm. 858.  

22 Irfan Safrudin.  Kritik Terhadap Modernisme:  Studi  Komparatif  Pemikiran 
Jurgan Habermas dan Seyyed Hossein Nasr. (Jakarta: Progam Peningkatan Kualitas Pelayan 
PublikDitjen Bimas Islam dan Penyelangaraan Haji, 2005). hlm. 1 

23  Seyyed Hossein Nasr. Islam  Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern. (Bandung: 
Pustaka, 1994). hlm. 98 

24 Apabila kami terpaksa mendefinikan ulang terma-terma semisal “Tradisi” dan 
“Modernisme” dalam karya ini atau tulisan-tulisan kami yang lain, itu karena, sekalipun 
terdapat banyak tulisan yang dikhusukan pada matakajian itu oleh penulis-penulis tradisional 
yang ternama seperti Guenon, Schuon, A.K. Coomaraswamy, T. Burckhardt,  M. Lings dan 
yang lain-lain, masih banyak pembaca, terutama yang muslim, untuk siapa perbedaan antara 
tradisi dan modernism tidak jelas. Mereka masih mengidentifikasi tradisi dengan adat-istiadat 
dan modernism dengan segala yang kontenporer. Banyak mahasiswa Barat yang mengkaji 
Islam juga mengidentifikasi Modern dengan ‘lanjut’, ‘berkembang’, dan sebagainya, seakan 
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Selama manusia hidup di bumi, dia telah memakamkan saudaranya 

yang mati dan meyakini kehidupan-kehidupan sesudah mati dan alam ruh. 

Selama ratusan ribu tahun kehidupan manusia di atas bumi, dia selama ini 

tradisional dalam wawasan dan tidak mengikat, sejauh menyangkut 

hubungannya dengan Tuhan. Dan alam semesta, yang dilihat sebagai ciptaan 

dan teofani Tuhan.25 Dibandingkan dengan sejarah panjang ini, selama 

manusia tiada henti memuja Ilahi dan mengunjukkan fungsinya sebagai wakil 

(Khalifah) Tuhan di atas bumi, periode dominasi yang merentang dari 

renaissance di Eropa Barat ini tampak tidak lebih sebagai kedipan mata.26 

Namun demikian, di sepanjang momen yang kekuatan modernisme di 

hadapkan mana demikian banyak Muslim surut secara mengenaskan, atau 

                                                                                                                            
perjalanan waktu sendiri menjamin perbaikan, sebagai contoh, C. Leiden, seorang ilmuan 
politik dan mahasiswa di bidang Islam kontenporer, menulis, sama pentingnya adalah 
bagaimana terma modernisasi itu sendiri dapat memberikan wawasan ke dalam persoalan-
persoalan ini. Ini bukan hanya yang pertama dalam sejarah bahwa masyarakat-masyarakat itu 
mengalami konfrotansi dengan masyarakat-masyarakat maju yang lain dan telah belajar 
menyesuaikan diri dengan mereka. setiap konfrontasi seperti itu merupakan dalam suatu arti, 
perbenturan atau persentuhan dengan modernisasi. J.A Bill dan C. Leiden, The Middle East-
Politics and Power, Bostom, 1974, hlm. 48-49. Penulis terus mengutif sebagai contoh 
konfrontasi bangsa Romawi dengan bangsa Yunani dan bangsa Athena dengan bangsa 
Byzantine dan Persia. Namun demikian sekalipun kultur Yunani masa akhir adalah dekaden, 
baik bangsa Yunani maupun tentu  saja dengan bangsa Byzantine dan Persia yang teosentrik 
kala itu adalah modern dalam definisi kami mengangap kata itu, menurut mana ini Lab dalam 
kenyataan kali yang pertama masyarakat-masyarakat tradisional berkonfrontasi dengan 
modernism. Seyyed Hossein Nasr. Islam  Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern. hlm. 111. 

25 Sekalipun karakter perspektif  yang mendominasi antropolgi modern adalah 
sepenuhnya anti-tradisional, beberapa antropolog bahkan telah sampai pada kesimpulan bahwa, 
dari sudut pandang metafisikal dan spiritual, manusia selama ini tidak berubah satu iota 
semenjak zaman batu. Apabila pada dekade-dekade awal abad ini pandangan ini di rintis oleh 
beberapa cendikiawan seperti A. Jeremias dan W. Schmidt, dalam tahun belakang-belakangan 
ia telah menerima dukungan yang lebih kuat dan didasarkan pada bukti yang ekstensif yang 
terpantul dalam tela’ah-tela’ah yang dilakukan orang-orang seperti J. Servier dan, dari 
pandangan antropologi agama. M. Eliade. Lihat . Seyyed Hossein Nasr. Islam  Tradisi di 
Tengah Kancah Dunia Modern. hlm. 112 

26  Mesti diingat bahwa sepanjang periode yang relative pendek yaitu selama lima 
abad, hamper seluruh kawasan dunia Islam tetap tradisional dan tidak merasakan dampak 
sempurna modernisme hingga se-abad yang lalu. Lihat, . Sayyed Hossein Nasr,Islam and the 
Plight of Modern Man. Di kutif dari buku. Seyyed Hossein Nasr. Islam  Tradisi di Tengah 
Kancah Dunia Modern. hlm. 112   
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mereka terjuni dengan kegembiraan semu yang kerap kali menyertai godoan-

godaan dunia.  

Sementara itu,  karakter moderitas yang bersifat pertama, 

Antromorfosis.27 Kedua, tiadanya prinsip-prinsip yang menjadi ciri dunia 

moden, untuk dapat berfungsi sebagai prinsip bagi sesuatu, sifat manusia itu 

terlampau tidak mantap, berubah dan bergejolak. Itulah mengapa model 

berfikir yang tidak melampaui level manusiawi dan yang tetap antropormorfik 

mustahil bila tidak bercerai dari prinsip-prinsip. Ketiga, tiada kepekaan 

terhadap yang sakral. Manusia modern secara praktis dapat didifinisikan 

sebagai jenis manusia yang telah kehilangan kepekaan ini, dan pemikirnya 

memperlihatkan secara mencolok tiadanya kepekaan terhadap yang sakral.28   

Pertemuan antara tradisi Islam dan modernitas, jelas mempunyai 

dampak yang cukup signifikan. Dampak yang paling mencolok ialah, 

modernitas mampu mengurangi kadar ke-Islaman umat, syari’ah dan 

meningalkan dari senjata-senjata intelektual yang dengan sendirinya dapat 

menghindari serangan-serangan dadakan pemikiran modern atas benteng 

                                                
27 Antopomorfisme berasal dari bahasa Inggris: Anthropomorphism; dari Yunani 

antrophos (Manusia) dan morphe (Bentuk). Ada beberapa pengertian pertama, gambaran 
tentang Tuhan, dewa/dewi, atau kekuatan-kekuatan alam sebagai memiliki bentuk dan cirri-ciri 
manusiawi. Memberikan sifat-sifat manusia kepada yang Ilahi. Allah atau para Dewata 
dipahami dalam bentuk manusia. Kedua. Keyakinan bahwa Tuhan, atau dewa-dewi, memiliki 
ciri-ciri yang serupa dengan ciri-ciri manusia. Misalnya, kesadaran, maksud, kehendak, emosi, 
pencerapan. Tuhan memiliki kemampuan untuk membedakan penilaian, mengambil keputusan 
dan pilihan yang bertanggung jawab, dan kemampuan untuk melaksanakan tujuan jangka 
panjang. Suatu bentuk ekstrim dari antropomorfisme mempertahankan bahwa Tuhan atau 
dewa-dewi ada dalam bentuk manusia tetapi lebih sempurna dan lebih berkuasa. Adapun 
beberapa pandangan dari filsuf, diantaranya; Xenophones, “menyadari bahwa antropomorfisme 
merupakan keanehan agama”, nilai antropomorfisme dalam agama disajikan oleh Feuerbach. 
Dalam abad ke-18 berbagai usaha dilakukan untuk memurnikan agama dan konsep-konsep 
antropomorfisme naïf. Lorens bagus. Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia,1996). hlm. 59-60. 

28  Seyyed Hossein Nasr.  Islam  Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern. hlm. 97-
110 
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perlindungannya. Dengan tantangan-tangangan intelektual yang diajukan 

dalam bentuk evolusionisme, rasionalisme, eksistensialisme, agnostisisme, dan 

sebagainya hanya dapat dijawab secara intelektual dan yuridikal.  

Perpaduan antara Islam dan pemikiran modern  tidak akan terjadi 

semata-mata melalui ungkapan kemarahan dan tayangan ketaqwaan diri. Ia 

hanya dapat terjadi manakala pemikiran percabangannya, dan seluruh tradisi 

Islam mengajukan solusi atas sejumlah besar problem yang disodorkan 

modernitas kepada Islam. Di titik pusat pelaksanaan ini terletak pada 

kebangkitan kebijaksanaan, hikmah atau baqiqah, yang berada dalam jantung 

wahyu Islam dan akan tetap abash sepanjang manusia tetap manusia dan 

memberikan kesaksian kepada-Nya sesuai dengan fitrah teomorfik mereka dan 

dalam keadaan ibadah (ubudiyyah) di hadapan penguasa, kondisi yang adalah 

raison d’etre eksistensi manusia   

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada persoalan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan S.H. Nasr terhadap sains Islam dan 

modernitas  

2. Bagaimana instrumen pencapaian sains dan modernitas sebagai 

ancaman terhadap Islam menurut S.H. Nasr 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mendeskripsikan sains Islam dan Modernitas menurut S. H. 

Nasr 
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b. Mendeskripsikan pandangan S.H. Nasr mengenai sains Islam 

dan Modernitas 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Memberikan sumbangan di bidang relevansi Sains Islam dan 

Modernitas, Khususnya Pemikiran sains Islam dan Modernitas 

menurut S.H. Nasr 

b. Melakukan inventarisasi dalam bidang keilmuan Islam 

mengenai sains Islam khususnya dalam sejarah lahir dan 

perkembangan sains dalam Islam 

c. Mengklarifikasi posisi Islam di tengah kancah dunia modernitas 

D. Tinjauan Pustaka 

Karya-karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang meneliti pemikiran 

Seyyed Hossein Nasr mengenai sains Islam dan modernitas, khususnya 

mahasiswa Filsafat agama sejauh ini belum ada, Berdasarkan hal tersebut, 

maka skripsi ini mempunyai peran yang cukup penting bagi khazanah 

keilmuan, khususnya dalam mengikuti perkembangan bidang filsafat Islam. 

Adapun sejauh pengetahuan penulis sampai saat ini belum terdapat karya 

khusus yang mengkaji tentang pemikiran Seyyed Hossein Nasr. 

Sebuah karya yang berjudul Ikhtiar Menegakkan Rasionalitas, yang 

merupakan karya Pervez Hoodbhoy seorang tokoh Islam yang berusaha 

mencari akar penyebab kemunduran dunia Islam, khususnya dalam bidang 

sains. Dan Abdus Salam dalam karyanya Sains dan Dunia Islam, beliau 

memberikan himbauan, ia mengatakan tentang arti penting sains. Menurutnya 
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hal ini sangat penting, karena dengan adanya penemuan-penemuan dalam sains 

nantinya dapat memberikan keuntungan material, hal ini terjadi karena bersifat 

universal yang merupakan wahana kerja sama seluruh umat manusia dan 

khususnya bangsa Arab dan umat Islam.  

Buku Muhammad Jamaluddin el-Fandi, al-Qur’an Tentang Alam 

Semesta, yang menjelaskan tentang studi Islam dan tentang penemuan-

penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan secara ilmiah.29 Begitu juga Abdul 

al-Razzaq Naufal, dengan buku yang berjudul Umat Islam dan Sains Modern, 

kaum muslim adalah pengagas gerakan ilmiah 

Sementara dari kalangan Orientalis, intelektual seperti Maurice 

Bucaille dalam bukunya yang berjudul Bible: the Qur’an and Science, yang 

telah diterjemahkan oleh H.M. Rasyidi menggambarkan bahwa pemikirannya 

merupakan suatu hasil kajian terhadap kitab suci Judeo Kristen dan al-Qur’an 

yang dihadapkan dengan perkembangan sains dengan buah pikirannya adalah 

aplikasi dari penelitian terhadap al-Qur’an yang disesuaikan dengan ilmu 

pengetahuan modern. Menurutnya juga, untuk mengadakan pengkajian yang 

seksama atas kandungan al-Qur’an dari aspek ilmiah ialah dengan 

mengklasifikasikan isi al-Qur’an menurut pokok masalah dan mengumpulkan 

secara tematik. 30 

Nasim Butt, dalam karyanya yang berjudul Sains dan Masyarakat 

Islam, tanpak bahwa ia melirik tentang persoalan bagaimana kemungkinan 

                                                
29  Jamaluddin el-Fandi, Al-Qur’an Tentang Alam Semesta, terj. Abdul Bar Salim 

(Jakarta: Bumi Aksara,1995), hlm.62-63 
30  Maurice Bucaille,  dkk., Pengetahuan Modern dalam al-Qur’an, terj. A. Khozin 

Afandi (Surabaya: al-Ikhlas,1993), hlm. 19-20  
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sains Islam sebagai sains alternatife bagi peradaban umat Islam, sehingga ia 

telah berhasil merumuskan prinsip sains Islam. Hal ini kelihatan ketika Butt 

menjabat sebagai ketua tim peneliti sains dan komite penyusunan silabi 

pendidikan di Inggris. Ia mulai memasukan ungsur-ungsur al-Qur’an dalam 

penyusunan pedoman pendidikan di bidang sains.  

Fazlur Rahman, dalam bukunya yang berjudul Tema Pokok al-Qur’an, 

menjelaskan al-Qur’an kaitannya dengan bidang ilmu pengetahhuan ilmiah 

atau sains dalam satu bab tentang penciptaan alam semesta.31 Dalam karya 

tersebut menunjuhkan bahwa dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang 

berkaitan dengan tema pokok tentang kejadian alam semesta. Kemudian 

karyanya yang berjudul Islam Dan Modernitas tentang Transformasi 

Intelektual, dalam buku tersebut, ia mencoba membangkitkan bangunan 

kesadaran umat Islam akan tanggung jawab sejarahnya dengan fondasi moral 

yang kokoh. Menurutnya juga, tanpa suatu metodologi yang akurat dan benar, 

pemahaman terhadap al-Qur’an boleh jadi menyesatkan.  

Osman Bakkar, dalam tulisanya Tauhid dan Sains, menerangkan lebih 

lanjut tentang batasan-batasan sains Islam. Menurutnya, keseluruhan dari ilmu-

ilmu dalam Islam, di mana kesadaran tauhid merupakan sumber dari semangat 

keilmiahannya, dan karena itu gagasan obyektivitas yang mempunyai nilai 

sangat esensial dalam kegiatan ilmiah tidak dapat dipisahkan dari kesadaran 

sosial dan relegius. 

                                                
31 Fazlur Rahman. Tema Pokok al-Qur’an, terj. Anas Mahyuddin (Bandung: 

Pustaka,1996), hlm. 96 
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Juga seperti seorang Ismail Raji al-Faruqi yang terkenal sebagai tokoh 

yang pertama kali mendemonstrasikan Islamisasi sains dapat dilihat dalam 

tulisannya Tauhid, ia menekankan bahwa tauhid adalah prinsip dan dasar dari 

segala sains. Namun demikian, hasil yang diproyeksikan oleh Faruqi, 

khususnya mengenai konsep Islamisasi sains tersebut banyak mendatangkan 

pelbagai polemik, baik pro dan kontra. Sementara mereka yang pro terhadap 

gagasannya sering disebut sebagai kaum fundamental, sebaliknya, yang tidak 

setuju dengan konsep tersebut mereka yang disebut sekuler. 

Adapun di Indonesia sendiri dijumpai tokoh-tokoh yang terkategori 

cukup intens dalam kajian ini, dan karya-karya yang dapat ditemui secara utuh 

berupa buku, antara lain Sahirul Alim dengan bukunya yang berjudul Menguak 

Keterpaduan Sains, Tehnologi dan Islam. Buku ini mencoba berusaha 

memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama, menurutnya hal itu penting 

karena sebagai konsekuensi logis dari ‘aqidah tauhid Islam. 

Basit Wahid dalam tulisannya Pandangan Dunia al-Qur’an, pada buku 

Nurcholish Madjik, dkk., Al-Qur’an dan Tantangan Modernitas, yang disuting 

oleh Ahmad S. Ma’arif dan Said Tuhuleley menjelaskan kaitannya dengan 

ilmu pengetahuan ilmiah. Ia mengatakan bahwa dalam zaman modern sekarang 

ini pemikiran yang bersifat ilmiah telah mempengaruhi manusia dalam segala 

hal oleh karena itu, antara pengalaman keagamaan dan pengalaman ilmiah 

harus tercipta perdamaian. 32 

                                                
32  Basit Wahid. Pandangan Dunia al-Qur’an, dalam  Nurcholish Madjik  (dkk), Al-

Qur’an dan Tantangan Modernitas, (Yogyakarta: SIPRESS, 1996), hlm. 11 
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Seyyed Hossein Nasr Penjaga Taman Spiritual Islam karya Aan 

Rukmana. Buku kecil yang berisikan 104 halaman ini, yang banyak menjadi 

salam pembuka untuk menyelami pemikiran Nasr. Buku ini tidak secara detail 

membahas pemikiran Nasr, karena buku ini lebih bersifar Mafatih al-Ulum 

seperti karya al-Khawarizmi. Belum cukup sistematis namun cukup membuka 

jendela pemikiran Nasr. Buku ini salah satu jendela bagi penulis, bahkan 

banyak membantu penulis untuk menyelam kehidupan serta karya-karyanya, 

aan rukmana cukup mampu mendeskripsikan beberapa pemikiran Nasr. 

Sains dalam Islam (Studi Atas pemikiran Mehdi Golshani), sebuah 

karya skripsi Mahmud Nasir Mahasiswa Aqidah Filsafat Filsafat Fakultas 

Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2001 dan di tulis 

skripsnya pada tahun 2005. Skripsi ini secara garis besar mendeskripsikan 

mengenai Perkembangan sains dalam Islam menurut pemikiran Mehdi 

Golshani.  

Etika Lingkungan hidup dalam Perspektif Scientia Sacra Sayyed 

Hossein Nasr, tersebut merupakan sebuah karya dari Afif Alfarasi Mahasiswa 

Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Angkatan 2001 dan skripsi ini di tulis pada tahun 2005. Skripsi ini membahas 

pemikiran Nasr secara sefisifik tentang Etika Lingkungan Hidup, dengan 

mengunakan Scientia Sacra sebagai pisau analsis untuk membaca wacana 

manusia modern yang terjangkit degradasi nilai, otoritas moral.  

Oleh karena itu, skripsi ini di maksudkan dalam rangka mengisi 

kekosongan dari penelitian yang belum ada sebelumnya, yaitu meneliti 
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pemikiran Seyyed Hossein Nasr dalam dua buku Sains dan Peradaban  di 

Dalam Islam dan Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern, tentunya, 

karya-karya ilmiah yang menelaah pemikirannya baik berupa buku, skripsi 

maupun jurnal dikaji sebagai data dan bahan perbandingan. Dengan skripsi ini, 

penulis mencoba untuk merambah jalan baru melalui eksplorasi terhadap pola 

pemikiran yang terhitung sebagai pendahulu tokoh yang dimaksud, khususnya 

yang concern dan intens dalam studi sains Islam dan modernitas.  

E. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

yang objek kajiannya adalah Seyyed Hossein Nasr dan karya-karyanya. Dalam 

penelitian ini yang di jadikan subjek adalah pemikiran-pemikiran Seyyed 

Hossein Nasr yang berkenaan dengan sains Islam dan modernitas,  

Pengumpulan data penelitian ini mengunakan metode dokumentasi, 

dengan sumber utama karya-karya Seyyed Hossein Nasr mengenai sains Islam 

dan modernitas. Data yang dijadikan sumber utama (primer) dalam penelitian 

ini, lewat karya-karya yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, 

yaitu:  

1. Islam dan Nestapa Manusia Modern (Islam and Plight of 

Modern Man 1976),  

2. Islam Tradisi di Tengah Kancah Dunia Modern 

(Traditional Islam in the Modern World 1987)  

3. Sains dan Peradaban di dalam Islam (Science and 

Civilization in Islam). 
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 Data pendukungnya (Skunder) adalah karya-karya dari S.H. Nasr yang 

terkait dengan penelitian dan dari karya-karya lain yang terkait sebagai bahan 

analisa pendukung, yang ditelusuri melalui jumlah pustaka, Monografi, 

Teskbook, Jurnal, Makalah, Skripsi, Artikel dan Eksiklopedia. 

Dalam mengolah dan menganalis data yang terhimpun, penulis 

mengunakan analisis Kualitatif, mengingat tokoh yang di angkat masih hidup, 

maka metode dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data-data terkait, pada 

akhirnya akan di analisis dan di simpulkan untuk membangun asumsi-asumsi 

sistematis dengan memperhatikan hubungan logis antara variable-variabel 

terkait yang telah ada dalam karya-karya tokoh tersebut. Sedangkan dalam 

mengolah data yang telah terhimpun demi tersusunnya skripsinya, penulis 

mengunakan beberapa metode sebagai berikut: 

Pertama, metode Deskripsi-Inferensial, yaitu metode yang di gunakan 

untuk mengambarkan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembahasan, 

melacak dan mengsistematiskan berbagai konsep sedemikian rupa yang 

selanjutnya dengan keyakinan tertentu dapat diambil suatu kesimpulan umum 

dan bahan-bahan objek persoalannya. Dengan demikian, metode ini, kajian 

skripsi ini tidak berhenti pada taraf deskriptif akan tetapi dilakukan sampai 

tahan Inferensial.33 

                                                
33 Inferensial: mempunyai beberapa pengertian: 1. proses logis atau konseptual 

mengasalkan suatu pernyataan dari satu kenyataan atau lebih. 2. Kesimpulan yang dicapai 3. 
Deduksi, menarik suatu kesimpulan dari premis-premis yang ditrima sebagai betul atau benar. 
4. Induksi, menarik suatu kesimpulan dari pernyatan-pernyataan faktual yang diambil sebagai 
evidensi bagi kesimpulan. Baca; lorens bagus, Kamus Filsafat, hlm, 345  
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Kedua metode Deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari 

bentuk (umum ke khusus), dimana kesimpulan itu dengan sendiri muncul dari 

satu atau beberapa premis. Dengan kata lain, lebih menekankan pada pokok 

pembahasan masalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi pandangan S.H. 

Nasr mengenai rangkaian pikiran Sains Islam dan modernitas. Ketiga, metode 

Induktif, yaitu metode penalaran untuk mencapai suatu kesimpulan mengenai 

semua angota kelas (dari khusus ke umum). Artinya sebagai metode yang 

digunakan untuk membahas dimensi tertentu yang lazim terdapat pada buku, 

khususnya: Islam dan Nestapa Manusia Modern, Islam Tradisi di Tengah 

Kancah Dunia Modern, dan  Sains dan Peradaban Di dalam Islam. Dalam 

rangka menulusuri pemikirannya, yang berhubungan dengan sains Islam dan  

modernitas. 

Penelitian skripsi ini mengunakan pendekatan Filosofis. Skripsi ini 

mencoba untuk mengeksplorasikan gagasan atau ide tentang sains Islam dan  

modernitas yang lebih menekankan pada gagasan tokoh beserta latar belakang 

yang melingkupinya. Pendekatan filsafat dimaksud untuk meninjau, 

menganalisis dan memecahkan permasalahan dengan melalui sudut pandang 

dan cara berpikir filosofis. Berpikir filosofis mempunyai sifat dasar secara 

Radikal (menemukan akar seluruh kenyataan).34Adapun tata pikir yang 

dikembangkan adalah tata pikir Kontekstual, yaitu kebermaknaan hubungan 

antara masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang.  

 
                                                

34 Jan Hendrik Rapar, Pengantar Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm, 21. 
Lihat juga, Anton Baker dan A. Charis Zubair, Metode Penelitian Filsafat (Yogyakarta: 
Kanisius, 1990), Hlm., 15  
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F. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian skripsi ini, maka akan disusun sistematika pembahasan 

secara utuh dan sistematis yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab 

dicabangkan menjadi beberapa sub-sub. Selanjutnya, sistematika pembahasan 

dalam skripsi ini sebagai berikut: 

Bab pertama, dalam bab ini di uraikan beberapa hal yang mejadi 

permulaan dari adanya penelitian, yang mencakup latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, metodologi  

penelitian, sistematika pemabahasan dan daftar pustaka. 

Bab kedua, dalam bab ini penulis mendeskripsikan sketsa kehidupan 

Seyyed Hossein Nasr yang meliputi sebagai berikut;  pertama, Perjalanan 

kehidupan intelektual yang meliputi sebagai berikut: riwayat hidup masa kecil, 

pengembaraan intelektual, berpindah negara, kembali ke tanah kelahiran, 

karya-karya. kedua, corak pemikiran S.H. Nasr 

Bab Tiga, pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai, Sains 

Islam dan Modernitas dalam pandangan S. H. Nasr. Pada bagian sains Islam 

dengan subjudulnya; prinsip-prinsip Islam, pemahaman sains Islam, Sains 

Sebagai cabang filsafat, Epistemologi sains Islam, sumber sains Islam, 

Metodologi sains Islam, dan terakhir tujuan serta peran sains Islam. 

Modernitas dengan subjudul, Memahami Modernitas, pemikiran Barat 

Modern, dan terakhir Agama di bawah modernitas. 
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Bab Empat, pada bab ini penulis  akan mengulas Instrumen capaian 

sains  dan Modernitas sebagai ancaman terhadap Islam Menurut S. H. Nasr 

dengan subjudul;  Instrumen Pencapaian sains dan Tantangan-Tantangan  

Modernitas Terhadap Kaum Muda Muslim.  

Bab Lima, bab ini merupakan bab penutup  yang berisikan kesimpulan 

dan saran-saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Dengan menggucap Alhamdulillah penelitian Sains Islam dan Modernitas 

telaah pemikiran Seyyed Hossein Nasr ini akhirnya selesai. Semoga masih ada para 

peneliti muda Muslim yang melanjutkan meneliti pemikiran-pemikiran Nasr yang 

menakjubkan juga menantang untuk berkarya dan memahami arti kehidupan. Sebagai 

kesimpulan dari penelitian. Pertama sains Islam merupakan pengetahuan yang 

sistematis yang lebih ilmiah jauh sebelum revolusi ilmiah sains Islam lebih aktual dan 

mampu memberikan pengertian. Sains Islam memulai dari epistemologi sampai pada 

sumber-sumbernya, metodologi hingga pada perannya.  

Kedua, modernitas Seyyed Hossein Nasr mengajak kita untuk mengenali dan 

memahami luka nestapa manusia modern begitulah ujar Nasr. Modernitas mencoba 

memisahkan antara agama dan negara serta mendekatkan manusia pada sekularisasi, 

oleh karenanya Nasr selalu mengajak mengenali (alam Pemikiran Tradisional) dan 

memeliharanya. Yang ketiga, instrumen pencapaian sains, sebuah kritik terhadap 

sains modern, yang mencoba untuk membunuh basis ontologis. Namun kenyataanya 

hanya sekedar ilusi. Manusia tertipu oleh penglihatan dan manusia tertipu oleh akal 

logis dan menafikan kebenaran intuisi. Sains Islam memberikan pengingat bahwa 
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terdapat tujuan dalam kehidupan dan peran intuisi (qalb) sangat diperlukan dan 

terkadang harus menjadi syifaul Qulub. 

B. SARAN-SARAN 

Penelitian yang fokus mengenai Sains Islam dan Modernitas masih jarang 

dilakukan. Banyak dilakukan dengan sekilas tanpa banyak memberikan keterangan 

yang memuaskan termasuk yang penulis lakukan. Meneliti seorang tokoh seperti 

Nasr memang sedikit banyak memakan waktu yang panjang dengan gayanya yang 

unik serta memcoba menarik satu persoalan secara mendalam.  

Namun peneliti juga sadar hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan 

dan harapan peneliti bagi kaum muda Muslim mampu melanjutkan khazanah 

intelektual muslim seperti Nasr seorang aktivis juga seorang ilmuwan besar di Dunia. 

Meskipun dia hampir lama hidup di Eropa jiwa mengingatkan sesama muslim 

sangatlah kuat bahkan dalam karya-karyanya hampir terdapat banyak kalimat ajakan.  

Pentingnya mengenali ajaran islam tradisional di tengah kancah manusia modern.  

Penulis sangat sadar dengan apa yang penulis sampaikan masih jauh dari baik 

apalagi kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan yang penulis punya. 

Sehingga penelitian berikutnya yang tentunya memberikan kritik dan perbaikan 

sangat penulis harapkan. Hal ini mengingat betapa besarnya ide Nasr yang tidak akan 

selesai dalam satu kesempatan.  
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BAGAN BAB I 
PROPOSAL SKRIPSI 

Di SusunOleh: ShohibulKafi 
 

                   
                   
                   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 1 
PROPOSAL SKIRIPSI 

1, LatarBelakang 

- PersoalanMa
nusia 

- PersoalanSai
ns Islam  

- PersoalanTra
disi 

- Agama di 
bawahmoder
nitas 

2.RumusanMasalah 
 
- Bagaimana 
pandangan S.H. Nasr 
terhadap Sains Islam 
danModernitas 
-Bagaimanainstrumen 
pencapaian sains dan 
tantangan-tantangan 
modernitas terhadap 
kaum muda Muslim 
menurut S.H. Nasr 
 

3, 
Tujuan&kegunaanP

enelitian 
 

Tujuan: 
Mendeskripsikan&me

nganalisisfilosofis 
Kegunaan: 

Upaya-
upayamengenalakane

ksistensinya, 
menyajikanwacanabar
umengenaikritik S.H. 

Nasr 
terhadapModernitas 

4,Tinjauanpustaka 

1-Islam 
danNestapaManusia 
Modern 
karyaSeyyedHossein Nasr 
2- MenjelajahDunia 
Modern 
karyaSeyyedHossein Nasr 
3- 
SainsdanPeradabandalam 
Islam  
karyaSeyyedHossein Nasr 
4- Islam Tradisi Di 
tengahKancahDunia 
ModernkaryaSeyyedHosse
in Nasr 
5- 
PengetahuandanKesuciank
aryaSeyyedHossein Nasr 
6-Seyyed Hossein Nasr 
Penjaga Taman Spiritual 
Islam karyaAanRukmana 

5,MetodologiPen
elitian 

- penelitian 
kepustakaan 
(library 
research) 

- metode 
Deskripsi-
Inferensial 

- pendekatan 
Filosofis 

6, Sistematikapembahasan 

Bab pertama, dalam bab ini di 
uraikan beberapa hal yang mejadi permulaan 
dari adanya penelitian, yang mencakup latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, 
metodologi  penelitian, sistematika 
pemabahasan dan daftar pustaka. 

Bab kedua, dalam bab ini penulis 
mendeskripsikan sketsa kehidupan Seyyed 
Hossein Nasr yang meliputi sebagai berikut;  
pertama, Perjalanan kehidupan intelektual 
yang meliputi sebagai berikut: riwayat hidup 
masa kecil, pengembaraan intelektual, 
berpindah negara, kembali ke tanah 
kelahiran, karya-karya. kedua, corak 
pemikiran S.H. Nasr 

Bab Tiga, pada bab ini penulis akan 
memaparkan mengenai, Sains Islam dan 
Modernitas dalam pandangan S. H. Nasr. 
Pada bagian sains Islam dengan subjudulnya; 
prinsip-prinsip Islam, pemahaman sains 
Islam, sains Sebagai cabang filsafat, 
Epistemologi sains Islam, sumber sains 
Islam, Metodologi sains Islam, dan terakhir 
tujuan serta peran sains Islam. Modernitas 
dengan subjudul, Memahami modernitas, 
pemikiran Barat Modern, dan terakhir Agama 
di bawah modernitas. 

Bab Empat, pada bab ini penulis  
akan mengulas Instrumen capaian sains  dan 
Modernitas sebagai ancaman terhadap Islam 
Menurut S. H. Nasr dengan subjudul;  
Instrumen Pencapaian sains danTantangan-
Tantangan ModernitasTerhadapKaum Muda 
Muslim.  

Bab Lima, bab ini merupakan bab 
penutup  yang berisikan kesimpulan dan 
saran-saran. 
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BAGAN BAB II 

 

                  
                  
                  
                 

 

 

 

 

 

 

 

                  
                  
                  
                  
                  

          

 

 

Kanvas kehidupan S.H. Nasr 

Riwayat 
Hidup Masa 

Kecil 

Pengembaraan 
Intelektual 

 

Perjumpaan 
dengan Para 

Guru 

Berpindah 
Negara 

 

Kembali ke 
Tanah 

Kelahiran 

Corak pemikiraan S.h. Nasr 

Tradisi Modernitas Sains Islam Sufisme Tauhid 
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Sir 
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BAGAN BAB III 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

       
       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINS ISLAM DAN MODERNITAS 
DALAM PANDANGAN S.H. NASR 

SAINS ISLAM MODERNITAS 

1. Prinsip-prinsip Islam 

2. Pemahaman Sains Islam 

3. Sains sebagai cabang filsafat 

4. Epistemologi Sains Islam 

5. Sumber sains Islam 

6. Metodologi Sains Islam 

7. Tujuan dan Peran Sains Islam 

1. Memahami Modernitas  

2. Pemikiran Barat Modern 

3. Agama di bawah  Modernitas 
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1. Prinsip-prinsip Islam 

Pertama, semua mahluk 
di alam iyalah Muslim, 
yaitu “menyerah kepada 
kehendak Ilahi”. (suatu 
bung tidak bisa tidak 
selain menjadi bunga; 
intan mau tidak mau 
akan berkilau. Allah 
yang membuatnya 
demikian; mereka harus 
patuh). 

Kedua, semua manusia 
yang dengan 
kemauannya menerima 
aturan wahyu yang suci 
adalah Muslim karena 
mereka menyerahkan 
kemauan mereka 
kepada aturan tersebut. 

Ketiga, ialah tingkat ilmu 
dan pengertian murni. 
Yaitu tingkat 
perenungan, gnostik 
(‘arif), tingkat yang 
dianggap sepanjang 
sejarah Islam sebagai 
tingkat tertinggi dan 
paling komprehensif. 

2. Pemahaman Sains Islam 

Nasr memiliki 
pandangan sains Islam 
sering dipahami sebagai 
scientia sacra (sacred 
science, “ilmu sakral”) 
untuk menunjuhkan bahwa 
seharusnya aspek kearifan 
jauh lebih penting dalam 
ilmu dan pengetahuan 
daripada aspek tehnologi 
yang menjadi ciri utama 
ilmu pengetahuan modern. 
Sehingga validitas sebuah 
ilmu pengetahuan scientia-
baru dianggap sah dan 
mulia hanya selama ia 
tunduk (disubordinasikan) 
kepada kearifan (sapientia) 

sains di sini 
maksudnya adalah bidang 
pengetahuan yang secara 
tradisional tercakup dalam 
disiplin-disiplin yang dikenal 
di kalangan para sarjana 
muslim sebagai pertama, ilmu-
ilmu matematis (‘ulum al-
ta’lim, atau ‘al-ulum al-
riyadhiyah), seperti aritmatika, 
geometri, astronomi, dan 
musik serta, kedua, ilmu-ilmu 
kealaman (al-‘ulum al-
thabi’iyyah), termasuk ilmu-
ilmu  fisis, ilmu-ilmu biologis, 
dan ilmu-ilmu kognitif 
(psikologi). 

sains Islam terdapat pandangan 
yang mendukung juga terdapat pandangan 
yang menolak. Adapun pandangan yang 
pertama, yakni pandangan  yang 
menerima dan mengembangkan, mereka 
yang memulai argumentasinya dengan 
suatu hipotesa bahwa ilmu pada 
hakikatnya tidak bebas nilai, karena 
bagaimana pun juga sebuah ilmu 
pengetahun mustahil terbebas dari 
asumsi-asumsi metafisis yang 
mendasarinya.   

Kemudian yang kedua, pandangan yang 
menolak, mereka yang berangkat dari 
asumsi-asumsi pandangan pertama atau 
pandangan yang menerima dan 
mengembangkan, bahwa dapat saja 
muncul dari sebuah keyakinan, baik itu 
agama ataupun pandangan filsafat seperti 
materialisme, eksistensialisme, 
historisisme, dan yang lainnya. Sebagai 
contoh penolakan Tuhan atas nama ilmu 
dan pengetahuan terjadi pada diri Charles 
Darwin (w 1882). 
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3. Sains sebagai cabang filsafat 

Al-Kindi Al-Farabi Ibn Sina 

Sains sebagai suatu disiplin 
akademik dengan jenis 
penyelidikan yang khusus dan 
sebagai jenis khusus 
pengetahuan yang terorganisir 
mempunyai basis rasional, yaitu 
basis ontologis dan 
epistemologis, dalam konsep 
tentang filsafat di atas. 
Penegasan ini setidaknya benar 
bagi mazhab para filosof-ilmuan 
Peripatetik yang didirikan oleh 
Al-Kindi dan filsafat sainsnya 
lebih lanjut dikembangkan, 
disistematisasi, dan 
diartikulasikan oleh Ibn Sina 
dan Al-Farabi. Dalam Mazhab 
ini, ada alasan epistemologis, 
dan ontologis yang jelas untuk 
menerima ilmu-ilmu kealaman, 
matematika, dan semua cabang 
ilmu-ilmu itu sebagai bagian 
dari ilmu-ilmu filosofis, dan 
alasan untuk menjaga hubungan 
niscaya antara sains dan filsafat, 
atau, lebih khusus lagi, 
ketakterpisahan sains dan 
metafisika.   

 

Menurut Al-Farabi, ada tiga 
kriteria untuk membangun 
hierarki ilmu. Pertama, 
keutamaan pokok bahasan. 
Kedua, kedalaman bukti. 
Ketiga, keluasan manfaatnya, 
apakah apakah manfaat ini baru 
dugaan atau nyata. 

Kalimat di atas mengungkapkan 
kepada kita bahwa ada tiga basis 
mendasar hierarki ilmu, yaitu 
basis etis, metodologis, dan 
ontologis. 

Dalam bagian pendahuluan dari 
masterpiece filosofis, Kitab Al-
Syifa’, yang berangkali merupakan 
ensiklopedi pengetahuan terbesar 
yang pernah ditulis seseorang, Ibn 
Sina membedakan antara subjek 
kajian ilmu kealaman, matematika, 
dan metafisika sebagai berikut. 
“Oleh karena itu, jenis-jenis ilmu 
bisa jadi (a) mempelajari wujud-
wujud sepanjang mereka ada dalam 
gerak, baik dalam pemahaman 
kognitif (tashawuran) maupun 
dalam subsistensi, dan terkait 
dengan materi-materi spesies 
tertentu; (b) mempelajari wujud-
wujud sepanjang mereka terpisah 
dari materi-materi spesies khusus 
dalam pemahaman kognitif, tetapi 
bukan dalam subtansi; dan (c) 
mengkaji wujud-wujud sepanjang 
mereka terpisah dari gerak dan 
materi dalam subsistensi maupun 
dalam pemahaman kognitif. Bagian 
pertama adalah ilmu kealaman, 
bagian kedua adalah ilmu 
matematika murni, termasuk di 
dalamnya ilmu bilangan yang 
sudah sangat dikenal, meskipun 
mengetahui hakikat bilangan 
sebagai bilangan tidak termasuk 
dalam ilmu ini. Bagian ketiga 
adalah ilmu Ilahi (yakni, 
metafisika). Karena biasanya 
wujud dibagi menjadi tiga seperti 
ini, maka ilmu-ilmu filosofis 
teoritis terdiri dari ketiga ilmu ini.” 
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4. Epistemologi Sains Islam 

Epistemologi adalah 
pengetahuan tentang bagaimana 
pengetahuan terbentuk (mulai 
dari sumber ilmu pengetahuan), 
metode yang digunakan sampai 
pada perumusan teori ilmu 
pengetahuan. 

Epistemologi bermuara dari penyataan Kant, “Was 
kann ich wissen?”, “apa yang dapat saya ketahui.” Dari sinilah 
kerangka epistemologi mulai terbangun.  Pengetahuan yang 
dikaji oleh epistemologi adalah pengetahuan dalam arti seluas-
luasnya termasuk pengetahuan sehari-hari. 

 Epistemologi yang diuraikan oleh Nasr adalah 
epistemologi dalam pengertian ini, yaitu epistemologi yang 
meliputi pertanyaan-pertanyaan “apa yang dapat saya ketahui?” 
dalam tradisi Barat modern, trend epistemologi hanya mengurai 
entitas yang dapat dicerap oleh indara saja, selain itu sering 
dikategorikan sebagai kajian tidak ilmiah.  

Dari sinilah lahirlah reduksionisme dalam bidang 
epistemologi. Nasr, dengan epistemologi sains Islam ingin 
mengurai secara lebih mendalam tentang hakikat pengetahuan. 
Realitas nyata yang dapat diketahui, bukan saja entitas fisik 
yang bermuatan indrawi, melainkan seluruh entitas yang ada, 
mulai yang fisik (sensibe), rasional (reasonable), sampai yang 
intuitif. Selain itu ada juga ranah yang harus diimani dan tidak 
dapat ditembus oleh instrumen apapun kecuali oleh keimanan. 
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5. Sumber sains Islam 

Pelikan / materi Tumbuh-tumbuhan Hewan Manusia Al-Quran 

Pelikan/Materi adalah 
hierarki terendah dari 
tingkatan eksistensi.Ia 
ada dan mengada 
sebagai mata rantai 
eksistensi. Bagi 
pengembangan ilmu 
pengetahuan atau sains 
ia adalah sumber 
pertama yang paling 
untuk diamati, 
karenanya wujudnya 
nyata dan Nampak 
sehingga dapat diindra 
dan diobservasi dalam 
rangka menghasilkan 
penemuan-penemuan 
hukum universal dari 
materi-materi tersebut. 
Dari sini telah lahir 
banyak sains, seperti 
fisika, kimia, geologi, 
geografi, dan lain-lain. 

Sumber kedua setelah 
pelikan adalah 
tumbuh-tumbuhan. 
Pada tingkatan kedua 
ini telah ada ungsur 
asing yang tidak 
terdapat pada 
tingkatan pelikan. 
Ungsur asing ini telah 
mengankat tingkatan 
pelikan menuju 
tumbuh-tumbuhan. 
Dengan demikian 
telah ada lompatan 
ontologis yaitu dari 
non-hayati menjadi 
hayati. 

Kalau pada tingkatan 
sebelumnya cukuplah 
bagi kita mengunakan 
instrument indra saja 
untuk menyinkap 
hukum-hukum 
universal yang 
terdapat pada materi 
tersebut, maka pada 
tingkatan eksistensi ini 
harus terdapat 
instrument lain yang 
dapat menangkap 
realitas tumbuhan 
tersebut. Instrumen 
yang dapat digunakan 
adalah indera batin, 
berupa mata hati. 

Tingkatan ketiga 
dalam mata rantai 
eksistensi tersebut 
adalah hewan. Pada 
eksistensi ketiga ini 
terdapat ungsur lain 
yang berbeda 
dengan kedua 
tingkatan eksistensi 
sebelumnya. 
Kesadaran 
demikianlah yang 
tidak terdapat pada 
dunia tumbuhan 
maupun pelikan. 
Seokor binatang 
misalnya, dapat saja 
kita pukul sampai 
hilang 
kesadarannya, akan 
tetapi memiliki 
kedua ungsur 
sebelumnya 
sebagaimana 
tumbuhan yaitu 
materi itu sendiri 
dan hidup. 

Tingkatan 
selanjutnya adalah 
manusia. Manusia 
selain sebagai 
subjek peneliti, ia 
juga menduduki 
sebagai objek 
peneliti. Ia juga 
merupakan sumber 
dari sains. Dalam 
mata rantai 
eksistensi, 
tingkatan manusia 
menduduki 
peringkat atas 
setelah tingkatan 
hewan. Apa yang 
menjadi manusia 
berbeda dengan 
eksistensi 
sebelumnya adalah 
karena manusia 
memiliki kesadaran 
akan dirinya. 
Ungsur inilah yang 
membedakan antara 
manusia dengan 
hewan. Meskipun 
sama-sama 
memiliki 
kesadaran, akan 
tetapi hewan tidak 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyadari 
kesadarannya 
tersebut. 

Selain keempat 
sumber di atas, 
masih terdapat 
sumber lain yang 
sangat menentukan 
dalam perumusan 
“Sains Islam”, yaitu 
Al-Qur’an. Sebagai 
sumber ilmu 
pengetahuan, Al-
Qur’an telah 
banyak 
memberikan 
dorongan dan 
motivasi bagi 
pengembangan 
ilmu dan 
pengetahuan. Selain 
itu, juga telah 
menjadi  sumber 
utama dari 
pengembangan 
ilmu-ilmu 
keagamaan. Telah 
lahir ilmu-ilmu 
keagamaan seperti, 
fiqih, ‘ilm Kalam, 
tashawwuf, falsafah 
dan lain 
sebagainya. 
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6.  Metodologi Sains Islam 

wahyu Bayani metode demonstrasi 
(al-burhani) 

Irfani 

7. Tujuan dan Peran Sains Islam 

Para faqih dan teolog umumnya berpendapat 
bahwa sains hanya berguna sepanjang ia 
berfungsi sebagai alat untuk memahami dan 
mengimplementasikan hukum Tuhan. 

Pandangan ini banyak ditekankan oleh para 
sarjana, seperti Ibn Hazm dan Al-Ghazali. 
Dalam Kitab Al-‘Ilm, Al-Ghazali menyebutkan 
cabang-cabang ilmu seperti kedokteran, 
astronomi, dan aritmatika sebagai ilmu-ilmu 
intelektual yang terpuji atau sebagai ilmu-ilmu 
Faradh Kifayah dalam pengertian sangat 
diperlukan bagi kesejahteran manusia. 
Kedokteran dibutuhkan untuk kelangsungan 
hidup jasmani, dan aritmatika untuk transaksi 
sehari-hari serta pembagian waris. 

Para filosof-ilmuwan Peripatetik juga mengakui peran 
dan ilmu di luar manfaat praktis dan tehnologisnya. 
Mereka menekankan gagasan bahwa ilmu-ilmu 
filosofis teoritis dicari pertama-tama demi jiwa 
rasional. Sains sebagai cabang filsafat teoritis, 
karenanya, berguna dalam rangka untuk meraih 
kesempurnaan jiwa, yang menjadi syarat penting bagi 
kebahagian di dunia ini dan akherat nanti. Menurut Ibn 
Sina, “tujuan filsafat teoritis adalah untuk 
menyempurnakan jiwa dengan jalan mengetahuinya”. 
Secara umum, mereka memenuhi banyak kebutuhan 
rasional dan intelektual mereka, seperti kebutuhan 
terhadap kausalitas dan kepastian rasional. 
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1. Memahami Modernitas  

Modernitas 

Untuk memahami situasi Islam di era 
modern secara penuh dan menyeluruh, 
penting kiranya menengok permulaan 
muncul tantangan peradaban Barat 
modern dan tantangan Islam terhadap 
semua itu. Tantangan yang pertama, 
Dunia modern terhadap Islam dimulai 
pada abad ekplorasi dan yang 
kemudian dikenal sebagai Renaisance 
dalam sejarah Eropa, yaitu pada abad 
ke-16 dan ke-17. Pada saat itu, 
Portugis, Spanyol dan Belanda, segera 
diikuti oleh Inggris dan akhirnya 
Prancis, mencoba untuk merebut 
wilayah-wilayah Islam. Rute 
pelayaran Laut India yang mempunyai 
kepentingan ekonomi sangat besar 
bagi dunia Islam diambil alih oleh 
kekuatan laut Eropa dan berangsur-
angsur kekuatan ini mulai melakukan 
penetrarsi ke wilayah-wilayah utama 
dunia Islam. 

Reaksi Islam atas Modernitas  

Pertama, selalu mencoba kembali kepada kesucian sejarah awal 
Islam berdasarkan ajaran Al-Qur’an dan Hadits, mempertahankan 
bahwa transformasi, pertumbuhan dan perkembangan sejarah 
Islam yang terjadi kemudian menyebabkan melemahkan kaum 
Muslim dan bahwa mereka sebaiknya kembali pada ajaran asli 
Al-Qur’an dan Nabi sebagaimana yang dipahami oleh para nenek 
moyang (salaf) dalam rangka memperkuat kembali Islam. 

kedua, disebutkan bahwa Islam harus dimodifikasi atau 
dimodernisir agar dapat mengakomodasi dirinya menghadapi 
serangan Barat dengan pandangan dunia, filsafat dan ideologinya 
sendiri. Kemungkinan 

ketiga, adalah bertahan sesuai dengan banyak hadits bahwa akan 
datang suatu hari ketika penindasan mengalahkan keadilan dan 
kebenaran Islam akan mengabur bersamaan dengan Imam Mahdi 
dan akhirnya akan kiamat. 

jenis pertama, akarnya dapat dilihat di dunia Islam itu sendiri, saat 
kebangkitan tokoh-tokoh seperti Muhammad Ibn ‘Abd Al-Wahhab di Arab, 
yang berusaha kembali dengan penuh disiplin ketat pada interpretasi yuridis 
ajaran Al-Qur’an dan Hadist. Penganut semacam ini biasanya dalam kategori 
bahasa Inggris disebut “pembaharu fundamentalis” walaupun istilah 
fundamentalis tersebut tidak benar-benar sesuai dengan konteks yang biasa 
dipakai, khususnya dengan makna baru fundamentalis yang lahir dua dekade 
terakhir. 

Kelompok kedua, yang kemudian dikenal sebagai modernis atau pembaharu 
modernis mencakup para pemikir dengan spektrum lebih luas yang berusaha 
menyebarluaskan gagasan nasionalisme ke dunia Islam ketika gagasan ini 
berkembang di Eropa yang menuntun lahirnya para teoritisi pertama dalam 
bidang nasionalisme yang bukan hanya nasionalisme Arab tetapi juga Turki 
dan Iran pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20. Jamal Al-Din Al-Afghani 
sebagai salah satu figur yang mencoba mempersatukan sudut pandang politik 
dalam Islam, dengan mencoba menghadirkan instrumen nalar politik di awal 
sejarah Islam ada di dunia. Selain Al-Afghani juga terdapat Muhammad 
Abduh di Mesir yang mencoba memodernisasi teologi Islam dengan memberi 
posisi yang lebih penting di dalam bidang pengkajian aqidah. 

Kelompok ketiga yang disebutkan di atas, ialah mereka yang mempunyai 
harapan terjadinya peristiwa-peristiwa eskatologis, juga ditemukan cukup 
banyak di dunia Islam dengan kemunculan sejumlah tokoh pada abad ke-13/ 
ke-19 yang menyatakan diri sebagai Mahd dan memulai gerakan religius 
dengan konsekuensi besar baik secara politis maupun relegius. 
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2.  Pemikiran Barat Modern 

St. Augustine (354-430 
Masehi) 

 

 Paham (Manichean) 
 (City Of God) 
 Integrasi antara 

(Agama dan Negara)  

St. Bona Venture 
(1217-1274 Masehi) 

 Seorang 
Fransiskan, 
Dokter Gereja. 

 Ahli Mistik 
 The Journey of 

the Mind to 
God 

St. Anselm (1033-
1109 Masehi) 

 Seorang 
Augustian. 

 Pencetus 
Slokastisime 
Agung. 

 The Monologion 
dan Proslogion 

 Credo ut 
intelligam. 

Johannes Scotus 
Erigena (810-877 

Masehi) 

 Mengintegrasikan 
antara Neo-
Platonisme ke 
Kristen. 

 Ahli metafisika  
 The Division Of 

Nature 

Boethius Anicius 
(Kira-kira 470-524 

Masehi) 

 Faham 
Platonisme 

 Logika 
Aristoteles 

 Consolation 

St. Thomas Aquinas 
(1224/25-1274 Masehi) 

 Seorang 
Aristotelian. 

 Kolaburator Filsafat, 
Kristen, Islam. 

 The Summa 
Theologica dan 
summa Contra 
Gentiles. 

 Religius Filosofis 

Pemikiran Abad Pertengahan Barat 
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Pemikiran Barat Modern 

1. Francis Bacon 
(1561-1626 Masehi) 

2. Rene Deskartes 
(1596-1650 Masehi) 

3. Thomas Hobbes 
(1588-1679 

Masehi) 

6. Gottfried 
Wilhelm Leibinitz 

(1646-1716 
Masehi) 

8. Frncois Marie 
Voltaire (1694-
1778 Masehi) 

4. Benedict Spinoza 
(1632-1677 Masehi) 

5. Jhon Locke 
(1632-1704 Masehi) 

7. George Berkeley 
(1685-1753 Masehi) 

9. Jean Jacques 
Rousseau (1712-

1778 Masehi) 

10. David Hume 
(1711-1776 Masehi) 

11. Immanuel Kant 
(1724-1804 Masehi) 

12. Georg Frederick 
Hegel (1770-1831 

Masehi) 

13. Arthur 
Schopenhauer 

(1788-1860 Masehi) 

14. Soren 
Kierkegaard (1813-

1855 Masehi) 

15. Karl Marx 
(1818-1883 Masehi) 

16. Henri Bergson 
(1859-1941 Masehi) 

17. Friedrich 
Nietzsche (1844-

1900 Masehi) 

18. Edmond Husserl 
(1859-1938 Masehi) 

19. Sigmund Freud 
(1856-1939 Masehi) 

20. Alfred North 
Whitehead (1861-

1947 Masehi) 

22. Martin Heidegger 
(1889-1976 Masehi) 

21. Bertand Russell 
(1872-1970 Masehi) 

23. Jean Paul Sartre 
(1905-1980 Masehi) 
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3. Agama di bawah  Modernitas 

Standing Posision Agama di Barat 

Sejarah Barat pada beberapa abad 
yang lalu telah ditandai dengan pertempuran 
terus menurus antara kekuatan agama dan 
sekularisme dan kenyataanya sekularisme 
yang unggul sehingga konsekuensinya 
terdapat penolakan terhadap realitas agama 
dan kemaslahatannya dalam berbagai wilayah 
kehidupan. Secara bertahap sekularisme 
memisahkan filsafat dan kemudian sains dari 
pengaruh agama dan kemudian pula bergerak 
memisahakan gagasan politik, ekonomi dan 
sosial serta lembaga-lembaga yang 
mempertimbangkan pentingnya agama pada 
periode Abad Pertengahan di Barat dari alam 
makna agama. 

Peran Agama Di Barat 

Saat ini peran agama di Barat sangat berbeda 
dibandingkan perannya dalam agama Islam. Seluruh 
masyarakat Barat mengklaim dirnya sekular dan 
memberlakukankanya hukum bukan dari agama tetapi dari 
pemungutan suara setidaknya di negara-negara demokarasi. 
Beberapa negara seperti Amerika Serikat sangat menekankan 
pemisahan antara gereja dan agama. Sementara negara lain 
seperti Inggris, yang pemerintahan negaranya juga pemimpin 
gereja atau Swedia di mana penguasa agamanya  kaum 
Protestantisme Luther, sehingga dengan demikian tidak 
mendasarkan hukum-hukum mereka pada agama. Hal ini sama 
juga terjadi pasa aspek-aspek sosial yang sebenarnya 
mencerminkan hukum yang dibuat atas dasar kehendak umat 
manusia yang memilih penguasa mereka dalam lembaga hukum 
yang kemudian dirancang serta mengesahkan hukum-hukum. 

Modernisme yang antiagama yang sekarang 
mengancam Islam serta kaum Muslim di mana pun dapat 
sepenuhnya dipaham hanya dengan memahami agama 
peradaban tempat persemaian modernisme pertama kali 
dikembangkan, yang menentangnya berarti memberontaknya 
dan ajaran-ajarannya telah meletupkan pertempuran terus 
menerus sejak kelahiran dunia modern. 
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INSTRUMEN PENCAPAIAN SAINS DAN 
MODERNITAS SEBAGAI ANCAMAN 

TERHADAP ISLAM MENURUT S.H. NASR 

Instrumen Pencapaian Sains Tantangan-Tantangan  
Modernitas Terhadap 
Kaum Muda Muslim 

1. Indera 

2. Akal / Intelek 

3. Hati / Qolbu 

4. Inteleks atau 
Intuisi Intelektual 

1. Intelektual dan Spisitual  

2. Ekonomi dan Politik   

3. seni    

3. Gaya Hidup 

Sains Islam Solusi Kritis 
Sains Modern 
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1. Indera 

Pengertian Indera  

Indera yang dimaksud ini 
meliputi: indera penglihatan, 
indera pendengaran, indera 
penciuman, indera peraba, 
dan indera perasa. Dari lima 
inilah ilmu pengetahuan 
terbentuk 

Fungsi Indera  

Melihat mempunyai posisi yang 
sangat sentral tersebut, tentu akan 
melahirkan sebuah pertanyaan. 
Sebenarnya apa fungsi indera 
tersebut? Tentu selain sebagai sarana 
untuk mengetahui, indera juga 
berguna sebagai alat adabtasi dengan 
lingkungan dan sebagai alat 
pertahanan. Sebagai contoh, mata 
yang berfungsi sebagai indera 
penglihatan, dapat dipergunakan 
untuk menghindari diri dari 
marabahaya yang datang, seperti 
pencahayaan yang terlalu tinggi 
yang akan membahayakan kesehatan 
mata. Telinga, sebagai indera 
pendengar, dapat dipergunakan 
untuk melindungi diri dari sesuatu 
yang membahayakan manakala kita 
mendengar suara-suar gaduh yang 
mengisyaratkan sesuatu yang 
berbahaya tersebut 

Kelemahan Indera  

nampaknya fungsi indera sebagai 
instrument ilmu pengetahuan tidak 
selamanya dapat diandalkan, sehingga 
tidak memadai untuk dijadikan sebagai 
satu-satunya alat untuk mencerap ilmu 
pengetahuan, banyak kelemahan yang 
terkandung di dalam pengunaan indera 
ini. Telinga misalnya, hanya dapat 
sesuatu dengan frekuensi 15-20.000 
hertz saja, di bawah itu telinga kita 
tidak dapat mendengarkannya, ataupun 
diatasnya.  Begitu juga dengan mata 
sebagai indera penglihatan, seringkali 
ia menipu diri kita, sehingga objek 
yang seharusnya dipahami 
sebagaimana adanya menjadi kabur 
tidak menentu. Sebagai contoh, mata 
kita tidak akan pernah mengambarkan 
objek sebuah kayu yang sedang 
dicelupkan ke dalam air sebagaimana 
adanya, karena jika memang demikian 
halnya, seharusnya indera 
mengabarkan kayu tersebut tidak 
bengkok karena air, melainkan tetap 
lurus sebagaimana kayu itu sendiri 
yang sebenarnya. Begitu juga ketika 
memandang benda yang bulat, mata 
kita tidak dapat menangkapnya secara 
utuh sebagai bulat itu sendiri, 
melainkan kita menangkapnya secara 
parsial saja. Jika memang indera 
memiliki banyak kelemahan seperti itu, 
lantas instrument apa sebenarnya yang 
dapat digunakan untuk memahami 
hakekat objek-objek itu sebagaimana 
adanya? 
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Ibn Sina  Panca Indera 

Ibn Sina (w. 1037) menambahkan 
terhadap pancaindera lahir tersebut indera-indera 
batin. Penambahan ini dimaksudkan untuk 
melengkapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki 
oleh indera lahir 

Kedua, khayal atau 
“daya imajinatif 
retentif”  daya ini 

memiliki daya 
sebagai pelestari 

dari apa yang 
sudah ditangkap 

oleh daya 
sebelumnya 

“indera bersama”. 
Daya ini sangat 
penting, karena 

setiap yang dicerap 
oleh daya 

sebelumnya harus 
direkam dalam 
daya ini. Tanpa 
daya khayal ini, 
kita tidak akan 

mungkin 
mengingat wajah 
sahabat, kawan, 

ataupun orang lain. 

.Pertama, indera 
bersama (al-hiss al-
musytarak). Telah 
disebutkan diatas, 
bahwa kelemahan 
indera lahir adalah 

tidak dapat 
menangkap objek 

secara utuh, 
melainkan bersifat 

parsial. Untuk 
memberi kesan utuh 

inilah diperlukan 
indera lain yang 

menyatukan. Indera 
inilah yang oleh Ibn 
Sina disebut sebagai 

indera bersama 
(cammon sence). 

Ketiga, “daya 
estimasi” atau 
“wahm”.Indera 
batin memiliki 
kemampuan 

menilai apakah 
benda itu 

bermanfaat atau 
berbahaya.Jenis 
indera ini sangat 
erat hubunganya 

dengan 
kehidupan 
manusia. 

Keempat.Daya 
imajinasi atau 
mutkhayyilah 
berfungsi untuk 
melihat bentuk-
bentuk lain dari 
suatu benda. 
Sebagai contoh, 
suatu objek 
pegunungan 
yang dipandang 
lewat daya 
“indera 
bersama” 
sebagai 
pegunungan 
batu, maka oleh 
daya “imajinasi” 
dapat dilihat 
sebagai 
pegunungan 
emas. 

Dan yang kelima, 
daya memori atau 

“al-hafizhah” 
yang memiliki 
fungsi sebagai 

daya abstraksi dari 
apa-apa yang 

diingat dari bentuk 
fisik.Daya ini 

selain mengingat 
bentuk-bentuk 

fisik, dapat juga 
mengabstraksikan 
masuk wilayah-
wilayah abstrak 

Pandangan Nasr 

Di-era modern, terdapat pandangan bahwa indera dipahami hanya ungsur fisik saja, sambil menafikan 
indera batin sebagaimana yang dijelaskan Ibn Sina. Mau tidak mau, inilah penyebab lahirnya paham 
positivistik atau positivisme didalam ilmu pengetahuan, dimana realitas dipahami hanya sejauh yang dapat di 
indera saja. Nasr banyak mengkritik pendekatan ini karena telah mereduksi keluasan realitas yang meliputi 
bukan hanya inderawi, melainkan mencakup juga semua realitas metafisika yang berada melampaui yang fisik. 



193 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Akal / Intelek 

Kemampuan Intelek 
Mengetahui Tuhan 

Karakteristik Intelek Definisi Intelek Tanggapan 
Terhadap 

Skeptisisme Kant 

Metafisika sebagai 
Fondasi Ilmu 
Pengetahuan 

Intelek adalah cahaya 
yang menembus 
kepadatan dan 

pengumpulan manifestasi 
kosmik, tidak lain adalah 
cahaya Ilahi itu sendiri, 

yang direfleksikan dalam 
diri manusia dan semua 
mahluk dalam berbagai 

cara dan mode yang 
berbeda. 

Dalam bahasa Arab 
intelek (al-‘aql) 

dihubungkan dengan kata 
“mengikat” yakni apa 

yang mengikat manusia 
dengan Awalnya; yang 
secara etimologis dapat 
dibandingkan dengan 

agama itu sendiri. Dalam 
hal religius juga berarti 
apa yang mengikat dan 

menghubungkan manusia 
dengan Tuhan. Dalam 
pandangan Aristoteles, 
manusia didefinisikan 

sebagai mahluk rasional. 
Bagi Nasr, pengertian 

“rasional” di sini tidaklah 
memadai karena 

kemampuan rasional jika 
dipisahkan dari intelek 

dan wahyu dapat menjadi 
kekuatan setan dan 

dengan sendirinya akan 
menurunkan kualitas dan 

kandungan suci dari 
intelek. Untuk itu, rasio 
mesti memiliki ikatan 

dengan intelek dan 
wahyu. Dari sini, Nasr 

membedakan antara rasio 
dan intelek. Rasio 

merupakan semata-mata 
aktivitas berfikir sebagai 
perpanjangan dari refleksi 

intelek, dan intelek 
sendiri merupakan 

sumber lahirnya segala 
kesadaran dan 
rasionalitas. 

Nasr banyak menguraikan 
karakter intelek dalam 

karyanya yang berjudul, 
Knowledge and the 

Sacred. Intelek sendiri 
bersumber langsung 

kepada Yang Sakral. Ia 
lahir tidak terpisah dari 
realitas itu sendiri (sat, 

chit, dan ananda). Intelek 
hadir dengan sendirinya 
(self-evident) bersamaan 
dengan wujud itu sendiri. 

Kualitas suci terhadap 
intelek lahir dari sumber 

kesucian. Intelek 
sebagaimana dijelaskan 

diatas memiliki hubungan 
dengan Intelek Ilahi 

sebagai awal dari segala 
yang suci, maka intelek 

itu sendiri dapat 
ditemukan melalui proses 
pensucian diri. Di dalam 
berbagai tradisi Agama 
akan ditemukan proses 

tersebut. Islam 
menjelaskan manusia 

sebagai mahluk 
intelektual yang dapat 

membedakan antara yang 
real, dan tidak real, dan 

pengetahuan yang 
absolut. Persaksian 

tentang keimanan La 
ilaha illah’Allah adalah 

pernyataan yang 
berkenaan dengan 

pengetahuan metafisik 
berkenaan dengan prinsip 
dan manifestasinya. Nabi 
Muhammad menyatakan, 

“katakanlah La ilaha 
illah’Allah dan 

bebaskanlah”, mengacu 
secara langsung kepada 

kualitas pengetahuan 
prinsipal. Nama-nama 
tradisional oleh naskah 

Suci Islam, di mana 
semuanya berhubungan 
dengan pengetahuan: al-

Qur’an “bacaan”, al-
furqon “ketajaman” dan 

umm al-kitab “induk 
kitab”. 

Bagi Nasr Tuhan sebagai 
realitas dapat diketahui 

bukan hanya karena 
manusia dipersenjatai 
dengan intelek, tetapi 
juga karena kosmos, 

agama dan manusia yang 
ada memiliki suatu 
subtansi sakral yang 
memanifestasikan 

Realitas Tinggi bagi 
orang-orang yang 
menyiapkan diri 

menerima pengetahuan 
semacam itu. Dalam 
konsep Islam, ilmu 

merupakan salah satu 
sifat Allah, Nasr 

memandang pengetahuan 
sebagai suatu entitas yang 

ada sebagai wujud 
bersama Tuhan. Karena 
itu pengetahuan, bagi 

Nasr, baik yang tampak 
melalui makrokosmos 
maupun mikrokosmos, 

tidak bisa dipisahkan dari 
Realitas Tertinggi karena 

subtansi pengetahuan 
adalah pengetahuan 

realitas yang merupakan 
Subtansi Tertinggi, Yang 
Sakral, jika dibandingkan 
dengan semua tingkatan 

eksistensi dan semua 
bentuk yang hanya 

sebagai aksiden. Intelek 
itu, tegas Nasr, bagaikan 
sinar yang berasal dari 
dan kembali ke Yang 

Mutlak dan, karenanya, 
disertai dengan 

kemungkinan untuk 
mengetahui Realitas 

Tertinggi. Karena 
fakultas sakral ini selalu 
berada di pusat manusia, 

manusia dapat melampaui 
dualias dan berjalan 

menuju kesatuan dengan 
Yang Sakral. 

Nasr berpandangan 
bahwa manusia berada 

dalam keuntungan besar 
manakala dapat 

mengetahui segala 
sesuatu di dalam 

esensinya.Ia dapat 
mengetahu esensi dirinya 

sendiri apabila ia tidak 
lagi berilusi bahwa 

bayangan dirinya yang 
telah mengalami 
eksternalisasi dan 

obyektivikasi itu sebagai 
dirinya yang sejati karena 

sesungguhnya yang 
hakikat atau yang sejati 
itu sifatnya tidak dapat 

dieksternalkan. Dan 
disinilah letak perbedaan 
antara Kant dengan Nasr. 

Apabila Kant dengan 
proyek kritisisme 
berusaha untuk 

membebaskan  akal dari 
kesalahan-kesalahan 

epistemologis, namun 
sangat disayangkan 

karena proyek tersebut, 
Kant meletakan Tuhan 
sebagai pelengkap saja 

dari proses mengetaui. Ini 
tentu berbeda dengan 

pandangan Nasr di mana 
Tuhan berada sebagai 

sentral dari seluruh proses 
ilmu pengetahuan. 

Bahkan dengan inteleksi, 
hakikat Tuhan pun dapat 

tersingkap. Proses 
mengetahui ini tentu 

bukan berarti 
merendahkan posisi 
Tuhan di hadapan 

manusia, melainkan 
sebaliknya memberikan 
kekuatan untuk manusia 

mengetahui. Bahwa 
Tuhan adalah pusat 
segala sesuatu dan 

sekaligus hal terpenting 
dari pemikiran Nasr  

pemaparan Nasr terkait 
metafisika sebagai 

fondasi ilmu 
pengetahuan. Di dalam 

metafisika Islam, Realitas 
Tertinggi memilik empat 

buah kualitas dasar. 
Sementara pemberian 

kualitas ini secara 
langsung berdasarkan 
ayat Al-Qur’an yang 
artinya “Dialah Yang 
Awal dan Yang Akhir, 
Yang Zhahir dan Yang 

Bathin….” (Q.S.57:3). Di 
samping arti-arti yang 

lain, atribusi ini 
mengandung satu arti 
yang secara langsung 
berhubungan dengan 

argumentasi kita. Sebagai 
Realitas Tertinggi, 

sekaligus Allah adalah 
yang Batin dan yang 

Zahir, Pusat dan 
Lingkaraan. Manusia 

yang religious 
memandang Allah 

sebagai Yang Batin. 
Manusia lainnya yang 

sama sekali telah 
melupakan alam spiritual 
hanya memandang yang 

Zahir. Tetapi karena tidak 
mengetahui Pusat, ia 

tidak menyadari bahwa 
Yang Zhahir itu sendiri 

sebenarnya adalah 
manifestasi dari Pusat 
atau Allah. Inilah yang 

dilupakan Kant di dalam 
menjelaskan kategori-
kategori rasio, dimana 

kategori-kategori tersebut 
seakan-akan lepas dari 
Pusat (Sang Pencipta) 

sehingga menjadi hukum 
yang berjalan sendiri. 
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3. Hati / Qolbu 

Akal Versus Hati  Pandangan Nasr tentang Hati 

Pertama, akal sering dibuat tidak berdaya 
ketika berhadapan dengan kehidupan terdalam 
manusia yang menyentuh emosinya. Prasaan seperti 
senang, bahagia, menderita dan kesepian, ternyata 
tidak dapat dijelaskan oleh akal semata.  

Kedua, kebiasaan meruang-ruang 
(spatilize), menjadikan akal tidak kuasa ketika harus 
melihat kekhusuan serta peristiwa. Bagi akal satu 
detik ya satu detik dimanapun ia berada. Sedangkan 
bagi yang merasa mengunakan hati tentu satu detik 
bagi yang menunggu dan bagi yang ditunggu 
amatlah berbeda.  

Ketiga, akal tidak dapat memahami objek 
ilmu pengetahuan secara langsung, ia membutuhkan 
simbol-simbol sebagai perantara antar dirinya 
dengan objek yang diamati. Berbeda halnya dengan 
hati dimana tidak ada lagi jarak antara subjek dan 
objek yang diamati. Semua menyatu menjadi satu, 
tanpa jarak yang memisahkan. 

Dalam pandangan Nasr hati 
memiliki fungsi yang sangat penting 
dalam meraih ilmu pengetahuan. Karena 
itu Nasr lebih sering mengunakan 
inteleksi sebagai perpaduan antara 
instrument akal dan hati. Nasr yakin 
mengabungkan akal dan hati akan 
menjadikan ilmu pengetahuan tetap 
murni dan pada saat yang bersamaan 
akan mendorong sang empunya tampil, 
bukan hanya menguasai tapi juga 
mampu mentransformaikan dirinya 
menjadi insan yang lebih baik lagi.   

Rumus Ilmu Pengetahuan  

Indera + Akal + Hati = Ilmu Pengetahuan (Sakral/Islam) 
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4. Inteleks atau Intuisi Intelektual 

Pemahaman  
Inteleks 

Peran Inteleks 

Menurut  Nasr, Inteleksi adalah 
pengabungan antara iluminasi hati 

dan pikiran manusia beserta wahyu. 

Ilmu yang dicerap oleh inteleksi 
adalah “sains sakral” yang 

terejawantah di dalam jantung setiap 
tradisi. Dengan demikian, inteleksi 
adalah akal potensial yang selalu 

berkomunikasi dengan Akal Aktif. 
Kehadirannya dalam diri manusia 
merupakan anugerah terbesar yang 
karenanya manusia dapat membuka 

tabir langit. Dalam tradisi filsafat 
Islam dikenal dengan dua jenis ilmu, 
yaitu, ‘ilm hushuli dan ‘ilm hudluri. 

Perbedaan antara instrumen indera 
dengan intekeksi tidak terperikan 
besarnya. Jika piranti indera dapat 

digunakan hanya untuk 
mengumpulkan data-data empirik, 

maka inteleksi dapat berfungsi 
sebagai instrumen untuk mengerti 

lebih dalam tentang data-data 
tersebut, sekaligus berfungsi sebagai 

penghubung antara benda-benda 
empiris dengan Tuhan sebagai 

sumber pengetahuan. 

Pandangan Nasr 

Nasr menyatakan bahwa lewat 
“inteleksi” ini, kearifan dalam 

hidup akan tercapai. Dan 
menurutnya, penyebab dari 

hilangnya kearifan atau 
“sapientia” saat ini adalah 

dikarenakan instrument 
inteleksi tidak pernah 

difungsikan. 
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Tantangan-Tantangan Modernitas 
Terhadap Kaum Muda Muslim 

1. Intelektual dan Spiritual 

Nasr  mengingatkan Pertama-
tama kaum Muslim harus memberikan 
tanggapan Islam terhadap dunia modern 
dalam hal agama secara umum, dan 
kemudian menyangkut ajaran Islam 
secara khusus. Tentu saja tugas ini tidak 
bisa dibebankan di puncak seorang 
muda Muslim yang memungkinkan 
belum mengenal tradisinya sendiri 
dengan baik, tetapi merupakan 
tanggung jawab para sarjana dewasa 
dunia Islam yang harus memberikan 
pembekalan intelektual agama dan 
aspek-aspek spiritualnya, sehingga 
kaum Muslim yang lebih muda dapat 
belajar dan memetik hikmahnya. 

Juga yang paling penting kaum 
muda Msulim harus belajar lebih 
banyak lagi tentang tradisi intelektual 
mereka sediri yang mencakup pelbagai 
disiplin Islam mulai dari Yurispendensi 
(fiqh) dan prisnip-prinsip yurispendensi 
(Ushul fiqih) hingga ilmu-ilmu teologi, 
filsafat, dan pengetahuan spiritual 
tasawuf, selain disiplin-disiplin dasar 
sperti tafsir Al-Quran dan Hadist. Tentu 
saja tidak mungkin bagi seorang muda 
Muslim menguasai semua subjek ini, 
tetapi bukannya tidak mungkin baginya 
untuk memiliki pengetahuan dasar 
tentang tradisi intelektual ini, sehingga 
tidak merasa rendah diri vis-à-vis 
tikaman tantangan Barat yang hampir 
semuanya dalam bidang pengetahuan 
dan karenanya bersifat intelektual, jika 
bukan dalam makna istilah itu yang 
sebenarnya setidaknya dalam makna 
rasional dan hal-hal yang merupakan 
buah pemikiran. 

Kemudian dapat dikatakan 
bahwa satu-satunya jalan untuk 
memberikan jawaban Islam 
terhadap dunia modern atas 
nama kaum muda Muslim 
pertama-tama adalah mampu 
mempertahankan dari distorsi-
interpretasi dengan bertumpu 
pada agama yang paling otentik 
dan utama serta menghindari 
munculnya oposisi sektarian 
yang dalam lingkungan lain 
sangat bisa dipahami tetapi saat 
ini hanya sedikit energy 
spiritual dan intelektual 
masyarakat Islam, terutama 
ketika dihadapkan dengan 
dunia modern.  

 

Kedua, generasi muda 
Muslim harus mampu memetik 
tanggapan  dari tradisi intelektual 
Islam terhadap tantangan berbagai 
teori dan praktik filsafat dan sains 
yang memancarkan dari dunia 
modern. Terakhir, yang paling 
penting, kaum muda Muslim 
mampu membedakan antara 
modernisme dan tradisi-tradisi 
agama ontentik yang masih ada di 
Barat yang secara umum walaupun 
itu tumbuh di Barat yang secara 
umum  memiliki kesamaan dengan 
Islam dibandingkan dengan 
sekularisme, walaupu hal itu 
tumbuh di Barat, yang akarnya 
sama sekali tidak berkaitan dengan 
agama dan perspektif suci agama-
agama monoteistik lainnya, namun 
sebenarnya bersaudara dengan 
Islam dan juga anggota keluarga 
agama Ibrahim. 
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2. Ekonomi dan Politik 

Ketika kita menengok pada bidang 
sosial, ekonomi dan politik 
kehidupan, hal yang penting untuk 
dicatat pertama-tama adalah bahwa 
sebagian besar kaum muda Muslim 
tidak mampu membedakan antara 
ajaran Islam otentik yang secara 
umum terpadu dalam struktur  
sosial dunia Islam tempat mereka 
tumbuh dan adat istiadat dan 
kebiasaan setempat yang juga 
mengelilingi kehidupan mereka. 
Sering terjadi ketika mereka 
bertemu dengan Muslim lainnya 
dari Negara lain, pertama kali 
berlangsung berdiskusi panjang 
ketika salah satu diantara mereka 
sedang memperaktekkan atau 
mengikuti norma-norma Islam 
otentik, sementra sebenarnya 
mereka semua sama tetapi dengan 
konteks kebudayaan dan sosial 
yang berbeda, maka ajaran Islam 
mewujudkan dirinya  secara 
historis.. 

Mungkin bidang yang paling sulit 
bagi kaum muda Muslim hadapi 
dalam aspek praktik kehidupan 
adalah politik. Di dunia Islam, lagi-
lagi sebagai akibat langsung 
perukan sebagian besar lembaga 
politik Islam tradisional dan 
penetrasi berbagai kekuatan seperti 
nasionalisme dan lembaga 
pemerintah  tertentu dari Barat 
yang tidak selaras dengan ajaran 
syari’ah menyebabkan ketegangan 
cukup tinggi di kalangan dunia 
Islam menyangkut bidang politik, 
dan tidak selalu ada kebebasaan 
mendiskusikan masalah ini secara 
terbuka di banyak negara Muslim. 
Karena itu, ketika kaum muda 
datang ke Barat, pada satu sisi, ia 
merasakan kebebasan yang 
memungkinkan mendiskusikan isu-
isu politik dan pada sisi yang lain, 
ia sering diserang oleh orang-orang 
Barat yang mengkritik kurangnya 
demokrasi di negara-negara Islam 
dan menentang banyak hal yang 
sedang terjadi dalam peta politik 
dalam dunia Islam.Pada saat yang 
sama, di balik berbagai jenis 
manipulasi yang dilakukan oleh 
pemerintah-pemerintah 
“demokratis” tertentu, ada usaha 
untuk memaksimalkan keinginan 
berkuasa negara-negara Barat 
secara politik dan ekonomi di dunia 
Islam tanpa mempedulikan tuntutan 
penyebaran ideologi demokrasi 

Dalam bidang ekonomi peting bagi 
kaum muda Muslim untuk 
mengingat kebajikan yang 
mengaitkan ekonomi dengan etika 
yang senantiasa ada dalam 
peradaban Islam, dan bahaya-
bahaya besar yang muncul apabila 
keduanya dipisahkan satu sama 
lain, dan ketika ekonomi menjadi 
sebuah “ilmu” yang hampir terlepas 
dari umat manusia, hanya 
berkaiatan dengan kuantitas tanpa 
kepedulian apa pun terhadap aspek 
kualitatif kehidupan. Dalam bidang 
ini, kebagkitan kembali ekonomi 
Islam yang dalam beberapa hal 
terjadi selama dua dekade terakhir 
setidaknya harus diketahui oleh 
kaum muda Muslim, dan pada saat 
yang sama juga mengenal berbagai 
kekurangan dari penerapan 
ekonomi Islam di pelbagai belahan 
dunia Islam.  
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3. seni 

Dalam Islam seni 
tertinggi adalah kaligrafi dan 
arsitektur, diikuti oleh seni 
busana dan perbuatan obyek-
obyek yang mengelilngi manusia 
dalam kehidupan sehari-hari 
mereka, seperti karpet dan 
semacamnya, dan karena itu 
menentukan lingkungan umat 
manusia. Sejajar dengan seni-seni 
itu, tentu saja terdapat seni puisi 
nonplatik yang menduduki 
tempat utama dalam kebudayaan 
Islam dan, musik yang paling 
penting berbagai jenis lagu 
pembacaan al-Quran, seni utama 
Islam. 

Hal yang perlu dicatat 
disini, pertama-tama, bahwa 
kaum muda Muslim sebaiknya 
memahami bagaimana kayanya 
tradisi seni Islam dan seharusnya 
tidak hanya tinggal diam ketika 
mereka mendengar kritisisme 
para pengkritik modern bahwa 
Islam belum menghasilkan seni 
plastis atau musik apa pun yang 
menonjol seolah-olah setiap 
peradaban harus menghasilkan 
jenis seni yang sama dengan 
kesamaan kepentingan pula. 

Kaum muda Muslim, 
yang berhati-hati terhadap 
warisan seni dan kepentingan, 
dapat selalu menjawab kembali 
dalam kasus-kasus seperti itu dan 
mengatakan bahwa jika Islam 
belum menciptakan seni patung 
atau belum mementingkan 
lukisan sepertu yang telah 
dilakukan Barat, pada giliranya 
Barat pun belum menghasilkan 
hal yang sama, puisi mistis yang 
agung dalam berdasar pada cinta 
dan pengetahuan tentang Tuhan 
yang menghiasi kesustraan 
hampir seluruh masyarakat Islam. 

Kritisisme yang harus dijawab 
oleh kaum muda Muslim dalam bidang 
seni sering berdasar pada kenyataan, 
terutama yang dikemukakan oleh para 
kritisi seni Barat yang dangkal, bahkan 
lukisan Islam tidak hidup atau 
naturalis, walaupun kritisisme ini 
dilontarkan beberapa tahun yang lalu 
ketika seni Barat sendiri memutuskan 
untuk mencapai naturalistis. Juga 
terdapat kritisisme bahwa seni Islam, 
berbeda dengn seni Yunani, tidak 
mampu menandingi gerakan dalam 
tubuh para tokoh yang 
menggambarkan atau menampilkan 
ruang tiga dimensi dan kritisisme lain 
semacam ini. Kritisisme seperti itu 
dalam kenyataanya bersifat hampa dan 
tidak relevan jika seorang memahami 
pengertian seni Islam, sekalipun 
demikian karya-karya seperti itu sering 
dibuat. 

Jenis kritisisme lain yang 
dilontarkan adalah seni Islam bersifat 
statis dan tidak berubah secara berarti 
selama berabad-abad. Seolah-olah 
perubahan itu sendiri sebuah kebajikan 
yang besar. Kaum muda Muslim harus 
membalikkan argumen itu dan 
menghadapi kritik mereka dengan 
menunjuk pada pentingnya sebuah seni 
yang justru karena tidak berubah  
secara konstan, berbicara yang lebih 
fasih selama berabad-abad bahkan 
terhadap massa yang tidak terpelajar 
sekalipun dibandingkan seni dunia 
Barat yang senantiasa berubah, bahkan 
juga jika seorang mengesampingkan 
kandungan kedua seni tersebut. 
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4. Gaya Hidup 

Dan pada akhirnya, 
sampai pada persoalan gaya hidup, 
harus diperhitungkan  bahwa 
sangat sulit untuk seorang muda, 
apakah Muslim atau agama 
lainnya, untuk menahan daya tarik 
sangat besar yang dimiliki gaya 
hidup modern karena gaya hidup 
ini justru merangsang elemen 
kegairahan dan pemberontakan 
jiwa, yang lebih mudah untuk 
menyerahkan diri kedalamnya 
dibandingkan kepada elemen-
elemen diri yang lebih tinggi 
berupa keshalehan dan yang 
menuntut disiplin dan penyerahan 
diri sepenuhnya kepada Allah. 

Jangan kita lupakan bahwa kita 
hidup pertama untuk hidup sesuai 
dengan kehendak Allah seperti 
yang di ekspresikan secara konkrit  
dalam tradisi Islam dan tidak ada 
situasi yang menghalanginya. Lagi 
pula, dalam melakukan tugas ia 
bukan hanya memberikan 
pelayanan terbesar kepada Islam 
tetapi juga memberikan pelayanan 
terbaik kepada jiwnya sendiri 
sebagai mahluk abadi dan juga 
pada kemanusiaan. Tidak boleh 
dilupakan bahwa salah satu fungsi 
Islam yang paling penting, menurut 
sudut pandang spiritual dalam abad 
kemanusiaan yang gelab ini, 
Adalah terus menjadi saksi 
terhadap keberkahan realitas Allah 
dan pengapdian kepada 
kehendaknya-Nya. 

Sebagai kaum muda 
Muslim tahap pertama yang 
harus dilakukan adalah melawan 
aspek-aspek gaya hidup modern 
agar menjadi seorang Muslim 
yang serius. Tentu saja,  di sini, 
masalahnya  sangat berbeda bagi 
kaum muda Muslim dari dunia 
Islam yang bersekolah di Barat 
atau bagian lain dunia modern, 
seperti jepang, dan Muslim yang 
lahir dalam keluarga Muslim 
yang tinggal di Barat dan tidak 
pernah juga mengenal 
kebudayaan Islam tradisional.  

 

Tarikan kehidupan 
modern terhadap dua jenis kaum 
muda Muslim ini, seperti halnya 
juga terhadap kuam muda di 
sektor-sektor  yang telah 
termodernisasi di dunia Islam 
sendiri, tidaklah sama, tetapi 
dalam semua kasus ini ada 
tantangan berat yang melibatkan 
berbagai aspek kehidupan, mulai 
dari cara seorang berbusana, 
berbahasa dan maknanya, sampai 
jenis musik yang didengar dan 
jenis hiburan yang dinikmatinya. 

Bidang inilah yang 
mengharuskan kaum muda 
Muslim menghadapi gelombang 
paling kuat modernisme yang 
berusaha menyusupi dunia Islam, 
dan justru di sinilah bahwa hanya 
dengan keagungan yang memancar 
dari ibadah-ibadah suci dan 
pikiran serta jiwa yang terlatih 
baik yang memancarkan keimanan 
yang akan mampu melawan 
tekanan untuk mengikuti gaya 
hidup seperti itu, terutama Muslim 
yang tumbuh di Barat dan juga 
mereka berasal dari dunia Islam 
sendiri pada usia  yang masih 
cukup muda. 
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Sains Islam Solusi Kritis Sains  Modern 

Menurut Nasr Sains Islam 
bertujuan untuk memberikan solusi 
bagi kebutuhan sains modern. 
Demikian juga sains yang terdapat 
dalam pandangan tradisional bertujuan 
untuk kemaslahatan manusia, yang 
dalam perkembangannya (modern) 
beralih menjadi sains yang 
membahayakan manusia. Semakin 
berkembang sains, dan semakin tidak 
arif juga menjadi seorang manusia. 
Begitulah hasil refleksi Nasr atas sains 
modern. 

Nasr mencoba mengenali 
lebih mendalam, dengan sebuah 
pertanyaan.  Apa sebenarnya yang 
menyebabkan sains modern 
mengalami krisis yang 
berkepanjangan? Dalam analisis Nasr, 
manusia modern telah membakar 
tangannya dengan api yang 
dinyalakannya karena ia lupa siapakah 
ia sesungguhnya. Seperti yang 
dilakukan Faust,  setelah menjual 
jiwanya untuk memperoleh kekuasaan 
terhadap lingkungan alam manusia, ia 
menciptakan suatu kondisi di mana 
kontrol terhadap terhadap lingkungan 
berubah menjadi pencekikan terhadap 
ekologi, yang selanutnya berubah 
menjadi kehancuran ekonomi, bahkan 
lebih parah dari itu menjadi perbuatan 
bunuh diri sendiri. 

Dalam pandangan tradisional, alam 
semesta bersifat sakral. Ia dapat berbicara 
kepada manusia dan semua fenomenanya 
memiliki makna. Struktur kosmis 
mengandung sebuah wahyu pesan spiritual 
bagi manusia dan dengan demikian 
merupakan sebuah wahyu yang sumber 
asalnya adalah sama dengan agama itu 
sendiri. Keduanya adalah manifestasi dari 
intelek universal, dan alam sendiri 
merupakan bagian integral dari seluruh alam 
makna, tempat manusia hidup dan mati.  

Berbeda dengan sains modern, 
demi mewujudkannya, manusia pertama-
tama mengosongkan kosmos dari karakter 
sucinya, sehingga ia menjadi profane 
(bersifat keduniawian). Pandangan sains 
modern menjadi sekularisme. Simbol alam 
dijadikan fakta, kualitas dalam alam diubah 
sesuai menjadi rangkaian kuantitas. Alam 
semesta semula transparan berubah menjadi 
opaque (Tak tembus cahaya) dan bermakna 
secara spiritual. 

Kemudian Nasr menegaskan, 
bahwa hilangnya cara pandang holistik 
terhadap alam dikarenakan kosmologi di 
Barat telah mengabaikan metafisika. Manusia 
modern gagal untuk mengingat adanya 
hiararki keberadaan dan pengetahuan. 
Metafisika direduksi menjadi filsafat yang 
rasionalistik, dan filsafat ini secara berlahan 
dijadikan sekedar “tambahan” bagi sains-
sains alam dan matematika, sehingga 
beberapa sekolah modern mengaggap filsafat 
hanya berfungsi sebagai pengurai metode dan 
pengklarifikasi konsistensi logis dari sains. 
Fungsi kritis dan independen yang harus 
dijalankan akal telah menghilang. Sains 
sendiri pada akhirnya menjadi hakim 
tertinggi nilai-nilai kemanusiaan dan sebagai 
kriteria kebenaran. Dan dari sinilah lahir apa 
yang dinamakan “sainstisme" yang mutaakhir 
ini dijadikan sebagai pengukur segala 
kebenaran adalah sains yang positivistik. 

Manusia modern dengan 
pandangan sainstisme nya mencoba 
melihat segala realitas dari kacamata 
dan menolak realitas lain tidak dapat 
oleh dirinya. Dengan bahasa lain 
manusia modern mencoba melihat 
dunia tumbuh-tumbuhan, hewan, dan 
manusia, bahkan Tuhan sebagai 
rangkaian eksistensi cukup hanya 
dengan kacamata rantai rendah, yaitu 
materi/pelikan.  

Maka wajar jika Nasr 
pernah berpendapat bahwa lebih baik 
mengembangkan “ilmu demi 
pengertian” meskipun secara  “ilmu 
demi kecekatan” terasa lamban, 
daripada “ilmu demi kecekatan” 
namun miskin dimensi sapientia atau 
“ilmu demi pengertian”. Jadi apabila 
ditanya seberapa pentingkah “sains 
Islam” sebagai kebutuhan sains 
modern? Maka jawabnya, sangat 
penting sekali dalam rangka 
mengembalikan “ilmu-ilmu 
pengertian” pada posisinya yang tepat. 
Dengan demikian harmonisasi 
kehidupan manusia dapat tercipta.  
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