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Kata dasar ilmu diambil dari bahasa Arab علم yang lazim diterjemahkan menjadi 'ilmu' 

atau 'pengetahuan' karena merujuk pada proses mendapatkan pengetahuan dan pada 

informasi yang diperoleh melalui belajar .
Ilmu merupakan pihak utama yang mendorong perkembangan teknologi atau membantu

kemajuan teknologi.

Alquran telah memaparkan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu bagi

pengembangan kehidupan manusia, dan yang jelas itu untuk kesejahteraan manusia

sekaligus sebagai alat untuk membantu meringankan tugasnya sebagai khalifah di muka

bumi ini.
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Dari pemaparan beberapa ayat diantara ayat Alquran yang membicarakan tentang

ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata konsep untuk memberikan pengetahuan

dasar (informasi/wawasan) bagi manusia telah ada dalam kitab suci umat Islam ini.

Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diisyaratkan oleh Allah dalam Alquran, berupa

meninggikan derajat orang yang berilmu dan tidak akan mungkin dapat mencapai

kemajuan (keinginan) untuk memfungsikan alam ini dengan baik tanpa adanya

kekuatan" (iptek), adalah sarana bagi umat manusia agar selalu dapat mewarnai

kehidupan ini dengan suasana pengembangan iptek.

Keterpaduan Alquran dan iptek adalah ketika Allah memberikan isyarat dalam Alquran, akan ke
khalifahan manusia, yang mana ia mendapatkan tugas sebagai pemelihara kemakmuran bumi
demi kelangsungan hidupnya di alam ini. Ketika itu Allah menundukkan alam ini untuk
dimanfaatkan oleh manusia, dengan ditundukkannya alam, manusia diperintahkan untuk
memahami dan menguasai alam dengan jalan memakai sebuah instrumen (alat) yaitu yang kita
kenal dengan istilah "sunnatullah".



ra

Sunnatullah itu sendiri diartikan dengan hukum-hukum alam yang berlaku secara

menyeluruh dan apa adanya, semisal pergantian antara siang dan malam, adanya

matahari sebagai sumber tenaga (energi), sifat api adalah panas dan membakar, es

sifatnya dingin dan beku,

Manusia terus tertantang dengan pengetahuan yang diisyaratkan melalui penguasaan atas

sunnatullah tersebut, sehingga penemuan baru terus terlahir yang pada akhirnya menjadi

sebuah sistem pengetahuan yang secara empirik dapat dibuktikan, dan hal itu terus

berkembang sehingga menjadi ilmu pengetahuan.

Proses pencarian ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para ilmuwan melalui observasi

pengamatan), pengukuran, analisis data yang diperoleh secara kritis dilakukan, yang

dilanjutkan dengan evaluasi hasil-hasilnya dengan penalaran yang sehat untuk mencapai

kesimpulan yang rasional, yang kesemuanya telah diisyaratkan oleh Alquran sesuai

dengan alur berpikir secara ilmiah tersebut.
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Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang berdaya dan tepat guna

Al-Quran dan Alhadist berfungsi sebagai dasar pijakan dan pemandu dalam proses filsafat, 

cara kerja, dan penerapan ilmu pengetahuan. Hal ini dimaksudkan agar ilmu pengetahuan dan 

teknologi dalam penerapannya senantiasa berdaya dan tepat guna sesuai dengan tujuan dan 

fungsi ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan manusia.
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BUKTI-BUKTI ILMU PENGETAHUAN DALAM ALQURAN

1. Mendasari ilmu pengetahuan dan penerapannya atas dasar keimanan (al-Mujadilah :11)
Seorang ilmuwan dalam mengkaji suatu ilmu, dia berpedoman bahwa ilmu yang akan dikaji
merupakan ilmu Allah (Kauniyah atau Qouliyah). Karena itu, dia memulai kajiannya dengan
menyebutkan nama Tuhannya, dan proses perolehan ilmu itu mengikuti rambu-rambu Ilahi,
tujuan dari kajiannya adalah –lillahi- untuk menunaikan tugasnya sebagai Abdullah dan sebagai
khalifah Allah

. Memiliki rasa takut terhadap Allah SWT (Fatir :28)

. Seorang ilmuwan dilarang untuk menyembunyikan ilmu pengetahuannya (al-Baqarah:159)

. Seorang ilmuwan diperintahkan untuk membuat kebaikan, perbaikan, melestarikan alam dan
dilarang untuk melakukan kerusakan pada semua sektor kehidupan dan lingkungan yang ada di
bumi ( Al-Bagarah:11)
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BUKTI-BUKTI ILMU PENGETAHUAN DALAM ALQURAN

5. Seorang ilmuwan hendaknya berwawasan manfaat pada dua dimensi (dunia-akhirat)

(al-„Alaq: 1-5)

6. Bertaqwa kepada Allah SWT (al-Baqarah: 282)

7. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang telah diketahuinya

Pengetahuan adalah sesuatu yang perlu bagi kehidupan manusia. Akal dan IPTEK dalam

Al quran memiliki kedudukan yang tinggi, karena akal dan perintah menuntut ilmu

bukan hanya sebagai ajaran teori semata, namun ajaran tersebut harus benar-benar

diamalkan dan dilaksanakan, dalam Al quran surat Al-A‟raf ayat 179


