Sambutan Ketua Panitia

Assalamualaikum Wr. Wb.
Bapak/Ibu/Sdr. peserta konferensi yang kami hormati,
Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang di UIN Sunan Kalijaga dalam
acara Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Sains II. Konferensi ini adalah konferensi rutin
tahunan yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains Teknologi UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.
Konferensi ini memiliki arti penting disebabkan akhir-akhir ini muncul berbagai isuisu tentang radikalisme agama, liberalisme, kapitalisme, kompetensi mahasiswa, kualitas
pendidikan tinggi, relasi agama dan sains, dan lain-lain. Dalam perspektif ini, agama dan sains
(ataupun ilmu pengetahuan pada umumnya) secara inheren memiliki potensi untuk
menghadapi tantangan zaman.
Integrasi Interkoneksi Islam Sains merupakan salah satu visi UIN sejak masa
pendiriannya pada tahun 2005. Karakter ini menjadi ciri khas UIN sekaligus merupakan
tantangan dalam interpretasi dan penerapannya. Konferensi ini dihadiri oleh 148 peserta
pemakalah dan 135 peserta pasif dari berbagai institusi di seluruh Indonesia. Kira-kira 70%
peserta berasal dari luar Institusi UIN Sunan Kalijaga.
Kami atas nama panitia menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggitingginya pada seluruh peserta, pembicara utama, panitia, pejabat di lingkungan UIN, dan
semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam konferensi ini. Kami
memohon maaf jika dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan. Akhirnya kami
menyampaikan selamat berkonferensi. Semoga majlis ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita
semua.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
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Plenary Session

MULTIDISIPLIN, INTERDISIPLIN DAN TRANSDISIPLIN
Ilmu Pengetahuan dan Riset pada Perguruan Tinggi Masa Depan
Amin Abdullah

Abstrak

Pertumbuhan dan pengembangan pendidikan di tingkat perguruan tinggi terus berjalan cepat
seiring dengan perkembangan pengalaman manusia menyelesaikan berbagai permasalahan
kehidupan yang dihadapinya di muka bumi. Apa yang sekarang disebut dengan Universitas
Kelas Dunia (World Class University), juga Universitas Riset (Research University) menjadi
topik pembicaraan hangat di lingkungan sivitas akademika perguruan tinggi, pemerintah dan
masyarakat pemerhati pendidikan. Media cetak dan media sosial seringkali menampilkan
peringkat universitas dunia yang dibuat oleh Times Higher Education World University,
Academic Ranking of World Universities (ARWU), Higher Education Evaluation and
Accreditation Council of Taiwan (HEEACT), Webometrics dan masih banyak yang lain.
Artikel ini membahas pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dant transdisiplin dalam
perspektif ilmu pengetahuan dan riset pada perguruan tinggi. Pendekatan inter, multi dan
transdisiplin memastikan permasalahan dapat didekati secara komprehensif sehingga solusi
lebih jitu dan handal dapat diupayakan oleh siapa pun yang berkepentingan, baik pemerintah,
dunia industri, dunia swasta maupun masyarakat luas pengguna jasa ilmu pengetahuan. Triple
Helix, kerjasama segitiga, antara pemerintah, perguruan tinggi dan dunia industri sangat
dinantikan oleh masyarakat luas untuk menyongsong hadirnya peradaban keilmuan di tanah
air menuju peringkat universitas kelas dunia dan universitas riset bergengsi di dunia pada
tahun 2045.
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Piramida Integrasi Keilmuan Islam dan Sains
Siswanto Masruri
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 – Indonesia

Abstrak
Hampir semua universitas kelas dunia memiliki kesamaan karakteristik: pemimpin yang
suportif, tenaga pengajar yang unggul, tradisi keilmuan dan kebudayaan yang kuat,
mahasiswa yang hebat, perpustakaan yang lengkap, dan sistem finansial yang efektif. Jika
kepemimpinan yang suportif merupakan bahan bakar yang menggerakkan, maka, tenaga
pengajarnya merupakan mesin yang menghasilkan mutu dan para tenaga kependidikannya
memiliki peran membantu menciptakan kondisi positif antarpribadi, kelompok, kelembagaan,
dan keuangan di universitas. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di
Indonesia, UIN Sunan Kalijaga khususnya, telah memiliki jendela peluang yang besar untuk
mengimplementasikan program-program akademiknya sebagai upaya meningkatkan daya
saing internasional demi kemajuan bangsa. Kehadiran paradigma integrasi-interkoneksi
(Islam dan sains) yang dimotori oleh Rektor beserta jajarannya saat transformasi dari IAIN
menjadi UIN merupakan anugerah akademik yang harus disyukuri dan ditindaklanjuti oleh
UIN Sunan Kalijaga. Tulisan ”Piramida Integrasi Keilmuan Islam dan Sains” ini
dilatarbelakangi oleh belum terimplementasikannya konsep integrasi keilmuan dengan baik
yang disebabkan oleh beberapa faktor: kepemimpinan, ketenagaan, kelembagaan,
kekurangpahaman terhadap simbol-simbol akade-mik, dan core values UIN Sunan Kalijaga.
Adapun tujuan tulisan sederhana ini antara lain untuk mewujudkan kembali upaya-upaya
integrasi tersebut agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh sebagian besar
sivitas akademikanya. Paradigma keilmuan integrasi-interkoneksi sebenarnya telah selesai
meski masih banyak yang harus disempurnakan. Jika ada yang mengatakan hanya ayatisasi,
sunahisasi, hadisisasi, atau apa pun namanya, dan tinggal simbol, maka, hal itu lebih
merupakan proses-proses penting yang menyertainya. Peran simbol dalam suatu masyarakat
telah disadari oleh para ahli sejak beberapa waktu yang lalu. Nurcholish Madjid pernah
menyebut Hugh Dalziel Duncan, yang dalam “Preposisi Aksiomatik I”nya mengatakan:
“society arises in, and continues to edit through, the communication of significant symbol”.
Duncan selanjutnya menjelaskan bahwa “symbol bermakna” (significant symbol) adalah
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“isyarat” atau “signal” yang tidak hanya menstimulasi orang lain, tetapi juga membangkitkan
yang bersangkutan dengan makna yang sama dengan yang terbangkitkan. Dengan mengutip
Talcot Parsons, Duncan akhirnya mengatakan mustahil berpikir tentang masyarakat tanpa
berpikir tentang simbol-simbol dan bahwa elaborasi sistem tindakan manusia
akan mustahil tanpa adanya sistem simbolik yang relatif mapan dan mantap. Dengan
mengutip QS Yunus 10:19, al-Anbiya’ 21:93, al-Mukminun 23:52, pernyataan Albert
Einstein, Roger Lincoln Shin, dan core values UIN Sunan Kalijaga (integratif-interkonektif,
dedikatif-inovatif, dan inklusif-continuous improvement) maka, integrasi keilmuan ini
merupakan sebuah keniscayaan yang bermasadepan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban
sivitas akademika untuk
merealisasikannya. Untuk jenjang S1 (kecuali yang memenuhi syarat dan mampu),
tahapannya adalah “mengenal” atau “menyapa” (  ) تعارفsesama bidang ilmu, untuk jenjang
S2 (kecuali yang memenuhi syarat dan mampu), tahapannya lebih meningkat yakni
“menolong” dan “bekerjasama” (  )تعاونdengan bidang-bidang ilmu yang lain, dan untuk
jenjang S3, sebagai jenjang tertinggi, maka, seharusnya mampu memenuhi syarat dan mampu
melakukan “pengintegrasian” (  )اندماجbeberapa bidang ilmu dan menghasilkan “temuan” (
 )اختراعtentang sesuatu yang baru (novelty). Semua ini dapat ditempuh melalui proses-proses
metodologis seperti interkoneksi, komunikasi, kooperasi, similariti dan diferensiasi, apresiasi,
rekognisi, dan resiprositi antarbidang ilmu, individu, kelompok, dan institusi menuju
integrasi.
Akhirnya, proses-proses tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemimpin yang suportif, tenaga
pengajar dan mahasiswa dengan basis keilmuan dan syarat-syarat sebagai berikut: (1)
memiliki ideal type keilmuan seperti Harun Yahya (The Miracle of Human Creation, 2003),
Yusuf Al-Hajj Ahmad (The Unchalengeable Miracles of the Qur’an, 2010), Zakir Naik
(Miracles of Al-Qur’an & As-Sunnah, 2016); (2) meyakini betul bahwa Al-Qur’an dan alSunnah merupakan dua pusaka abadi umat Islam; (3) memahami dan mengerti betul bahasa
Arab dan bahasa-bahasa asing lainnya; (4) memahami dan mengerti betul kandungan alQuran dan al-Sunnah; (5) memahami dan mengerti sebagian besar teori Ilmu-Ilmu Kealaman
(Hard Sciences); (6) memahami dan mengerti betul sebagian besar teori Ilmu-Ilmu SosialHumaniora (Soft Sciences); (7) memiliki dana yang cukup; (8) memiliki kekuatan dan
militansi akademik yang tinggi; (9) memahami dan mengerti betul Ilmu-ilmu Alat lainnya.
Wallahu a’lam bi al-Shawab.
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PENDEKATAN BUDAYA DALAM MEMAHAMI HADIS NABI SAW
Fatichatus Sa’diyah
STIU Darussalam Bangkalan
Email: faticha.sadiyah@gmail.com

Abstrak
Ilmu budaya merupakan salah satu disiplin ilmu tentang manusia dan masyarakat. Barangkali
tampak tidak berkaitan dengan studi hadis atau secara khusus berkaitan dengan pemahaman
hadis Nabi SAW. Namun, jika dipelajari secara saksama, semua teks Nabi SAW merupakan
hasil produk Nabi SAW yang memiliki ruang dan waktu tertentu. Setiap manusia dan
masyarakat terikat dengan budaya, dan tidak ada budaya tumbuh tanpa masyarakat dan
manusia di sekelilingnya. Budaya arab (tempat disabdakannya hadis) dengan budaya
Indonesia berbeda. Oleh sebab itu, tanpa menggunakan pendekatan budaya, dapat terjadi
kesalahan dalam pemahaman terhadap hadis.
Meskipun pendekatan budaya ini bukan merupakan satu-satunya pendekatan yang digunakan
dalam memahami hadis, namun setidaknya ilmu ini dapat membantu dalam memahami
keutuhan suatu hadis dan makna yang dikehendaki di dalamnya. Makalah ini setidaknya akan
membrikan contoh-contoh hadis Nabi SAW yang sepatutnya melibatkan ilmu budaya dalam
upaya memahaminya.
Kata kunci: hadis, budaya, pemahaman kontekstual
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ANALISIS PERISTIWA ISRO’ MI’ROJ NABI MUHAMMAD SAW
MENGGUNAKAN HIPOTESIS DE BROGLIE DALAM PERJALANAN
ANTAR DIMENSI
Hanif Fakhrudin dan Marsono
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Abstrak
Diantara mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa Isra’ Mi’raj, yaitu perjalanan Nabi
Muhammad SAW dari Masjidil Harom ke Masjidil Aqsho lalu dilanjutkan ke Sidratul
Muntaha yang berada di lapisan langit ke tujuh. Isra’ Mi’raj dilakukan hanya dalam waktu
satu malam dengan mengendarai buroq. Buroq berasal dari kata Barqun yang berarti kilat
cahaya. Dan memang dalam perjalanan tersebut Rasulullah SAW dibawa oleh malaikat jibril
yang asal kejadian malaikat sendiri adalah dari cahaya. Oleh karena itu, kecepatan Isra’ Mi’raj
dapat dikatakan sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 300.000 km/detik. Maka dalam
satu malam, Rasulullah hanya akan menempuh jarak sekitar 1,296x107 km. Artinya hal itu
belum keluar dari sistem tata surya kita. Menurut T. Djamaluddin, profesor riset astronomiastrofisika LAPAN, perjalanan Isra’ Mi’raj Rasulullah SAW adalah perjalanan lintas dimensi.
Maka Rasulullah dapat melihat wujud jibril dan malaikat-malaikat yang lain secara langsung,
dan bahkan dapat pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa terikat ruang dan waktu.
Apabila ditinjau dari perspektif fisika, material penyusun malaikat dan buroq adalah cahaya
yang kita tahu merupakan gelombang. Sedangkan material penyusun manusia adalah tulang
dan daging yang kita tahu merupakan partikel. Sesuai dengan hipotesis de broglie bahwa
ternyata partikel bisa bersifat seperti gelombang, namun masih dalam sistem mikroskopis.
Sifat gelombang cahaya yang akan digunakan disini adalah cahaya dapat dibiaskan dan dapat
menembus benda bening. Disini, sekat antar dimensi itu dianalogikan seperti kaca bening
yang hanya dapat terlihat jelas oleh makhluk yang ada didalam ruangan berdimensi lebih
tinggi. Oleh karenanya, dalam kehidupan ini, kita sebagai makhluk yang hidup di ruang
dimensi 3 tidak dapat melihat makhluk yang hidup di ruang dimensi 4. Tetapi para bangsa jin
yang hidup diruang dimensi 4 dapat melihat kita dengan jelas. Yang menjadi inti ulasan ini
adalah, apabila sifat gelombang dari partikel dapat diberlakukan untuk sistem makroskopis,
maka sudah sangat jelas bahwa perjalanan Isra’ Mi’raj Rasulullah SAW dapat dijelaskan
dengan hipotesis De Broglie. Dan dalam asumsi-asumsi ini, kita hanya dapat berfikiran bahwa
Mu’jizat Isra’ Mi’raj Nabi Muhamad memakai hipotesis De Broglie (teori kuantum) tetapi
untuk sistem makroskopis. Tujuan dari ulasan ini adalah untuk menjelaskan peristiwa Isra’
Mi’raj dalam perspektif fisika.
Kata kunci: De Broglie, dimensi, gelombang, Isra’ Mi’raj, partikel, Nabi Muhamad
SAW
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SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU DUNIA BARAT
Mikyal Hardiyati
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
mikyalhardiyati@gmail.com2
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk membahas sejarah peradaban Ilmu di Dunia Barat
khususnya pada zaman Mesir Babilonia hingga Zaman Filsafat Katolik. Sebab,
eksistensi sebuah ilmu tidak terlepas dari sejarah panjang perkembangan manusia
sampai dengan lahirnya ilmu. Permulaan ilmu dapat ditelaah dari peradaban
manusianya. Idealnya, sejarah merupakan rekam jejak masa lalu yang memiliki peran
penting dalam kehidupan manusia yang akan datang. Ilmu lahir karena keingintahuan
yang tinggi dalam diri manusia. Perkembangan ilmu di awali dari peradaban manusia
pada masa mesir dan babilonia yang memiliki tanah yang subur sehingga pertanian
tumbuh pesat dan produktif. Pada zaman Yunani Kuno perkembangan Ilmu
melahirkan Ilmuwan-Ilmuwan yang masyhur dan banyak memberi pengaruh terhadap
ilmu pengetahuan hingga saat ini, yaitu Socrates, Aristoteles, dan Plato.
Kata Kunci : Peradaban, Manusia, Ilmu
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SAINS DALAM AL QUR’AN:
Studi Transformasi Teologi Dari Mistisisme Menuju Kritisisme Dalam
Fenomena Bencana Alam
Mochammad Sidqi Awaliya Rahman
Program Studi Ilmu al Quran dan Tafsir (IAT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Purwokerto
Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto; Telp. 0281-635624; Fax. 0281-636553
Email: mochammadsidqi2@gmail.com
mailto:lia.keysa@gmail.com
Abstrak
Tulisan ini berusaha mengkaji fenomena bencana alam dalam tinjauan ayat suci al-Qur’an.
Fenomena bencana alam di Indonesia khususunya, sedang menjadi perhatian pemerintah
dalam kapasitasnya sebagai pengelola urusan negara. Bagaimana tidak, dari data yang dirilis
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa dalam rentan waktu 9
bulan terakhir telah terjadi 2.190 kejadian bencana alam, dengan korban jiwa mencapai 445
orang. Ketika terjadi bencana alam, setidaknya terdapat tiga tipologi analisis yang diajukan
berdasarkan interpretasi ayat-ayat al Quran dan Hadits untuk mencari sebab terjadinya
bencana tersebut, antara lain, sebagai azab dari Allah Swt atas dosa-dosa manusia, sebagai
ujian dari-Nya dan sebagai bentuk campur tangan manusia. Berangkat dari pemahaman
inilah, maka kemudian fenomena bencana alam bukanlah secara murni terjadi sebagai suatu
‘hadiah’ dari Tuhan yang bersifat mutlak, melainkan peran manusia sangat memungkinkan
dalam mencegah terjadinya bencana alam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi
literasi atau dengan mengumpulkan data-data yang ada dari kajian jurnal, buku, serta sumber
lain yang relevan terhadap permasalahan. Dari kajian yang telah dilakukan, diperoleh hasil
bahwa dengan transformasi teologi seperti ini, yakni dari teologi mistisisme menjadi
kritisisme maka paradigma teosentris (Tuhan pusat segala sesuatu) yang meniadakan potensi
usaha atas manusia, akan berubah menjadi kesadaran antrhoposentris (manusia pusat segala
sesuatu) yang berguna baginya melakukan kalkulasi dan perhitungan cermat sebagai upaya
mengantisipasi terjadinya bencana alam.
Kata Kunci: Al-Quran, Antrhoposentris, Bencana Alam, dan Teosentris
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Anti-Partikel : Misteri Qur’an Surat Yasin Ayat 36
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Abstrak
Berdasarkan Surah Yasin ayat 36 menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan makhlukmakhluk-Nya berpasang-pasangan. Tafsir dari akhir ayat tersebut mengatakan adanya
pasangan-pasangan yang belum diketahui. Akhir ayat tersebut menginformasikan bahwa
pasangan itu belum diketahui karena terbatasnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Di masa
modern ini ditemukan bahwa pasangan tersebut berasal dari dunia kuantum. Pertama kali,
pasangan ini berhasil ditemukan pada tahun 1932 oleh Carl D. Anderson. Pasangan yang
berhasil ditemukan oleh Carl merupakan anti-partikel dari partikel elektron yang disebut
sebagai positron. Untuk mengitegrasikan ayat ini dengan penemuan ini digunakalah metode
konfirmatif. Sehingga pada akhirnya agama melalui kalamnya mengkonfirmasi mengenai
adanya pasangan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah dari sesuatu yang tidak diketahui
yakni adanya penemuan anti-partikel dari sebuah partikel di dalam dunia kuantum yang
menjadikannya saling berpasangan.
Kata Kunci: Yasin, Tafsir, Anti-Partikel, Positron
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The Golden Age of Islam: Antara Pemikiran dan Peradaban Abad
Pertengahan
Restiana Mustika Sari dan Yudi Setiadi
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
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Abstrak
Seiring perkembangan peradaban manusia, sains mengalami kemajuan yang pesat dan selalu
mengalami perubahan, sedangkan agama sering dianggap sebagai tradisi turun-temurun dalam
sistem kehidupan masyarakat. Secara empiris, umat Islam pada abad pertengahan mengalami
the golden age dalam segi sains. Hal ini dibuktikan dari pesatnya perkembangan tradisi
keilmuan cendekiawan muslim. Dasar metodologis pengembangan sains sejalan dengan
perintah Allah Swt. dalam al-Qur’an untuk mengamati dan menggunakan akal yang
diabadikan dalam surah al-Baqarah ayat 164, Ali Imran ayat 190-191, Yunus ayat 5, alAn’am ayat 97, dan al-Rum ayat 22. Disiplin keilmuan yang dikembangkan oleh para
cendekiawan muslim di abad pertengahan seperti Al-Kindi, Ibn Sina, dan Al-Kirmani
didasarkan pada semangat ajaran agama Islam dan terbukti berhasil membuahkan temuantemuan yang menjadi sumbangsih besar untuk peradaban Islam bahkan seluruh dunia hingga
kini. Islam dan sains memiliki keterkaitan dan keterpaduan. Sains lahir dari semangat
worldview atau pandangan hidup yang didasarkan pada paradigma al-Qur’an dan hadis
sebagai otoritas kebenaran. Tulisan ini membahas pemikiran cendekiawan muslim tentang
keterpaduan sains dan Islam yang mengalami puncak keberhasilannya pada abad pertengahan.
Kata Kunci: Sains, Cendikiawan Muslim, Abad Pertengahan, Tafsir, Islam
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Revitalisasi Nilai-Nilai Islami dalam Edukasi guna Mempersiapkan
Generasi Menuju Era Society 5.0 sebagai Bagian dari Strategi Rekonstruksi
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Rini Anggraheni1, Retno Dwi Astuti2
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Hidayatullah Jakarta
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Abstrak
Tak dapat dipungkiri fakta bahwa dunia industri dan informasi yang dengan pesat
berekspansi, mendorong manusia untuk terus berinovasi. Namun, Revolusi Industri 4.0
dengan kecanggihan teknologi yang mampu mengakselerasi perkembangan industri nyatanya
juga berdampak pada demoralisasi, pergeseran norma, dan tradisi. Narasi society 5.0 muncul
dengan konsep kehidupan yang berbasis teknologi dan berpusat pada manusia. Manusia
diposisikan sebagai pemegang kemudi atas perkembangan teknologi. Sehingga, dibutuhkan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak hanya unggul dalam akademik dan keterampilan,
namun juga etika dan kepribadian. Sebab, jika teknologi dibiarkan berkembang di luar kendali
yang baik, justru dapat mengancam kehidupan. Dilatarbelakangi hal tersebut, penulis
bertujuan mengajak para pembaca untuk berkaca pada histori Islam yang pernah mumpuni
termasuk dalam bidang sains dan teknologi. Dari sini kita dapat mempelajari, mengevaluasi,
kemudian merekonstruksi peradaban Islam yang pernah gemilang. Berdasarkan studi literatur
yang dilakukan, penulis mendapati bahwa kegemilangan ini tak lepas dari peranan edukasi
yang dilandasi nilai-nilai qur’ani. Edukasi yang berhasil mencetak generasi akhlaki yang juga
mahir dalam ilmu duniawi. Oleh karenanya, penting untuk merevitalisasi nilai-nilai islami
dalam edukasi di era modernisasi. Hal ini diharapkan mampu mencetak generasi berakhlak
terpuji serta unggul dalam sains dan teknologi, guna mempersiapkan diri menghadapi era
society 5.0.
Kata Kunci: Islami, Edukasi, Society 5.0, Sains dan Teknologi, Peradaban Islam.
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Jakarta, Jl. Ir H. Juanda No. 95, Cempaka Putih, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten 15412
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Abstrak
Masyarakat yang bijaksana adalah mereka yang selalu menerima dan memajukan
peradabannya. Dalam memajukan peradabannya disertai dengan masifnya kemajuan ilmu
pengetahuan (sains) dan teknologi setidaknya memengaruhi terhadap prilaku masyarakat baik
dia sebagai masyarakat beragama, sosial, politik dan ekonomi. Dengan demikian, di dalam
prakteknya masih banyak kendala untuk hal tersebut, terutama dalam masalah kebijakan
mengintegrasikan Islam dan sains. Oleh sebab itu, tulisan ini akan membahas bagaimana ide
dan cara Islam sebagai ajaran yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensinya
melalui membaca baik tertulis atau tidak tertulis, menganalisis, observasi dan menulis.
Disamping itu dalam menuju peradaban masyarakat yang wasathiyah, diperlukan sains
sebagai alat sekaligus syarat terlahirnya peradaban masyarakat, karena lahirnya wasathiyah
modernis itu salah satunya dengan Islam dan sains yang saling menguatkan. Dengan metode
analisis-deskriptif yaitu menganalisa masalah dan sumber data dari referensi buku dan jurnal,
kemudian menggunakan teknik studi pustaka. Maka hasil penelitian ini meliputi: pertama,
dalam mewujudkan peradaban masyarakat perlu adanya sikap atau langkah diantaranya
kolaborasi Islam dan sains. Kedua, menghilangkan asumsi bahwa sains selalu bertolak
belakang dengan Islam. Ketiga, memberikan pelajaran sekaligus menyadarkan untuk bangkit
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, menuju kaum wasathiyah dengan
memperkokoh dua diskursus ini –Islam dan sains-.
Kata kunci: Diskursus Islam, Sains, Peradaban Masyarakat, Wasathiyah
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Meneropong Kembali Kejaan Intlektual Muslim Bidang Sains di Asia
Tengah
Wandi, S. Hum. M. A
Dosen STIE Syari’ah, Al Mujaddid,
Tanjung Jabung Timur
huseinwandi220@gmail.com
Abstrak
Dalam buku karya S. Frederick Starr dengan judul Lost Enlightenment: mengatakan bahwa
Central Asia’s Golden Age from the Arab Conquest to Tamerlane, “for many centuries,
Central Asia-not the Arab Middle East-was the Intellectual and political center of the muslim
word. Tidak mengherankan jika Asia tengah pernah menjadi peradaban gemilang masa lalu.
Paper ini secara khusus mengkaji peran penting Asia Tengah dalam melahirkan intlektual,
sarjana bahkan filsuf dibidang sains dengan karya yang fenomenal dan masih dijadikan
rujukan oleh Negara timur dan barat. Sebut saja 1. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi
(w.850, ahli matematika, astronomi, dan geografi), 2. Abu Rayhan al-Biruni (w.1048, seorang
sarjana polymath yang menguasai berbagai disiplin: misalanya matematika, fisika, astronomi,
ilmu alam, sejarah, bahasa dll. Oleh Profesor Akbar Ahmed, al-Biruni juga dianggap sebagai
antropolog pertama, karena melalui karyanya, kitab al-Hind, ia menggunakan metode
etnografi untuk mengakaji struktur masyarakat, sistem agama dan kebudayaan masyarakat
India), 3. Al-Farabi (seorang filsuf, ahli hukum dan ilmuan politik), 4. Ibnu Sina (seorang
dokter dan ilmuan ternama yang karyanya mempengaruhi kelahiran ilmu-ilmu medis di Timur
Tengah, Eropa dan India) (Sumanto Al-Qurtuby).
Hadirnya para intlektual muslim sains yang berasal dari Asia Tengah tengah menjadi daya
tarik tersendiri dari penulis untuk mengkaji sejauh mana kontribusi Asia Tengah melahirkan
intlektual muslim, serta menjadi pembanding bahwa selama ini kajian tentang Sejarah
Peradaban Islam selalu merujuk ke Timur Tengah, serta memberitahu masyarakat luas
ternyata dalam hal sumbangsih kekayaan Ilmu Pengetahuan khususnya sains dan “tidak
melulu tentang persoalan hukum Islam” juga banyak yang berasal dari non-arab dalam hal ini
khususnya Asia Tengah.
Kata kunci: antropolog, peradaban islam, ilmu pengetahuan
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KAJIAN TENTANG KETERPADUAN ILMU SAINS DAN AGAMA
PADA MATERI KESETIMBANGAN DALAM PEMBELAJARAN
FISIKA
Abu Khamid
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Abstrak
Al Quran merupakan mu'jizat terbesar yg di miliki oleh Nabi Muhammad SAW. Dimana Al
Quran adalah satu satunya mu'jizat Nabi yang masih bertahan hingga sekarang bahkan sampai
hari kiamat besok. Al Quran di mu'jizatkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk
Dan rahmad bagi seluruh umat manusia. Sejatinya seluruh ilmu di dunia ini akan selalu ada
keterkaitan nya dengan Al Quran, bahkan seluruh ilmu di dunia ini sudah dijelaskan didalam
Al Quran. Konsep ilmu sains yang saling keterkaitan dengan ayat Al Quran menjadi sebuah
pilihan untuk diterapkan dalam pembelajaran didalam lembaga pendidikan yang berbasis
Islam. Dalam paper ink pemakalah sedikit membuat kajian tentang keterkaitan ilmu sains dan
agama pada materi kesetimbangan. Dan tujuan utama penulisan paper ini adalah pembelajaran
sains khususnya materi kesetimbangan tak hanya mengkaji pada teori teori saja, namun juga
dapat melihat dari sisi agama selain itu juga agar menambah keimanan kita kepada Tuhan
Yang Maha ESA.
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ABSTRAK
Telah dilakukan rancangan sistem pengukuran gas amonia berbasis sensor TGS-826 dan
mikrokontroler Arduino Nano. Rancangan tersebut dibuat dengan bantuan aplikasi SketchUp
yang sudah terinstal pada laptop. Rancangan sistem yang sudah dibuat terdiri dari ruang
adsorpsi amonia dan komponen elektronika berupa sensor TGS-826, mikrokontroler Arduino
Nano, LCD 16x2 dan modul mikro SD. Prinsip kerja dari rancangan sistem yang sudah dibuat
adalah adanya sensor TGS-826 yang mampu mendeteksi gas amonia yang kemudian diolah
oleh mikrokontroler Arduino Nano. Data hasil olahan tersebut kemudian dapat ditampilkan
oleh LCD 16x2 dan secara otomatis data pengukuran gas amonia akan tersimpan dalam
modul mikro SD.
Kata kunci : Amonia; Adsorpsi; Elektronika; Sistem; Rancangan
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Abstrak
Paper ini dibuat guna mengintegrasikan ayat Al – Qur’an (Q.S. An – Naba’ [78] ayat 13)
dengan matahari sebagai pelita. Matahari merupakan salah satu dari miliaran bintang di alam
semesta ini. Jika tak ada mathari maka tidak akan ada kehidupan di Bumi. Tak hanya
memancarkan cahaya, matahari juga memancarkan energi – energi yang dapat menjadi
manfaat bagi makhluk hidup di bumi. Tidak bisa dipungkiri matahari adalah pelita (sumber
cahaya) yang sangat bermanfaat bagi kehidupan. Seperti yang telah disebutkan dalam Al –
Qur’an Surah An – Naba’ Ayat 13 bahwa matahri merupakan pelita (sumber cahaya) yang
sangat masiv. Yang berarti matahari sangat berperan penting dalam keberlangsungan hidup
makhluk di bumi, contohnya seperti fotosintesis bagi tumbuhan, siklus hujan, tenaga listrik
dan masih banyak lagi. Namun selain bermanfaat matahari juga dapat merugikan bagi
makhluk hidup karena pada dasarnya matahari memancarkan radiasi ultraviolet, yang dimana
sinar tersebut dapat berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di bumi.
Kata kunci : Matahari, An – Naba’ ayat 13, Pelita, Sumber cahaya
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Abstrak
Perkembangan ilmu pengetahuan semakin maju, melahirkan kajian-kajian ilmu pengetahuan
semakin dikotomik – keterpisahan kajian agama dan sains. Keterpisahan kajian ilmu satu
dengan yang lain membuat kompleksitas kehidupan semakin menjadi-jadi. Hal tersebut
bertolak belakang dengan landasan integrasi-interkoneksi yaitu Landasan Teologis. Landasan
teologis menyatakan bahwa semua bidang kajian berasal atau berdasarkan sumber mutlak
yaitu Tuhan. Landasan tersebut mengisyaratkan bahwa segala materi bidang-bidang kajian
sains modern terdapat pada wahyu. Tahun 2012, sains dihebohkan dengan ditemukannya
partikel Higgs Boson. Partikel Higgs adalah partikel elementer yang merupakan partikel
terakhir yang dicari untuk melengkapi teori model standar. Teori model standar adalah sebuah
teori fisika yang dinyatakan sebagai kandidat untuk menjelaskan gaya kuat dan elektrolemah.
Berdasarakan metode similaritas konotasi-konotasi dalam kajian sains dan wahyu, terdapat
dua ayat yang mengisyaratkan mengenai partikel Higgs pada khususnya dan partikel
elementer pada umumnya. Surat Yunus ayat 31 terdapat isyarat mengenai partikel elementer
dengan merujuk pada tafsir era modern mengenai kata Dzarroh yang diartikan sebagai atom.
Surat al-Mukminun ayat 102-103 mengisyaratkan tentang partikel Higgs dengan merujuk
pada hubungan Tuhan dengan hamba yang dianalogikan dengan hubungan Medan Higgs
dengan Partikel tak bermassa. Berdasarkan analisis tersebut, kajian ini memiliki kesimpulan
bahwa sains modern menegaskan informasi tentang partikel Higgs dan partikel elementer
dalam Al-Qur’an.
Kata Kunci : Dikotomik, Dzarroh, Higgs Boson, Landasan Teologis, Similaritas.
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Abstract
The purpose of this study is to identify ethnomatematics in parts of the Roudhotul Muchlisin
Mosque building in Jember, which can be used as a means of conveying mathematical
concepts. This research is a descriptive study using ethnographic approach. While the
technique for data collection consists of two parts, namely library data and data collection. The
instruments used in this study were documentation, observation and interviews. Analysis of
the data in this study uses tables and division analysis by describing the selected parts or
domains to be more specific according to the mathematical concepts found in the parts of the
Roudhotul Muchlisin mosque in Jember which are displayed in the form of analysis. For this
reason, the results of this study will show that the parts or forms of Roudhotul Muchlisin in
Jember have ethnomatatics related to mathematical concepts including (1) carvings
(ornaments), the roof of the mosque, parts of the outer floor, parts of the inner floor and the
gate are related to the geometrical concept including building flat and building space, (2)
calligraphy and mosque stairs associated with the concept of lines and sequences, ( 3) mosque
dome ornaments that use a flat geometry design, and (4) a pool of water associated with the
concept of a circle.
Keyword: Islam, Mathematical Concepts, Rodhotul Muchlisin Mosque
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi ethnomatematika pada bagian-bagian
bangunan Masjid Roudhotul Muchlisin di Jember, yang bisa dipakai sebagai sarana
penyampaian konsep-konsep matematika. Penelitian ini merupakan sebuah penelitian
deskriptif dengan menggunakan pendekataan etnografi. Sedangkan teknik untuk
pengumpulan data terdiri atas dua bagian yaitu data pustaka dan pengumpulan data.
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumentasi, observasi, dan
wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tabel dan analisis perbagian
dengan cara menjabarkan bagian-bagian atau domain-domain yang terpilih menjadi lebih
spesifik menurut konsep-konsep matematika yang terdapat pada bagian-bagian masjid
Roudhotul Muchlisin di Jember yang ditampilkan dalam bentuk analisis. Untuk itu hasil
penelitian ini akan menunjukkan bahwa bagian-bagian atau bentuk-bentuk Roudhotul
Muchlisin di Jember memiliki etnomatematika yang berkaitan dengan konsep matematika
diantaranya (1) ukiran-ukiran (ornamen), atap masjid, bagian lantai luar , bagian lantai dalam
dan pintu gerbang terkait dengan konsep geometri diantaranya bangun datar dan bangun
ruang, (2) kaligrafi dan tangga masjid yang terkait dengan konsep barisan dan deret, (3)
ornamen kubah masjid yang menggunakaan design geometri bidang datar, dan (4) kolam air
yang terkait dengan konsep lingkaran.
Kata kunci: Keislaman, Konsep Matematika, Masjid Rodhotul Muchlisin
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Abstrak
Air merupakan kebutuhan utama dalam keberlangsungan setiap makhluk hidup sepanjang
masa. Namun, saat ini tidak sedikit permasalahan terkait sumber air dan pengelolaannya
terjadi diberbagai negara. Ketika musim kemarau masalah kekeringan menjadi salah satu
penyebab konflik antar manusia dengan adanya perebutan sumber air. Akan tetapi saat musim
hujan, kerap kali banjir dan tanah longsor menjadi bencana rutinan sebagaimana yang terjadi
di beberapa daerah di Indonesia. Atas fenomena tersebut, tulisan ini berusaha mengeksplorasi
pandangan Al-Qur’an surat al-Ra’d ayat 17 tentang manajemen air. Sumber data diperoleh
melalui studi pustaka dan dijelaskan secara deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui
telaah terhadap tafsir-tafsir Al-Qur’an dan mengintegrasikannya dengan riset-riset pendukung
yang lain. Hasil dari penelitian ini adalah Al-Qur’an sebagai kitab petunjuk bagi umat
manusia telah menawarkan solusi guna mengatasi permasalahan pengelolaan air untuk
diimplementasikan dalam kehidupan. Melalui kontekstualisasi surat al-Ra’d ayat 17 ini
penulis memperoleh kesimpulan bahwa konsep manajemen air dioptimalkan melalui tiga
aplikasi teknologi terbarukan, yakni aplikasi mikrohidro, modifikasi hujan, dan ekstraksi air
bawah tanah.
Kata Kunci: Air, Al-Qur’an, dan teknologi manajemen air
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Abstrak
Al-Qur’an dari sisi ilmu pengetahuan merupakan peletak landasan filosofi manusia dalam
memandang dam memahami alam semesta. Lebih dari 250 ayat Al-Qur’an yang
menyinggung tentang sains seperti Q.S Fatir : 41, dimana allah meluluskan kebenaran dan
keagungan kekuasaanya dengan menciptakan langit tanpa tiang, mengatur supaya benda
langit tidak jatuh ke bumi atau tetap berada dalam kesetimbangannya. Tegaknya langit yaitu
segala apa yang ada di luar bumi, dengan kokoh dan rapi yang sudah berjalan beberapa
milyaran tahun menunjukkan adanya semacam “Medan Magnet”. Secara ontologi
kestimbangan benda langit pada Q.S Fatir : 41 allah menyebutkan pada kalimat secara tetap di
dalam jagad ini. Hal ini dinyatakan oleh Allah swt pada ayat: Allah SWT berfirman:
ض ا ه ْن ت ُهز ْو هْل
ِ ّللاه ي ُْم ِسكُ السَّمو
ٰ ا َِّن
ت هوا ْْله ْر ه
Artinya:
"Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap; dan jika keduanya akan
lenyap."(QS. Fatir 35: Ayat 41)
Dapat berarti allah menahan langit dan bumi sehingga tidak terlepas (hilang) sedangkan
kesetimbangan benda langit diakibatkan oleh gaya gravitasi antara benda-benda bermassa
yang bekerja secara luas dalam alam semesta. Pada tataran Epistomologi Q.S Fatir :41
menyampaikan bahwa Allah SWT menciptakan kesetimbangan dalam alam semesta
berdasarkan buku “Menguak Keterpaduan Sains, Teknologi dan Islam” termuat bahwa
kesetimbangan benda langit terjadi karena adanya gaya gravitasi yang dirumuskan oleh
ilmuan fisikawan bernama Isaac Newton tahun 1686.
Fungsi Aksiologi kesetimbangan langit dan bumi disampaikan oleh Allah SWT dengan
kata
س هك ُه هما ِم ْن اه هح ٍد ِم ْن به ْعدِه ۗ اِنَّه هكا نه هح ِل ْي ًما هغفُ ْو ًرا
هولهئِ ْن زه ا لهــت ها ا ِْن اه ْم ه
Yang artinya dan jika keduanya lenyap dan Allah maha penyayang, maha pengampun. Oleh
karena itu, manusia perlu mensyukuri dan menguatkan iman kepada Allah SWT dan beramar
ma’aruf nahi munkar karena Allah satu-satunya maha pengampun atas segala sesuatu.
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Abstrak
Alam semesta merupakan segala sesuatu yang secara fisik dianggap ada, seluruh ruang dan
waktu, dan segala bentuk materi serta energi. Istilah semesta atau jagad raya dapat digunakan
dalam indera kontekstual yang sedikit berbeda, yang menunjukan konsep-konsep seperti
kosmos, dunia atau alam. Di alam semesta ini banyak terjadi fenomena-fenomena alam, yang
mana merupakan berbagai hal yang dapat disaksikan dengan panca indera serta dapat
diterangkan dan dinilai secara ilmiah dapat juga disebut dengan gejala. Fenomena alam
seperti gerhana matahari dan gempa yang selama ini disaksikan merupakan fakta dan
kenyataan dari kejadian yang terjadi di alam yang dapat diteliti dan dipelajari secara ilmiah.
Dalam mempelajari fenomena tersebut membuat manusia sering bertanya sesungguhnya dari
mana alam semesta ini muncul, siapa yang menciptakan alam semesta ini dengan hebatnya,
bagaimana bisa alam semesta ini dengan berbagai keragamannya dapat saling berhubungan
dan terjaga keseimbangannya sehingga masih tetap ada sampai berabad abad lamanya. Untuk
menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, teori yang ada akan dikuatkan dengan ayat-ayat
Al-Quran salah satunya surat Al-Qalam ayat 1 “Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis”.
Dalam ayat tersebut, kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini sudah ditulis
kebenarannya dan sudah ada yang mengatur segala kejadiannya sehingga memperkuat
jawaban dari teori ilmiah yang dirumuskan oleh para ilmuan.
Kata kunci : Al-Qalam, Fenomena alam, Kosmos
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Abstrak
Al-Qur’an merupakan salah satu dari sumber ilmu pengetahuan yang bersifat mutlak
kebenarannya. Sumber ilmu pengetahuan ini tidak hanya berfokus pada pengetahuan
mengenai ibadah maupun muamalah akan tetapi juga menegai wawasan ilmu mengenai fakta
ilmuah. Isyarat-isyarat ilmiah tersebut terdapat pada ayat-ayat Al-Qur’an yang tersebar dalam
surah dan disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Salah satu isyarat ilmiah yang dipaparkan
dalam Al-Qur’an adalah tentang sel saraf. Terdapat enam ayat yang tersebar pada tiga surah
dalam Al-Qur’an dengan pola penyampaian informasi tidak langsung sehingga memerlukan
kajian lebih lanjut untuk memahami maksud dan isyarat ilmiah tersebut. Kata “naashiyah”
yang terdapat dalam keenam ayat tersebut mempunyai arti ubun-ubun, disebutkan bahwa
ubun-ubun menjadi jaminan atas pertanggung jawaban perbuatan yang tidak terpuji atau
perbuatan salah. Fakta ilmiah mengenai ubun-ubun adalah bagian otak depan yang berfungsi
sebagai pengendali, memori maupun pengambil keputusan yang disebut sebagai frontal lobe.
Informasi dari enam ayat tersebut benar adanya bahwasanya ubun-ubun adalah tempat
pembuatan keputusan dan menjadi titik ukur dari keputusan benar atau salah yang diambil.
Oleh karenanya informasi Al-Qur’an dan fakta ilmiah dari hasil penelitian saling berintegrasi
dan menunjukkan keserasian.
Kata Kunci : Al-Qur’an, frontal lobe, Integrasi
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Abstrak
Alam semesta atau jagad raya yang kita tinggali ini merupakan keseluruhan ruang waktu, dan
segala bentuk materi dan energi. Alam semesta berkembang dari sebuah fase dimana
terjadinya ledakan dahsyat atau para saintis lebih mengenalnya dengan “The Big Bang”.
Setelah terjadinya peristiwa ledakan dahsyat itu maka terbentuklah gugusan benda-benda
langit atau biasa disebut dengan tata surya. Dalam dunia astronomi dijelaskan bahwa tata
surya adalah sistem planetary yang terdiri dari satu bintang (matahari), 8 planet, 178 bulan, 6
planet kerdil, 732,940 asteroid, dan 3,467 komet. Tap-tiap benda langit ini tidak serta merta
bergerak dan berjalan dengan sendirinya. Benda-benda langit tersebut masing-masing saling
terkait dalam satu gugusan kosmik. Semua benda langit yang ada di alam semesta berada
dalam satu gerakan yang serupa dan terencana. Setiap benda langit memiliki garis edarnya
masing-masing dan bergerak mengikuti garis edar secara harmonis bersama dengan benda
langit lainnya. Termasuk matahari, matahari memiliki garis edarnya sendiri. Perdaraan
matahari tepat pada garis edarnya mengakibatkan adanya pergantian siang dan malam. Selain
itu juga adanya peristiwa terbitnya mtahari dari timur dan tenggelamnya matahari dari barat
yang sangat menakjubkan. Banyak fenomena-fenomena alam yang terjadi akibat dari
peredaran matahari dalam garis edarnya. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penelitian ini
bertujuan menguraikan keterkaitan antara Al-Qur’an dengan peristiwa perputaran matahari
pada garis edarnya.
Kata Kunci : Tata surya, Ayat Al-Quran, Sains
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Abstrak
Ekonomi modern mengidap persoalan yang serius. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya
ialah inflasi yang tak pernah terselesaikan, distribusi kekayaan yang selalu timpang, utang
negara yang hampir tak pernah terlunaskan. Persoalan-persoalan ini sampai sekarang tidak
pernah berhasil diselesaikan dengan baik oleh teori-teori meneter yang ada. Kini sudah marak
kajian interdisipliner antara fisika dan ekonomi (ekonofisika) yang berupaya untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Penelitian ini mengkaji salah satu teori di
ekonofisika yaitu teori moneter gas ideal dan perannya dalam menjawab persoalan-persoalan
ekonomi modern di atas. Penelitian ini merupakan penelitian kajian pustaka. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persoalan inflasi, distribusi kekayaan, dan utang negara dapat dijelaskan
dengan baik. Teori moneter gas ideal mengasumsikan bahwa bunga uang memiliki dampak
merusak yang sistemik seperti dampak riba dalam perekonomian. Oleh karena itu, penulis
menyebut kajian ekonofisika ini sebagai ekonofisika syariah.
Kata kunci: ekonofisika syariah, distribusi kekayaan, inflasi
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Abstrak
Era industri 4.0 memiliki dampak yang luas bagi semua kehidupan, salah satunya dalam
bidang kedokteran. Praktik transplantasi dalam bidang kedokteran kini telah berkembang
menjadi xenotransplantasi, di mana sumber organ atau jaringan bukan dari manusia lagi
melainkan dari hewan babi. Hal ini disebabkan karena ketersediaan organ atau jaringan yang
berasal dari manusia sangat terbatas sementara permintaan semakin tinggi. Titik permasalahan
utama adalah sumber transplantasi berasal dari hewan yang diharamkan di dalam Al Qur’an.
Dalam pandangan bioetika dan islam hal tersebut merupakan masalah yang harus dianalisa
dan dikaji lebih dalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library
research yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data untuk
kemudian dianalisa sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Teknik analisa data yang
digunakan bersifat deskriptif analisis yaitu menyajikan data-data yang ada kemudian
menganalisisnya. Sedangkan teknik pengumpulan data diperoleh dari skripsi/penelitian
sebelumnya, buku-buku fiqih kontemporer dan konvensional, buku ushul fiqh, dan tafsir yang
menunjang keaktualan serta kefalidan penelitian ini. Dalam kaidah Ushul fiqih sesuatu yang
darurat membolehkan pemanfaatan hal yang haram, hal ini mengacu pada surat Al Maidah
ayat 3 dan Al Baqarah ayat 173. Fatwa batsul masail menyimpulkan haram hukumnya,
kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Quriasy Shihab berpendapat bahwa pada
prinsipnya, masalah orang yang hidup lebih didahulukan, selain itu Ali Yafie juga
mengatakan bahwa ada kaidah fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehan transplantasi “
kehormatan orang hidup lebih besar keharusan pemeliharaannya daripada orang yang mati”.
Dalam bioetika xenotransplantasi babi perlu dilakukan penyelidikan kritis tentang dimensidimensi moral dari pengambilan keputusan dalam konteks yang berkaitan dengan masalah
kesehatan dan konteks yang melibatkan ilmu-ilmu biologis. Bioetika dan islam sangat
diperlukan untuk menganalisa dan mengkaji masalah xenotransplantasi babi sehingga
integrasi keduanya dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaan xenotransplantasi.
Kata kunci : Bioetika Industri 4.0, Islam, Xenotransplantasi.
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BUKTI BAHWA SEGALA SESUATU DI ALAM SEMESTA MEMILIKI
UKURAN SEPERTI DALAM Q.S. AL FURQON: 2
Fikri Faizal, Rizki
UIN Sunan Kalijaga
ABSTRAK
Didunia ini terdapat berbagai jenis benda yang mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda.
Setiap bentuk dan ukuran menjadikan benda tersebut memiliki fungsi tersendiri. Bahkan dari
mulai alam mikro hingga alam semesta seperti angkasa juga memiliki ukurannya. Ukuran
tidak sebatas besarnya saja melainkan jarak dan kecepatan dan juga besaran lain merupakan
ukuran. Sebagai contoh tata surya kita juga telah diukur secara tepat dimana tiap planet
memiliki besar, kecepatan, dan jarak edar yang berbeda. Sehingga tidak terjadi benturan antar
planet. Semua itu terjadi karena kuasa allah seperti tertera dalam Al-Quran pada surat alfurqon ayat :[2] tentang ukiuran segala sesuatu. Dengan adanya ukuran, segala sesuatu akan
berjalan sebagaimana mestinya sehingga keseimbangan alam akan selalu terjaga
Kata kunci: Ukuran, Al-Furqon ayat 2, alam semesta
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi atau penerapan prinsip-prinsip
etis-teologis dalam tafsir ekologi yang dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk
menangani global warming/pemanasan global. Pentingnya diadakan kajian ini dikarenakan
dampak negatif dari adanya global warming yang terus menerus meningkat pada saat ini jika
dibiarkan sangat berbahaya bagi keseimbangan dan kelangsungan hidup penghuni bumi
sehingga perlu adanya kajian yang mendalam mengenai solusi untuk menangani global
warming tersebut yang termasuk masalah lingkungan. Adapun salah satu upaya yang relevan
terkait masalah lingkungan tersebut adalah dengan mengaplikasikan prinsip etis-teologis
dalam tafsir ekologi (tafsiran ayat-ayat Al-Qur’an tentang lingkungan) ke dalam kehidupan
sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literasi dengan teori yang dijadikan
konsep penulisan adalah teori resepsi dengan metode dokumentasi. Hasil penelitian ini
diperoleh gagasan yang menarik yaitu salah satu upaya menangani global warming dapat
dilakukan dengan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari prinsip-prinsip etis-teologis yang
tertera dalam tafsir ekologi
meliputi prinsip keadilan (al-‘adalah) yaitu dengan
memperlakukan lingkungan sesuai ukurannya dan tidak berlebihan ketika mengeksploitasi;
prinsip keseimbangan (al-tawazun) yaitu dalam mengeksploitasi harus diimbangi dengan
pertimbangan keseimbangan dan kelestarian alam; prinsip mengambil manfaat tanpa merusak
(al-intifa’ dun al-fasad) yaitu menggunakan cara yang baik yang tidak merusak alam ketika
mengeksploitasi; prinsip memelihara dan merawat (al-ri’ayah dun al-israf) yaitu dengan
menghemat dan mengurangi polusi; dan prinsip pembaharuan sumber daya alam (al-tahdis wa
al-istikhlaf) yaitu dengan penghijauan sehingga bumi dapat menanggulangi kenaikan suhu
yang terjadi.
Kata Kunci: Prinsip Etis-Teologis, Tafsir Ekologi, dan Global Warming
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Abstrak
Tulisan ini dilatarbelakangi oleh belum adanya kajian makna term miqdar dalam Al-Qur’an
Surah Al-Ra’d ayat ke-8. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna term miqdar dalam
Al-Quran Surah Al-Ra’d ayat ke-8, meliputi makna dasar dan makna relasional. Kajian ini
dilakukan menggunakan pendekatan semantik Al-Qur’an tahap pertama yakni membahas
makna dasar dan relasional term miqdar dalam ayat ke-8 dari Surah Al-Ra’d. Kajian ini
memperoleh hasil bahwa makna dasar dari term miqdar dalam Al-Quran Surah Al-Ra’d ayat
ke-8 adalah ukuran, sedangkan makna relasionalnya ialah ukuran rahim.
Kata Kunci: makna relasional, miqdar, pendekatan semantik
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MENALAAH KONSEP FLUIDA DALAM Q.S AL-BAQARAH AYAT 164
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Indah Nur Fauziah, Laily Nur Noviana Suratno, dan Frida Agung Rakhmadi, S.Si.,
M.Sc.
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ABSTRAK
Dalam kehidupan sehari-hari banyak terjadi fenomena disekitar kita, contohnya terbentuknya
pelangi,gunung meletus, tsunami dan sebagainya. Hal tersebut sering kali dikelompokkan
sebagai fenomena alam serta dikaji dalam ilmu pengetahuan sains. Pengkajian yang dilakukan
terhadap fenomena alam itu terpisah dari ilmu agama padahal, ilmu agama khususnya dalam
al-qur’an telah menerangkan berbagai fenomena alam jauh sebelum adanya penelitian dalam
bidang sains. Penelitian ini bertujuan untuk mencari keterkaitan serta memadukan antara ayat
al-qur’an dengan ilmu pengetahuan sains, terlebih dalam bidang fisika yakni fluida
Analisis penelitian ini, ayat Al-Qur’an ditelaah berdasarkan tafsir-tafsir ulama terkenal seperti
tafsir Ibnu Katsir dan Al Jalalain. Dengan pendekatan filsafat ilmu, mulai dari ontologi,
epistemologi sampai aksiologi. Secara epistemologi terdapat 3 pendekatan pengembangan
sains-teknologi dalam islam, yakni bayani,burhani, dan irfani. Dimulai dari pendekataan
bayani yang akan menelaah konsep fluida berdasarkan teks Al-Qur’an, ayat Al-Quran yang
akan ditelaah terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 164. Yang terbagi menjadi 2 yakni
pernyataan positif atau deskriptif dan pernyataan normatif atau perskiptif. Pendekatan burhani
yang melibatkan penelitian secara ilmiah untuk mengkaji serta membuktikan fenomena alam
yang telah diterangkan dalam ayat Al-Qur’an secara empiris dan koheren. Pendekatan irfani
yang melibatkan kejernihan hati, kedalaman batin, dan sensitifitas nurani penulis.
Penelitian ini menghasilkan keterkaitan konsep fluida dalam Al-Qur’an melalui fenomena
sehari-hari terutama proses terjadinya hujan. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 164
dijelaskan proses terjadinya hujan, hal ini juga terkaji di ilmu pengetahuan sains yang
diperinci kembali dalam konsep Fluida. Sehingga dalam mempelajari ilmu pengetahuan sains,
kita bisa berangkat dari kajian ilmu agama dalam Al-Qur’an yang telah menerangkan
berbagai fenomena alam yang tidak kita ketahui sebelumnya.
Kata kunci : Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 164, fenomena alam, fluida
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Abstrak
Diskursus tafsir dari klasik hingga modern melahirkan beragam corak dan model. Salah
satunya adalah model penafsiran bi al-‘ilm atau corak ilmiah dengan menggunakan
pendekatan ilmu pengetahuan. Tafsir model ‘ilmi ini sudah ada sejak abad pertengahan.
Salah satu mufasir yang menggarapnya adalah Fakhr al-Din al-Razi dalam tafsir Mafatih alGaib. Ia menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an dengan nuansa saintis yang kental. Salah satu
pembahasan ilmiah yang ditulis al-Razi adalah tentang warna. Ia mengatakan bahwa warna
merupakan sebuah alat pembeda dan identifikasi setiap benda di alam semesta. Tulisan ini
mencoba melihat korelasi penafsiran warna dalam al-Qur’an terhadap keilmuan sains
modern. Tulisan ini melepas baju sakral al-Qur’an dan mengkajinya dari kaca mata lain
sehingga bisa dilihat bahwa al-Qur’an tidak hanya memiliki kajian normativitas, namun juga
memiliki nilai historisitas yang mampu berjalan beriringan dengan zaman. Terdapat enam
jenis warna dasar dalam al-Qur’an yaitu merah, kuning, hijau, biru, hitam, dan putih. AlRazi menafsirkan semuanya dengan penjelasan scientific sehingga relevan dengan ilmu
pengetahuan.
Kata Kunci : Fakhr Al-Din Al-Razi, Sains, Warna
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan menyajikan klasifikasi ayat-ayat Al-Quran untuk materi optika
geometris berdasarkan 6236 ayat Al-Quran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan
dengan objek penelitian buku tentang sains dan agama, kitab-kitab tafsir, dan buku fisika yang
berkaitan dengan materi optika geometris. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang
bersifat deskriptif analitik. Data ayat-ayat Al-Quran dianalisis menggunakan metode analisis
isi (Content Analysis) dengan melakukan tinjauan tafsir al-Misbah, tafsir Ibnu Katsir, dan
kajian dari segi ilmu sains. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang
menginformasikan konsep optika geometris yang terbagi dalam pembahasan cahaya,
pemantulan, pembiasan, dan bayangan.
Kata kunci: Taksonomi (klasifikasi), ayat Al-Quran, optika geometris
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Abstrak
Banyak sekali tumbuhan dan buah-buahan yang disebut-sebut didalam Al-Qur’an. Allah telah
menumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan dan segala bentuk tanaman yang ada di
muka bumi ini. Banyak keajaiban ilmiah mengenai ladang pertanian di dalam Al-Qur’an salah
satunya adalah buah Zaitun. Zaitun memiliki nama ilmiah Olea europaea yang tersebar di
negara-negara mediterania, Afrika, semenanjung Arab, India, dan Asia. Zaitun memiliki
banyak manfaat seperti mengurangi tekanan darah tinggi, melancarkan buang air kecil,
menurunkan kadar gula darah, mengandung zat anti mikroba dan efektif dalam menangani
virus, bakteri, dan jamur. Kandungan senyawa yang terdapat dalam zaitun seperti fenol,
tokoferol, sterol, pigan dan squalene memiliki peran penting dalam kesehatan dan dapat
menyembuhkan beberapa penyakit. Zaitun juga mengandung omega 9 dan omega 3 yang
dapat berfungsi sebagai anti inflamasi. Metode yng digunakan dalam penelitian ini adalah
studi literatur serta mengumpulkan data yang bersumber dari jurnal dan buku yang terkait.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat buah zaitun dalam perspektif
islam.
Kata kunci: Buah Zaitun, Obat alami, Kajian islam
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“ISLAMISASI ILMU PENGETAHUAN : TELAAH PANDANGAN SYED M.
NAQUIB AL-ATTAS”
Idris Ahmadi
Nurul Jadid University
Probolinggo, Indonesia
ABSTRAK
Pembahasan terkait sains dan agama menjadi sesuatu yang menarik untuk terus dikaji
utamanya di dunia perguruan tinggi berbasis Islam. Hal ini bertujuan untuk memperkuat titik
temu antara sains dengan agama. Makalah ini akan menelaah ide-ide dari pemikiran
cendikiawan muslim asal Indonesia yang berkenaan dengan tantangan pendidikan Islam saat
ini yang dilatar belakangi dengan maraknya ragam disiplin ilmu baru yang mayoritas
bersumber dari ilmuwan-ilmuwan barat yang cenderung memisahkan antara ilmu dan agama.
Sebab dengan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut memicu suatu kebobrokan moral dan
etika yang tidak berlandaskan agama Islam. Menurut Al-Attas kemunduran ilmu pengetahuan
disebabkan oleh persoalan ilmu yang keliru, bukan oleh persoalan kekalahan politik atau
kebangkrutan ekonomi. Maksud dari kekeliruan ilmu adalah muatan pandangan hidup
(worldview) yang kebanyakan terkontaminasi oleh orang-orang barat. Syed M. Naquib AlAttas telah memberikan sumbangsih pemikiran cemerlang tentang permasalahan diatas, yakni
dengan islamisasi ilmu pengetahuan guna membentengi kebobrokan yang bisa menyebabkan
seseorang menjadi sekuler. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode analisis content yang bertumpu pada kajian pustaka dari berbagai referensi.
Tulisan ini diharapakan bisa mengungkap titik temu antara sains dan agama, serta bisa
menjadi pemicu semangat bagi pelajar muslim agar tetap berpegang teguh kepada asas-asas
syriat dalam dunia pendidikan.
Kata Kunci : Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Islam Syed M. Naquib Al-Attas
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Abstrak
Al-Quran meupakan kitab suci pegangan umat nabi Muhammad saw. Sebagai kitab suci yang
diyakini kebenarannya, Al-Quran juga dijadikan pedoman utuh dalam mempelajari
pengetahuan yang dihasilkan oleh akal dan naluri seorang manusia melalui telaah ilmiah.
Tahap penelitian untuk dapat mendeskripsikan pengetahuan tersebut melalui fakta ilmiah.
Salah satu yang termuat dalam kitab suci Al-Quran adalah pengetahuan mengenai
matematika. Sehingga muncul ide untuk membahas mengenai matematika, terutama
mengenai konsep operasi bilangan dalam matematika, dimana di dalamnya memuat berbagai
oprasi, diantaranya oprasi penjumlahan, oprasi pengurangan, oprasi perkalian, dan oprasi
pembagian. Al-Qur’an Surah Al-Baqoroh ayat 196 memuat tentang penjumlahan, Al-Qur’an
surah Al-Qosos memuat tentang pengurangan, Al-Baqoroh ayat 261 memuat tentang
perkalian, kemudian Al-Qur’an surah Al-Muzzammil ayat 20 memuat tentang pembagian.
Penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dengan
menelaah dan menganalisis buku-buku yang berkaitan langsung dengan materi oprasi
bilangan matematika dalam tafsir Al-Qur’an. Langkah-langkah yang dilakukan dengan
mendeteksi ayat Al-Quran yang berkaitan dengan matematika. Dalam hal ini, akan dibahas
mengenai kolerasi konsep operasi bilangan dengan Al-Quran. Didalam Pembahasan
penelitian ini , sungguh Al-Quran berbicara tentang matematika sehingga membuat keyakinan
terhadap Al-Quran tidak diragukan lagi dan membuktikan Al-Quran sebagai kitab yang
memuat berbagai pengetahuan dan aspek keilmuan yang berbeda-beda.
Kata Kunci: Keterpaduan Al-Qur’an, Operasi bilangan matematika, Kitab suci
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Abstrak
Bintang bintang membentuk pola gugus atau konstelasi bintang, konstelasi adalah
sekelompok bintang yang tampak berhubungan membentuk suatu konfigurasi khusus. Kajian
ini bertujuan untuk menentukan arah kiblat melalui kontelasi orion di tinjau dari konsep graf
telaah kritis dari QS. Albaqarah Ayat 144. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif
sebagai instrumen utama penelitian ini. Jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian
yaitu mendeskripsikan bagaimana kita menentukan arah kiblat dengan penerapan graf pada
konstelasi Orion sebagai sebuah navigasi. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan studi literasi. Hasil yang didapat dari peneltian ini adalah (1) rasi
bintang dapat direpresentasikan menjadi sebuah graf planar tak berarah dengan bintangbintang terang tertentu sebagai simpul dan garis semu yang saling menghubungkan bintang
tersebut sebagai sisi (2) posisi kita dapat direpresentasikan sebagai sebuah simpul pusat dari
graft planar dengan rasi-rasi bintang yang menjadi patokan posisinya sebagai simpul yang
terhubung dengan kita (3) kita dapat menentuka dimana letak kiblat berdasarkan navigasi dari
rasi bintang orion tersebut. Sejauh penulis tahu pembahasan tentang bintang-bintang sebagai
penanda arah kiblat seperti yang tersirat dalam QS. Al Baqarah Ayat 144 di perintahkan
dimanapun kita berada haruslah kita sholat menghadap ke masjidil haram, ketika kita
menelaah arti dari kandungan QS. Al Baqarah Ayat 144.
Kata kunci : Graf, Kiblat, Konstelasi Orion
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Abstrak
Bumi adalah salah satu anggota dari Galaksi Bimasakti, planet ini merupakan satu-satunya
planet yang sampai saat ini diketahui dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Terdiri dari
daratan dan lautan, planet ini didominasi oleh lautan, dimana perbandingannya 2/3 dari total
permukaan Bumi. Hal ini menjadikan wilayah laut terbentang sangat luas dan dalam. Seperti
yang kita ketahui, lautan menyimpan banyak sekali hal hal yang hingga saat ini belum mampu
diungkap oleh manusia, terlebih pada misteri dasar laut yang menyimpan banyak fenomena,
baik fenomena kehidupan maupun fenomena alam. Pada beberapa literatur, dijelaskan bahwa
pada dasar laut, ditemukan banyak fenomana kehidupan yang menakjubkan untuk diteliti,
karena di dasar laut, cahaya secara mutlak tidak ada, sehingga biota laut yang hidup secara
fisis, tidak membutuhkan cahaya untuk bertahan hidup. Maka, secara implisit, terdapat
banyak fenomena alam di dasar yang mempunyai perbedaan yang signifikan dengan
kehidupan di daratan. Berdasarkan ulasan tersebut, maka penelitian ini bertujuan menguraikan
fenomena alam di dasar laut secara ilmiah dengan makna tentang kegelapan dasar laut pada
ayat-ayat Al-Quran, mengetahui keterkaitan antara Al-Quran dengan deskripsisasi fenomena
alam dasar laut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan
mengumpulkan data berupa kata-kata dan tulisan dari sumber yang terpadu. Sedangkan untuk
metode analisis data yang kita pakai yaitu metode analisa menggunakan interpretatif secara
kualitatif terhadap data data yang didapat dari sumber literatur yang terpadu. Hasil dari
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara makna ayat ayat Al-Quran
dengan fenomena alam khususnya dalam ranah sains di dasar laut, dan penjelasan tentang
fenomena yang ada dari sudut pandang Al-Quran.
Kata Kunci : Dasar Laut, Ayat Al-Quran, Sains
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Abstract
This article aims to describe the relation of science and religion based on the views of two
figures namely Ian G. Barbour and Sayyed Husein Nasr. Barbour tries to see the typology of
the relationship between religion and science into four; conflict, dialogue, independence and
integration. Barbour on his work entitled issues religion and sciences, also mentioned three
similarities in the methods of religion and science namely the relationship of interpretation,
the relationship of the religious community and its paradigm and the use of analogies and
models. Meanwhile, Seyd Husein Nasr, an intellectual who is known for his concern in the
field of religious relations and sians, criticized Barbour's thought about the relationship
between science and religion which tends to subdue religion under science. Godhood is set
aside to encourage science. This is certainly different from the spirit of thought in introducing
that Islam is the source of the development of science or science. Nasr stressed the aspects of
spirituality in the development of science, so it is known as the idea of islamization of science
or Islamic science. By using descriptive analytical methods, the writer tries to describe the
thoughts of the two figures about the relations of religion and science that seem so different,
find similarities and differences in both, and try to see their relevance to science and religion
that are developing at this time, including their relevance to the product of natural
interpretation (tafsir).
Keyword: religion, science, Ian G. Barbour, Seyd Husein Nasr
Abstrak
Artikel ini mencoba menggambarkan relasi sains dan agama berdasarkan pandangan dua
tokoh yakni Ian G. Barbour dan Sayyed Husein Nasr. Barbour mencoba melihat tipologi
hubungan antara agama dan sains menjadi empat; konflik, dialog, independen dan integrasi.
Barbour dalam buku nya yang berjudul issues religion and sciences pun menyebutkan tiga
persamaan metode agama dan sains yakni hubungan interpretasi, hubungan komunitas agama
dan paradigmanya serta penggunaan analogi dan model. Sementara itu, Seyd Husein Nasr,
intelektual yang dikenal konsen dalam bidang relasi agama dan sians, mengkritik pemikiran
Barbour mengenai hungan sains dan agama yang cenderung menundukkan agama di bawah
sains. Paham ketuhanan disampingkan demi mendorong sains. Hal ini tentu berbeda dengan
semangat pemikirannya dalam memperkenalkan bahwasanya islam sebagai sumber dari
perrkembangan ilmu pengetahuan atau sains. Nasr menekankan pada aspek spiritualitas dalam
perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dikenal dengan gagasan islamisasi ilmu atau sains
islam. Dengan menggunakan metode deskriptif analitis, penulis mencoba menggambarkan
pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai relasi agama dan sains yang nampak begitu
berbeda, menemukan persamaan dan perbedaan keduanya, serta mencoba melihat
relevansinya terhadap ilmu pengetahuan dan agama yang berkembang pada masa kini
terrmasuk relevansiya terhadap produk tafsir kealaman.
Kata Kunci: Agama, Sains, Ian G. Barbour, Seyd Husein Nasr
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Term “Petir” Dalam Q.S Al-Kahf: 40
Khamid Fauzan
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang term “petir” dalam Q.S AlKahf : 40, dilihat dari konteks fisika, kimia dan biologinya. Mengetahui makna ayat tersebut
berdasarkan tafsir kementrian agama dan menjelaskan makna serta kedudukan kata demi kata
dalam ayat tersebut serta yang terakhir memahami ayat tersebut dan mengelompokkan
berdasarkan perspiktif dan deskriptif dari ayat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode
bayani dan irfani untuk mengupas lebih dalam tentang term “petir” di dalam Q.S Al-Kahf :40.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa petir menyambar tanah dan membuat tanah yang
subur menjadi licin dan tidak subur lagi. Dilihat dari konteks fisika dilihat bahwa terdapat
fenomena perubahan energi listrik dari petir menjadi energi panas yang pada akhirnya
berubah menjadi api saat menyambar kebun. Dilihat dari konteks biologi dapat dilihat dari
terjadinya perubahan ekosistem karena petir yang menyambar, rusaknya ekosistem yang
membuat tanah berubah dari subur menjadi tidak subur. Dilihat dari konteks kimia pada ayat
tersebut dapat dilihat dari perubahan unsur unsur tanah awal mulanya subur kemudian
tersambar petir, dan akhirnya menjadi licin, darisitu dapat diketahui perubahan unsur unsur
dari tanah yang tersambar petir. Dalam Q.S Al-Kahf: 40 yang termasuk kedalam bagian
deskriptif terletak pada ayat yang artinya “maka Allah menurunkan petir dari langit kepada
kebunmu, hingga tanah menjadi licin” dan yang termasuk ke dalam bagian perspiktif adalah
pada ayat yang artinya “ maka mudah-mudahan Tuhanku, akan memberi kepadaku (kebun)
yang lebih baik dari kebunmu ini”.
Kata kunci: Q.S Al-Kahf: 40, petir, ekosistem
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Abstrak
Diskursus mengenai hubungan agama dan ilmu pengetahuan (science) sudah berlangsung
dalam periode sejarah yang cukup panjang dan mengalami berbagai dinamika bahkan sampai
terjadi disharmonisasi antara keduanya. Penyebabnya adalah persinggungan epistemologis
antara agama dan sains yang dianggap sebagai dialektika kontradiktif dan tidak mungkin
mendapatkan titik temu. Salah satu akibat yang terjadi adalah munculnya teori teosentris
(beliefe age) yang menyatakan agama menjadi sumber kebenaran dan ilmu pengetahuan
(science) berada dibawah bayang-bayang agama. Gagasan Mehdi Golshani tentang sains
islam merupakan satu wujud upaya epistemologis untuk ikut turun tangan merespon
perdebatan seputar hubungan sains dan agama. Menurutnya, sains bukan semata hanya
merupakan kumpulan teori, konsep, dan hukum-hukum alam, namun juga merupakan bagian
dari kenyataan metafisik yang di dalamnya tersimpan nilai-nilai ketuhanan. Analisis deskriptif
dari pandangan Mehdi Golshani tentang sains islam memberikan pemahaman bahwa sains
tidak bisa direduksi pada alam fisik saja (material) namun harus dipadukan dengan alam
supranatural (religion) sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terlepas diantara
keduanya.
Kata Kunci: Agama, Epistemologis, Mehdi Gholsani, Sains
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Abstrak
Al-Qur’an merupakan mu’jizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang
digunakan sebagai pedoman hidup umat manusia. Segala sesuatu yang ada di langit maupun
di bumi sudah diatur secara jelas dalam Al-Qur’an. Sedangkan sains merupakan hasil olah
pikir manusia yang menjawab persoalan hidup manusia. Salah satu cabang ilmu sains yang
berkaitan dengan ayat-ayat qauniyyah yang membahas mengenai fenomena alam disebut
dengan ilmu fisika. Oleh karena semua ilmu terkandung dalam Al-Qur’an, sehingga
paradigma yang menganggap bahwa ilmu sains berada dalam posisi yang diametral dengan
ilmu agama tidaklah benar, karena ilmu sains tidak dapat dipisahkan dengan ilmu agama.
Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan antara ilmu agama dengan ilmu fisika
tentang materi gerak rotasi bumi yang dibahas pada QS Al-Furqan(25) : 62. Setiap bengunan
ilmu pengetahuan atau sains selalu berpijak pada tiga pilar utama, yaitu pilar ontologi,
aksiologi, dan epistemologi. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan bayani, burhani, dan
irfani untuk menganalisis teks Al-Qur’an yang digambarkan dalam pernyataan deskriptif atau
pernyataan peskriptif. QS Al-Furqan(25) : 62 secara umum membahas mengenai gerak rotasi
bumi. Melalui penelitian ini, didapatkan pernyataan deskriptif yaitu pergantian siang dan
malam serta pernyataan peskriptif yaitu pelajaran tentang rasa syukur. Dari penelitian ini
dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara ilmu fisika dengan ilmu agama.
Kata kunci : QS Al-Furqan(25) : 62, Rotasi bumi, Sains
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Abstrak
Kriptografi merupakan studi yang mengacu pada proses mengkonversikan informasi biasa
menjadi teks yang dapat dipahami dan syarat akan makna. Salah satu objek yang memuat
banyak informasi adalah Al Qur’an, ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al Qur’an
dijelaskan secara tersurat dan tersirat baik dalam bentuk teks, simbol, maupun kode. Untuk
mengkaji lebih dalam, kriptografi Al Qur’an berperan sebagai salah satu media pengkonversi
numerologi variabel Al Qur’an berupa nomor surah, jumlah ayah, dan huruf hijaiyah
penyusun kalimah menjadi sebuah konklusi berbentuk hikmah. Penelitian ini membuktikan
tentang kebenaran Teori Awan Debu (The Dust Cloud Theory) menggunakan perspektif
numerologi variabel Al Qur’an. Metode yang digunakan adalah studi literasi dengan implikasi
antarsurah, dimulai dengan mengkaji surah As Syams hingga membentuk korelasi dengan
surah Luqman, Ar Ra’d, An Nur, dan Yusuf. Hasil dari penelitian ini direpresentasikan dalam
bentuk graf bintang untuk menunjukkan korelasi antarsurah tersebut yang merupakan
penjelasan tersirat tentang terbentuknya matahari sesuai Teori Awan Debu (The Dust Cloud
Theory).
Kata Kunci: Kriptografi, Al Qur’an, Numerologi, Teori Awan Debu
Abstract
Cryptography is a study that refers to the process of converting simple information into text to
be understandable and meaningful. One of the object that contains a lot of information is the
Qur'an, the knowledge contained in the Qur'an is explained explicitly and implicitly with form
of text, symbols and codes. To explain more clearly, The Qur’an cryptography as one of the
media for converting the numerology of The Qur'an variables with the form of number of
surah, number of ayah, and hijaiyah becomes a meaningful conclusion. This research will
prove the truth of the dust cloud theory using a variable numerological perspective of The
Qur'an. The method used was the Literations study by the implications of the surah, starting
with studying surah As Syams until correlated with surah Luqman, Ar Ra'd, An Nur, and
Yusuf. The result of this research will represented with the star graph to show the correlations
which is an implicit explanation of the formation of the sun according to the dust cloud
theory.
Keywords : Kriptografi, Al Qur’an, Numerologi, Teori Awan Debu
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Abstrak

Penelitian ini berawal dari fenomena pembelajaran tasrif lughowi di PP. Al-bidayah.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas penggunaan strategi yang digunakan
dalam pembelajaran tasrif lughowi. Strategi yang digunakan adalah pendekatan teori Ordered
Rooted tree matematika. Tolak ukur efektiftas pembelajaran tasrif lughowi ini diukur dengan
berapa kali tatap muka santri dalam pembelajaran di PP Al-Bidayah. Dari data kualitatif
pembelajaran tasrif lughowi, santri bisa dianalisis melalui tes lisan yang disertai dengan
instrumen. Dari data kualitatif diperoleh melalui survey secara deskriptif, data yang diperoleh
menunjukkan bahwa rata-rata santri PP Al-Bidayah mampu memahami tasrif lughowi dengan
menggunakan pendekatan teori Ordered Rooted tree. Kesimpulan yang dapat diambil dari
penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan teori ordered rooted tree membantu
santri PP Al-Bidayah memahami tasrif lughowi secara efektif.
Kata Kunci : Efektifitas, Teori, Tasrif
Abstract
This research begins with the phenomenon of Tasrif Lughowi learning in PP. Albidayah. This
research was conducted to determine the effectiveness of the use of strategies used in learning
the Tasrif Lughowi. The srategy used is the theoretical approach of Ordered Rooted Tree
mathematics. Benchmarks for the effective learning of Tasrif Lughowi are measured by the
number of times students face to face in learning at PP Al-Bidayah. From qualitative data of
learning Tasrif Lughowi, students can be analyzed through oral tests accompanied by
instruments. From the qualitative data obtained through a descriptive survey, the data
obtained shows that the average PP Al-Bidayah students were able to understand Tasrif
Lughowi by using the Ordered Rooted Tree theory approach. The conclusion that can be
drawn from this study is that using an ordered rooted tree theory approach helps PP AlBidayah students to understand tasrif lughowi effectively.
Keywords: Effectiveness, Theory, Tasrif
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Abstrak
Perkembangan sains dan teknologi di era modern seperti saat ini, berdampak terhadap
munculnya problem-problem baru dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam
kehidupan keagamaan. Hal tersebut dikarenakan wilayah sains telah merambah ke ranah yang
sensitif, yaitu keyakinan manusia. Perkembangan sains yang begitu pesat dengan munculnya
teknologi, seperti rekayasa genetika, bioteknologi, memaksa para agamawan mengkaji dan
berfikir ulang tentang konsep-konsep agama yang ada dalam Islam yang selama ini sudah di
anggap mapan. Sehingga hal tersebut memunculkan berbagai anggapan, misalnya apakah
sains mengancam agama, bagaimana ketika orang yang sangat beragama mencurigai sains.
Untuk menjawab berbagai anggapan negatif tentang sains, bahwasanya sains bertentangan
dengan Islam. Maka harus ada sebuah paradigma baru dalam melihat hubungan Islam dengan
sains. Sebagaimana kita ketahui, wahyu yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan
bagaimana mungkin sains yang bersumber dari wahyu tersebut bertentangan dengan Islam
yang menjadikan wahyu sebagai petunjuk utama. Oleh karena itulah, untuk melihat
hubungan antara sains dengan Islam. Salah satu caranya adalah menggunakan paradigma
Integrasi-Interkoneksi, yang memandang bahwasanya antara sains dan Islam berbeda namun
bisa disatukan, karena tujuan yang ingin dicapai sama, yaitu mencari kebenaran. Sehingga
untuk melihat hal tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana hubungan sains dan Islam,
dengan menggunakan paradigma Integrasi-Interkoneksi.
Kata Kunci: Integrasi-Interkoneksi, Sains, Islam, Wahyu.
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Abstrak
Salah
satu
bentuk
peradaban
terbesar
adalah
menguasai
bidang
sains. Islam sebagai agama yang terakhir di muka bumi tentunya memiliki ajaran yang
patut dipatuhi oleh ummatnya. Islam mengarahkan ummatnya untuk mempelajari
segala jenis keilmuan untuk kepentingan sosial. Islam juga tidak bisa menafikan agar
ummatnya mempelajari sains demi keberlangusngan suatu peradaban Islam dan itu
sudah diajarkan oleh daulah Abbasiyah. Namun, beragamnya sekte dalam Islam ada
juga yang menolak adanya sains dalam tubuh Islam terutama golongan tradisonalis
yang bersifat puritanis. Seiring berkembangnya waktu Barat sebagai negara adikdaya
penguasa dunia, menjadi raja-raja di tanah Islam karena kehebatannya menguasai
sains dan ummat Islam hanya melihat dan merenungi atas ketertinggalan dirinya dari
orang-orang Barat tanpa mau berusaha bangkit dari keterpurukannya. Nasr muncul
sebagai pionir sains Islam untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa silam, ia
menganggap sain Barat sekuler sangatlah gersang dan justru malah merusak
ekosistem dunia. Nasr menawarkan perpaduannya antara sains dan Islam supaya
sains terasa indah dan tidak kaku melalui ajaran Islam dengan pendekatan sufistik.
Kata Kunci: Islam, Sains, dan Sains Islam
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Abstrak
Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang saling berinteraksi dengan manusia lain dan
alam, dimana interaksi tersebut menimbulkan kebutuhan manusia untuk keberlangsungan
hidup sehari hari. Selain air, manusia memerlukan cahaya untuk membantu aktivitas yang di
lakukan.Cahaya merupakan energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata
den gan panjang gelombang sekitar 380–750 nm. Cahaya dapat di gunakan untuk menerangi
seluruh aktivitas yang di lakukan oleh manusia baik siang maupun malam. Adapun peranan
matahari sangat diperlukan untuk menerangi aktivitas pada siang hari. Sedangkan untuk
malam hari, penerangan dilakukan dengan bantuan cahaya selain matahari. Cahaya ini berasal
dari energi listrik yang bersumber dari pembangkit listrik baik tenaga air, uap, atau
pembangkit listrik yang lainnya. Hal tersebut selain dibahas dalam sains juga dibahas di
dalam Al Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan cahaya terdapat pada QS An Nur ayat 35
Kata Kunci : Kebutuhan , Cahaya, Listrik
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Abstrak

Pada zaman sekarang ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat dan mengalami
banyak perubahan sementara perkembangan agama berkembang secara lambat. Berbicara
keterpaduan antara Islam dan sains, dapat dikatakan fenomena alam secara fisika yang paling
banyak dibicarakan dalam Islam khususnya dalam Al-Qu’an. Fisika adalah ilmu yang
mempelajari gejala-gejala alam dari segi materi dan energinya. Dalam paradigma Islam,
keterpaduan Islam dan sains tidak lain adalah untuk membenarkan ayat-ayat Al-Qur’an dan
meng-Esa-kan Allah SWT.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena penciptaan langit dan bumi dalam enam
masa yang berarti semua penciptaan alam yang di atas bumi dan semua yang ada di bawah
bumi yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-‘Araf: 54. Metode penelitian yang digunakan
adalah dengan paradigma secara ontologi, aksiologi, dan epistimologi. Paradigma
epistimologi merupakan implementasi integrasi-interkoneksi antara ilmu-ilmu agama dan
ilmu sains. Di dalamnya berupa pendekatan secara bayani, burhani, dan irfani. Pendekatanpendekatan tersebut juga dijadikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk
menguraikan QS. Al-‘Araf: 54. Sehingga dapat disimpukan bahwa dalam QS. Al-‘Araf: 54
terdapat tiga pokok bahasan yang dijelaskan, yakni penciptaan langit dan bumi dalam enam
masa, pergantian siang dan malam, penciptaan matahari, bulan, dan bintang-bintang (bendabenda langit). Dengan adanya penelitian QS Al-‘Araf; 54 diharapkan implikasi dalam
kehidupan sehari-hari, manusia lebih bertaqwa kepada Allah SWT, mengagungkan kebesaran
Allah serta membenarkan ayat tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta
membenarkan bahwa Al-Qu’an adalah satu-satunya kitab yang paling benar sebagai petunjuk
manusia di muka bumi.
Kata kunci: Langit dan Bumi, Siang dan Malam, Benda langit
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Abstrak
Dalam ajaran agama Islam, Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi dan di langit. Di
bumi ada tiga jenis makhluk hidup yakni manusia, hewan dan tumbuhan yang ketiganya
sangat berhubungan dan saling mendukung agar mampu tetap hidup dengan baik. Menurut
Filosofi, bahwa manusia didefinisikan sebagai binatang yang rasional, hal ini berdasarkan
pembagian genus dan specific difference yakni dengan begitu antara manusia dan hewan
memiliki kesamaan dan juga memiliki perbedaan secara Fisiologi (cabang Ilmu dari Biologis)
dan nalar yang dimiliki oleh manusiawi yang merupakan anugerah dari Allah sebagaimana
banyak tertulis pada ayat-ayat Al- Qur'an, misalnya lafadz Ulul Albab dan Ya’qilun.
Maka dari itu, dengan latar belakang tersebut peneliti berkeinginan mengkaji tentang fisiologi
hewani yang dapat menghidupkan psikologi manusiawi agar tidak menjadi binatang yang
tidak bernalar sehingga mampu mengenal Tuhannya Yang Maha Menghidupkan,
sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Janganlah kalian
berpikir tentang Dzat Allah, tapi pikirkanlah ciptaan-Nya, Penelitian ini menggunakan
metode penelitian kajian pustaka dengan pendekatan deskriptif –kualitatif dan menggunakan
teori fisiologi dan psikologi sebagai pisau analisis rumusan masalah yang berupa bagaimana
fisiologi hewani mampu menghidupkan psikologi manusiawi untuk mengenal Yang Maha
Menghidupkan.
Kata Kunci: Binatang, Psikologi, Manusiawi

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kloning Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam
Siti Marfixoh
Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam
Negeri Purwokerto
Jalan Ahmad Yani No. 40A Purwanegara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53126
Email: sitimarfixoh09@gmail.com
Abstract
This study aims to determine the human cloning law according to Islam. With the
development of increasingly advanced times and increasingly sophisticated technology,
humans are currently doing various ways to multiply other humans with certain goals so that
their passions can be fulfilled. Therefore, there needs to be a move in-depth study of the law
of cloning humans according to Islam so that humans are not arbitrary towards the destiny
that God has given. Because, basically God has given destiny according to human needs and
as humans should always feel grateful for God’s gift, as stated in the QS. Ibrahim verse 7. The
theory used in this research is reception theory with the method of literacy study or gathering
existing data from journals, books and other sources relevant to the problem. The result of this
study can be obtained that there needs to be a more in-depth study of the law of cloning
humans according to Islam in increasing the level of human awareness that multiplying
humans according to Islam is haram, because this has more harm than benefits for humans
themselves. With the study of the law of cloning humans according to Islam, there will be
new knowledge about the relationship between biology and Islamic values, so that humans
can avoid problems like this, especially for Muslims.
Keywords: Human Cloning, Islamic Law
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum kloning manusia menurut Islam. Dengan
perkembangan zaman yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih, manusia saat
ini melakukan berbagai cara untuk menggandakan manusia lainnya dengan tujuan tertentu
agar nafsunya dapat terpenuhi. Oleh karena itu, perlu adanya kajian yang lebih mendalam
mengenai hukum mengkloning manusia menurut Islam agar manusia tidak semena-mena
terhadap takdir yang telah Allah berikan. Karena, pada dasarnya Allah telah memberikan
takdir sesuai dengan kebutuhan manusia dan sebagai manusia sudah seharusnya selalu merasa
bersyukur atas pemberian Allah, seperti yang tertuang dalam QS. Ibrahim ayat 7. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori resepsi dengan metode studi literasi atau
pengumpulan data-data yang ada dari jurnal, buku serta sumber lain yang relevan terhadap
permasalahan. Hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa perlu adanya kajian yang lebih
mendalam mengenai hukum mengkloning manusia menurut Islam dalam meningkatkan
tingkat kesadaran manusia bahwa menggandakan manusia menurut Islam adalah haram,
karena hal ini lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi manusia itu sendiri.
Dengan adanya kajian mengenai hukum mengkloning manusia menurut Islam ini nantinya
akan timbul adanya pengetahuan baru mengenai keterkaitan antara ilmu biologi dengan nilainilai Islam, sehingga manusia dapat menghindari permasalahan yang seperti ini terutama bagi
kaum muslim.
Kata Kunci: kloning manusia, hukum islam
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Ayat-ayat Sains dalam al-Quran (Telaah Semantik)
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Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk membuka wacana dalam memahami ayat-ayat sains dengan
menggunakan metode semantik. Metode semantik adalah salah satu dari tiga metode yang
dapat diterapkan dalam memahami ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Semantik merupakan
teori tentang makna dan ia merupakan studi tentang hubungan antara tanda dan makna.
Dengan menggunakan penelitian berupa library research tulisan ini akan mengungkap
mengenai ayat-ayat sains dalam Al-Quran. Mengingat ayat-ayat sains dalam Al Qur'an tidak
sedikit, maka makalah ini hanya mengambil contoh dari beberapa ayat yaitu langit dan bumi.
Dalam Al-Quran banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang menjelaskan baik tentang langit dan
bumi secara terpisah. Maka dari itu penelitian ini akan mengumpulkan ayat-ayat yang
bersangkutan dan kemudian dianalisis dengan metode semantik yang pada akhirnya akan
menemukan makna tersirat dari ayat-ayat tersebut.
Kata Kunci: Al-Quran, Langit dan Bumi, Sains
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Kedudukan Pithecanthropus erectus (Homo erectus erectus) Terhadap Teori
Evolusi Manusia dari Perspektif Integrasi Interkoneksi
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Universitas Islam Negeri Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. +62-274-519739
Email : sutriyono@uin-suka.ac.id
Abstrak
Teori evolusi manusia selalu menarik untuk dikaji. Pembahasan teori evolusi manusia tidak
akan terlepas dari Charles Robert Darwin selaku pencetus teori evolusi naturalis. Perbedaan
pemahan sejak dahulu sampai sekarang masih terjadi. Perbedaan tersebut sering terjadi antara
agamawan dan naturalis, meskipun diantara para saintis juga terjadi hal yang serupa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Pithecantropus erectus (Homo erectus
erectus) terhadap teori evolusi manusia dalam perspektif integrasi interkoneksi. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yaitu dengan cara menelusuri manuskripmanuskrip Islam dan sains, menggabungkan, menganalisa dan mengambil kesimpulan.
Kesimpulan penelitian ini adalah Phitecanthropus erectus (Homo erectus erectus) telah
disepakati oleh banyak ahli bahwa manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubois di
trinil pada tahun 1891 ini merupakan jawaban dari missing link dalam buku nya Charles
Darwin yang berjudul The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871) karena
Pithecanthropus erectus (Homo erectus erectus) adalah fosil transisi antara pra-human dan
manusia, dengan karakteristik berjalan dengan menggunakan kedua kaki secara tegak, belum
bisa berbicara dan mempunyai volume otak antara 650-1200 cc. Dari sudut pandang integrasi
interkoneksi Pithecanthropus erectus (Homo erectus erectus) bukan merupakan nenek
moyang manusia karena evolusinya belum sempurna menjadi manusia modern.
Kata Kunci: Pithecanthropus erectus, Evolusi Manusia, Integrasi Interkoneksi
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Integrasi Ayat Al-Quran Dengan Hukum Kepler
(Analisis Sains Modern dengan Teks Al-Qur’an)
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Abstrak

Astronomi adalah cabang ilmu yang berbicara tentang objek langit dan alam seperti
diungkapkan dalam Al-Quran sekitar 14 abad lalu. Semua benda langit, termasuk di dalamnya
planet, bintang, bahkan galaksi memiliki orbit garis edarnya masing-masing. Semua orbit
benda langit tersebut mempunyai perhitungannya masing-masing. Al-Quran telah
memberikan isyarat dan petunjuk yang membicarakan pergerakan-pergerakan tersebut.
Dengan begitu, dapat kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dan Sains merupakan dua bidang
kajian yang saling berhubungan. Salah satu ilmuan Johannes Kepler (27 Desember 1571 – 15
November 1630) seorang astronom Jerman, dia terkenal karena hukum gerak planetnya yang
dinamakan Hukum Kepler. Pada era modern, hokum Kepler digunakan untuk rata-rata orbit
satelit dan benda-benda yang mengorbit matahari, yang semuanya belum ditemukan pada saat
Kepler masih hidup. Contohnya planet luar dan asteroid. Hukum ini kemudian diaplikasikan
untuk semua benda yang mengorbit benda lain yang jauh lebih besar. Pada Hukum Kepler III
bisa digunakan untuk menghitung periode revolusi planet. Tujuan dari penulisan karya ini
yaitu untuk mengintegrasikan sains (Hukum Kepler) dengan Al-Quran. Penulis menggunakan
model linguistik atau tekstual (Bayani), yaitu pendekatan dengan cara menganalisis teks. Isi
dari penulisan karya ini membahas tentang hitungan garis edar matahari dan bulan. Menurut
Surat Ar-Rahman : 5, bahwa matahari dan bulan beredar sesuai dengan suatu sistem yang
sangat akurat sejak awal penciptaannya. Peredaran tersebut dapat kita jadikan acuan untuk
menentukan waktu ibadah (menentukan awal bulan ramadhan, menentukan arah kiblat, dan
menentukan waktu sholat).
Kata Kunci: Astronomi, Sains dan Al-Quran, Hukum Kepler
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Abstrak
Nabi Muhammad pernah menganjurkan umatnya untuk mencari pengetahuan sampai ke
negeri Cina. Ini berarti bahwa bagi Nabi tidaklah tabu untuk mencari pengetahuan di negeri
asing yang bukan negeri Islam. Ini menunjukkan keterbukaan Nabi terhadap sains. Nabi tidak
pernah bersikeras menjadikan Quran sebagi satu-satunya sumber sains secara ilmiah. Namun
dalam perjalanannya, historisitas Quran sebagai sumber sains secara ilmiah, mengalami
dikotomi, yang mengakibatkan munculnya jargon “Pintu Ijtihad Telah Tertutup” dan menjadi
pragmatisme keilmuan dalam kehidupan. Penelitian ini terfokus kepada arah keterpaduan
sains dan Islam dalam menjalankan peran bagi umat manusia. Metode penelitian berupa studi
pustaka dengan menggunakan kerangka teori Interaksionisme Simbolik dan Kaidah Fikih.
Hasil penelitiannya disini kita melihat bahwa Nabi tidak menolak sains/pengetahuan
melainkan membuka ruang dan mendorong umatnya untuk mencari dan mengembangkan
pengetahuan dari manapun. Mengingat bahwa Islam tidak mengantisipasi atau tidak dapat
melegitimasi banyak penemuan modern, menjadi perlu untuk mengingkari penemuanpenemuan itu, karena pengetahuan ilmiah itu bertentangan dengan Islam yang konsisten
dengan Alquran dan Sunnah. Karena itu, sesungguhnya Nabi berbeda dengan pendapat kaum
fundamentalis yang mengambil pendirian bahwa teori ilmiah harus dilakukan agar sesuai
dengan teks tulisan suci yang tak dapat diubah, atau harus ditunjukkan bahwa tulisan-tulisan
itu mengantisipasi temuan-temuan ilmiah modern, maka diperlukan urgensi atas refleksi dari
gagasan Integrasi-Interkoneksi.
Kata Kunci: Islam, Sains, Refleksi
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Abstrak
Sains selain telah memberikan nilai positif terhadap kehidupan manusia, tetapi juga dianggap
telah memberikan dampak negatif, seperti terjadinya pemanasan global, individualisme,
hedonism, maraknya kekerasan, kolonialisasi, dan krisis moral. Di samping itu, penemuanpenemuan ilmiah sains telah diklaim menjadi bukti akurat dan autentik untuk membuktikan
ketidakbenaran dan ketidakbermaknaan kepercayaan dan asumsi-asumsi teologis,seperti
eksistensi jiwa dan juga tuhan. Dalam sains modern, sains dikenal seperti itu, dianggap hal
yang terpisah dang tak sejalan dengan agama. Dari teori-teori yang muncul di Barat, seperti
teori Big Bang, teori Evolusi Darwin, dll. Berbeda dengan pandangan muslim tentang
islamisitas dalam hubungannya dengan sains adalah bahwa tidak ada konflik antara Islam dan
Sains modern. Dalam Sains Islam menjadikan Al-qur’an dan Alam sebagai sumber Sains dan
pengetahuan spritual, yang memberikan tentang prinsip Sains yang selalu dikaitkannya
dengan pengetahuan metafisik dan spiritual. Paradigma epistemologi Sains Islam, yang
didasarkan pada gagasan Keesaan (tauhid), ia memang memiliki pandangan yang terpadu dan
koheren tentang makna pluralitas metodologi. Metodologi-metodologi ini, berasal dari
pandagan Al-qur’an tentan Realitas dan tentang kedudukan dalam Realitas itu. Menurut Sains
Islam, ada pertalian batin antara simbol dan yang disimbolkan. Pertalian ini bersifat metafisik
bukan fisik. Dalam Sains Islam pengetahuan ini disebut dengan Sains simbolisme yang
bersifat metafisik. Para ilmuwan muslim abad-abad yang telah lalu memperlihatkan bahwa
pengetahuan simbolik dan alamiah tidak saling bertentangan atau terpisah.
Kata Kunci: Sains Islam, Metafisik, Spiritual
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Abstrak
Al-Qur’an merupakan sumber ajaran umat islam berfungsi sebagai petunjuk (Al-Huda),
penjelas (Al-Tibyan) dan pembeda (Al-Furqon). Didalam Al-Qur’an banyak kajian
matematika yang menjelaskan tentang konsep matematika yaitu barisan, bilangan cacah,
bilangan pecahan dan lingkaran. Matematika merupakan ilmu yang lekat dalam kehiduan
bahkan matematika merupakan bahasa yang digunakan dalam penciptaan alam semesta.
Dengan demikian, matematika sangat diperlukan untuk memelajari dan memahami konsep
dan prosedur tentang ayat-ayat kauniyyah maupun qauliyyah serta pemehaman tentang alam
semesta akan kuasaNya. Dari analisis dan kajian pustaka dapat diketahui bahwa tidak ada
jarak antara Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan.
Kata Kunci: Al Furqon, Kauniyyah, Qauliyyah
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Abstrak

Al-Qur’an merupakan sumber ilmu pengetahuan, di dalamnya terdapat beberapa ayat yang
membahas mengenai fenomena-fenomena alam semesta. Salah satunya terdapat dalam Q.S
Maryam:25 yang membahas mengenai fenomena gaya gravitasi bumi. Bumi memiliki dua
kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Sehingga semua benda yang berada di permukaan
bumi akan saling tarik-menarik menuju pusat bumi. Pada tahun 1987, Issac Newton
menukiskan sebuah buku yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan
di dunia. Yang di daamnya terdapat sebuah penjelasan tentang gaya gravitasi bumi. Issac
Newton menyatakan bahwa benda memiiki massa sendiri, maka ketika sebuah benda jatuh
pasti akan menuju pusat bumi. Besarnya gaya gravitasi bumi yaitu, sebesar 9,8 m/s. Dengan
adanya gaya gravitasi bumi ini, akan tercipta kestabilan dari pelanet bumi dan juga kestabilan
akan segala hal yang hidup maupun tidak hidup yang ada di bumi, karena semua benda yang
berada di bumi memiliki massa, berbeda dengan semua benda ketika berada di luar angkasa
semua benda tersebut tidak memiliki massa dan akan melayang-layang.
Kata Kunci : Gravitasi Bumi, Al- Qur’an, Sains
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Abstrak
Kondisi laut semakin memprihatinkan seiring bertambahnya kontaminasi sampah terutama
dari golongan plastik yang mencemari ekosistemnya. Terbunuhnya berbagai binatang laut dan
kerusakan terumbu karang menjadi sebagian dampak dari banyaknya sampah yang ada di
lautan. Diprediksikan ditahun 2050 jumlah plastik di lautan akan lebih banyak dari jumlah
ikan apabila kondisi ini terus dibiarkan tanpa adanya upaya pencegahan, perbaikan dan
menghentikan perilaku membuang sampah sembarangan. Tulisan ini berusaha
mengintegrasikan pemahaman agama dalam upaya pelestarian laut dengan mengetengahkan
penafsiaran Al-Qur’an yang menyebutkan kata “laut” dalam beberapa ayatnya. Beberapa
penemuan dibidang sains juga akan dipaparkan memperkuat hasil kajian. Penelitian kualitatif
ini dilakukan melalui pengkajian pustaka yang relevan dengan penelitian. Sedangkan, dalam
mengkaji ayat Al-Qur’an digunakan metode tafsir tematik (maudu’i). Metode penafsiran
maudu’i dipilih agar ditemukan makna yang menyeluruh dan holistic terkait konsep tertentu.
Kata laut disebutkan salah satunya dalam Al-Qur’an surat al-Jatsiyah ayat 12 yang
menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan lautan sebagai salah satu tempat dimana manusia
dapat memperoleh sebagian karunia-Nya. Namun jika manusia tidak menjaga kelestarian laut
boleh jadi justru bencana yang akan didapat. Atas dasar itu, di sini akan dipaparkan pula
beberapa langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga laut yang
menjadi tanggungjawab manusia sebagai khalifah fil ardh. Melalui hasil penelitian ini
diharapkan akan menggugah kesadaran dan menumbuhkan pola hidup ramah lingkungan
demi keberlangsungan generasi selanjutnya.
Kata kunci: Laut, Al-Qur’an, Kelestarian ekosistem perairan
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Yulinar Aini Rahmah
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Abstrak
Dalam kajian Sirah Nabawiyah, pembahasan terkait kekhususan Nabi Muhammad menjadi
salah satu pembahasan menarik yang belum banyak dikaji diluar kerangka narasi sejarah.
Pada diri Nabi Muhammad terdapat dua kekhususan yang menjadi perhatian umat Islam yaitu
akhlaq dan fisik Nabi Muhammad. Kajian tentang keutamaan akhlak Nabi Muhammad lebih
banyak mendapat sorotan karena selain sebagai the best role model atau yang sering disebut
uswah hasanah, keutamaan akhlaq Nabi Muhammad telah melahirkan banyak metode dan
teori ilmiah berkaitan dengan bagaimana laku hidup manusia yang baik dan benar. Disisi yang
lain, kajian tentang keutamaan fisik Nabi Muhammad selama ini masih terbatas atas motif
normatif kecintaan umat kepada seorang junjungan Tuhan sehingga pembahasan fisik Nabi
Muhammad hanya berkutat pada pembacaan narasi-narasi yang diriwayatkan oleh para
sahabat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengklasifikasikan ciri fisik Nabi Muhammad yang
terdapat dalam Sirah Nabawiyah berdasarkan teori-teori pertumbuhan dalam sains biologi dan
sains psikologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan integrasi-interkoneksi Islam dan
sains. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sebagai manusia
(basyar) memiliki fase hidup sebagaimana manusia pada umumnya yaitu fase bayi, anak,
remaja, dewasa dan lanjut usia. Dalam lima fase tersebut, ciri fisik Nabi Muhammad dapat
dikategorikan menjadi dua yaitu ciri fisik yang sama seperti manusia pada umumnya dan ciri
fisik yang berbeda dengan manusia pada umumnya.
Kata Kunci: Integrasi, Sirah Nabawiyah, Sains Biologi, Sains Psikologi
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Abstrak
QS. Hud ayat 67 menceritakan tentang kaum nabi saleh yaitu kaum tsamud yang diazab
oleh Allah swt dengan suara keras mengguntur. Tafsir kemenag RI menjelaskan suara
tersebut mengakibatkan gempa yang amat dahsyat hingga tanah disekitarnya merakah dan
pecah belah. Tafsir al-muyassar dan tafsir al-misbah menambahkan, suara tersebut disertai
petir yang menyambar. Bagi para saintis, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar,
suara seperti apakah yang mengakibatkan kaum tsamud binasa ? Taraf intensitas dan
frekuensi adalah dua hal pada kajian fisika yang paling berkaitan untuk menjelaskan
peristiwa tersebut. Frekuensi yang dapat didengar oleh telinga manusia berkisar antara 2020.000 Hz atau biasa dikenal dengan frekuensi audiosonik. Gendang telinga manusia hanya
dapat menahan beban intensitas bunyi sebesar 160 dB, bagaimana jika intensitasnya diatas
160 dB ? Granat akustik berkekuatan antara 120-190 dB dapat mengakibatkan gangguan
pendengaran dan mengganggu keseimbangan tubuh bahkan dapat memecahkan gendang
telinga. Intensitas berkekuatan lebih dari 210 dB bisa merusak organ internal,menyebabkan
cedera bahkan kematian. Dalam kasus lain, apabila pesawat luar angkasa diluncurkan
mesin utamanya akan bersuara sangat keras sehingga orang yang berada dekat landasan
dapat terbunuh, bukan karena panasnya tapi karena hebatnya getaran suara yang dihasilkan
mesin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan
data yang ada dan tulisan-tulisan dari berbagai sumber literatur yang terpadu. Untuk
metode analisa menggunakan interpretatif secara kualitatif terhadap data-data yang didapat
dari sumber literatur yang terpadu pula. Paper ini bertujuan menyajikan bahasan yang
mengintegrasikan wahyu dengan sains melalui pendekatan kajian fisika terpadu sehingga
memperkuat kedudukan al-qur’an sebagai sumber ilmu. Melalui kajian ini diketahui bahwa
terdapat suara dengan intensitas tertentu yang dapat menimbulkan kerusakan pada benda
dan kematian manusia.
Kata Kunci: Al-Qur’an, Fisika, Frekuensi, Intensitas, Suara
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REFLEKSI SEMIOTIKA FERDINANAND SAUSSURE DALAM
MEMAHAMI AYAT – AYAT SAINS
Annisa Nur Indriyanti
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: annisa@uinjkt.ac.id
Abstrak
Segala sesuatu yang ada di dunia ini merupakan tanda – tanda. Tanda – tanda ini masih
membutuhkan pendekatan untuk memahaminya. Hal ini bisa dilihat tanda – tanda yang ada di
dalam Al-Quran, khususnya tanda yang ada di dalam ayat – ayat sains. Adapun ayat – ayat
sains yang masih membutuhkan pendekatan pemahaman ada di Surat An-Nahl ayat 15. Dari
masalah tersebut, ayat – ayat sains memerlukan pendekatan pemahaman melalui teori
semiotika, karena teori semiotika memiliki fungsi dalam memahami tanda. Teori semiotika
yang akan digunakan adalah teori semotika Ferdinand Saussure, karena teorinya sangat tepat
untuk menjawab tentang ketidakjelasan antara penanda dan tanda. Tulisan ini bertujuan untuk
mengunkapkan urgensi memahami tanda melalui teori semiotika. Melalui semiotika
Ferdinand Saussure akan menghasilkan pendekatan pemahaman terhadap tanda – tanda yang
ada di dalam ayat ayat sains, Kedua, memberikan pemahaman bahwa melalui pendekatan ini
meningkatkan rasa keimanan umat muslim terhadap sang pencipta. Metodologi yang
digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang mendeskripsikan mengenai
ayat – ayat sains untuk dipahami melalui pendekatan semiotika Ferdinand. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dianalia
secara kualitatif.
Kata Kunci: Semiotika Ferdinand Saussue, Tanda, Ayat - ayat Sains
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RUMUS PERBESARAN USAHA: INTERNALISASI NILAI
PEMBELAJARAN DALAM PRESPEKTIF ISLAM DI ERA REVOLUSI
INDUSTRI 4.0
Atika Dinna Hastanti1, Febriana Aminatul Khusna2
Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Tidar
Jalan Kapten Suparman Nomor 39, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, 56116, Jawa
Tengah, Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438
Surel: admin@untidar.ac.id
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menerapkan rumus perbesaran usaha terkait
internalisasi nilai pembelajaran dalam perspektif Islam di era 4.0. Indeks Pembangunan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) salah satu ukuran standar yang
menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi, menurut Badan Pusat Statistik
(BPS) IP-TIK Indonesia tahun 2017 sebesar 4,99 meningkat dibanding IP-TIK tahun 2016
sebesar 4,34. Hal ini berdampak pada tingkat pemberdayaan SDM. Metode deskriptif dan
teori dasar (grounded theory) digunakan dengan menggambarkan fenomena yang sedang
berlangsung saat ini atau lampau, serta mengumpulkan data-data dari jurnal, serta sumber
lain. Kemudian, mengkombinasikan dengan rumus fisika yang dikaji dalam kehidupan seharihari berdasakan perspektif Islam. Hasil penelitian menunjukkan, perlu adanya penerapan teori
pembelajaran yang dapat dijadikan cara dalam menghadapi kehidupan, serta berkaitan dengan
ajaran Islam.
Kata kunci: Era 4.0, Internalisasi, Perspektif Islam, Rumus
ABSTRACT
This study aims to determine and apply the business magnification formula in internalizing
the value of learning in the perspective of Islam in the era of 4.0. The Information and
Communication Technology Development Index (IP-TIK) is one of the standard measures
that describe the level of information technology development. According to the Indonesian
Central Statistics Agency (BPS) of 2017 at 4.99, an increase compared to 2016's IP-TIK of
4,34. This has an impact on the level of human resource empowerment. Descriptive method
and basic theory (grounded theory) is used by describing the phenomena that are taking place
now or in the past and collecting data from the journals and other sources. Then combining
with the physics formulas that are studied in daily life based on the perspective of Islam. The
results are found, there is a need for the application of learning theory that can be used as a
way of dealing with life, and related with Islam.
Keywords: Era 4.0, Internalisation, Islam Perspective, Formula
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MAWAR DALAM Q.S. AR-RAHMAN AYAT 37 DAN KORELASINYA
TERHADAP SAINS MODERN
Azharul Muhsinin dan Helma Amelia
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan fakta sains yang terdapat dalam al-Qur’an surat arRahman ayat 37 sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan paradigma integraseinterkoneksi yang menghasilkan cara pandang baru antara ilmu keagamaan dan kealaman. AlQur’an telah banyak membuktikan sisi ilmiah dari banyak kandungan ayat yang secara
deskriptif telah memberikan informasi ilmiah untuk diyakini oleh ummat islam sebagai
mukjizat Allah yang bisa dinikmati saat ini. Permasalahan yang sering ditemui dari penafsiran
beberapa ulama adalah belum adanya pemaknaan khusus untuk menjelaskan secara preskriptif
terhadap kata “mawar” sebagai fakta ilmiah atas ledakan bintang. Ulama terdahulu
mendeskripsikan pemaknaan “mawar” sebagai makna denotasi terhadap mawar itu sendiri,
tidak merujuk langsung untuk mengimajinasikan bahwa terdapat fenomena di luar angkasa
yang dapat diupamakan seperti bentuk bunga mawar yang merekah. Hasil yang di dapat dari
penulisan ini berupa interpretasi khusus terhadap pemaknaan kata “mawar” sebagai kata yang
dapat mendeskripsikan kejadian diluar angkasa sebagai informasi yang dapat dicerna dengan
mudah oleh masyarakat awam sebagai peningkatan kualitas keimanan melalui tafakur
alamiah.
Kata Kunci: Agama dan Sains, Integrasi-Interkoneksi, Mawar, Ayat Semesta, Sains
Islami
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KEMAJUAN IDEALISTIS SAINS ISLAM ABAD PERTENGAHAN:
PERSPEKTIF IDEALISME ABSOLUT HEGEL
Bilqis Shofiyana1 dan Fadhlu Rahman2
Fakultas Usuluddin, Jurusan Ilmu al-Quran dan Tafsir
2
Fakultas Ushuluddin Jurusan, Aqidah dan Filsafat Islam
STFI (Sekolah Tinggi Filsafat Islam) Sadra
bilqisshofiyana@gmail.com
1

Abstrak
Kemajuan fenomena sains islam sudah banyak dijustifikasi secara ilmiah dengan prinsipprinsip positivistik. Hal ini membuat kemajuan sains islam abad pertengahan cenderung
hanya terlihat memiliki kemajuan yang bersifat materialistik. Padahal nilai-nilai kemajuan
sains islam selain ada pada yang bersifat materil juga bersifat immateril. Ini tercermin dari
tujuan para ilmuan islam dalam upayanya untuk menyingkap realitas berbasiskan sains.
Mereka dengan tujuannya berusaha menggali ilmu pengetahuan untuk memperkuat dan
menggali nilai-nilai Tauhid yang pada taraf tertentu memberikan makna kemajuan idealistis.
Di sisi lain Hegel dengan filsafat idealism absolutnya memiliki konsep kemajuan peradaban
yang bersifat idealistis. Ia menilai kemajuan peradaban sebagai proses sejarah untuk mencapai
sintesis terakhir (ide absolut). Ini sehingga dapat dijadikan sebagai kaca mata untuk melihat
sejauh mana visi tauhid islam terwujud dalam pola kemajuan peradaban sains islam abad
pertengahan. Penelitian ini berusaha menggali nilai-nilai idealistis fenomena sains islam abad
pertengahan dan mengkontekstualisasikannya pada konsep filsafat idealisme Hegel dengan
menggunakan metode historis analisis pada fenomena sains islam abad pertengahan sekaligus
deskriptif analisis pada pemikiran idealisme Hegel. Dengan demikian dapat diketahui bahwa
kemajuan, prinsip Tauhid sains islam di abad pertengahan dan semangat para ilmuan islam
untuk menyingkap tanda-tanda keberadaan Tuhan menjadi basis konsep kemajuan idealistis
sains islam abad pertengahan.
Kata Kunci: Hegel, Idealisme, Sains Islam, Tauhid, Abad Pertengahan
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Pergantian Siang dan Malam dalam Prespektif Al-Qur’an
Devi Febriani dan Anandaru Fajri
Program Studi Pendidikan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
Abstrak
Siang dan malam merupakan suatu fenomena alam abadi yang dialami oleh makhluk hidup
yang menempati suatu planet, terutama planet Bumi ini. Pergantian malam dan siang secara
teratur merupakan tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang juga diuraikan pada ayat-ayat AlQur’an, karena silih bergantinya dua waktu tersebut tercipta kehidupan di muka bumi,
manusia mengetahui sistem waktu dan menyusun sejarah dari peristiwa-peristiwa penting dari
masa ke masa. Berputarnya bumi pada porosnya menyebabkan terjadinya gelap dan terang di
sebagian permukaan bumi. Dari atas Bumi, tedapat waktu siang pada saat matahari terlihat,
dan malam yang ditandai dengan ketidak-hadiran Matahari di langit namun digantikan oleh
kehadiran Bulan di langit. Oleh karena itu, antara Malam dan Siang tidak mungkin bisa
bersatu melainkan terpisah antara satu sama lain atau terjadi secara bergantian dan tidak
bersamaan. Matahari berputar mengelilingi galaksi, sedangkan bulan berputar mengelilingi
bumi. Garis edar antara matahari dan bulan pada ayat diatas berbeda, sehingga menjadikan
siang dan malam tidak mungkin bersatu. malampun tidak dapat mendahului siang karena
bumi berbentuk bulat dan berputar. Matahari dan bulan mungkin bisa sejajar, tetapi tetap
tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan. Hasil dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara makna ayat-ayat Al-qur’an dengan fenomena
alam khususnya pergantian siang dan malam.
Kata Kunci : Siang dan Malam, Ayat-ayat Al-qur’an, Matahari, Bulan.
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Membumikan Konsep Harmonisasi Sains Dengan Al Quran Menurut Dr
Zakir Naik Sebagai Upaya Mengokohkan Akidah Ummat Islam Di Era
Millenial
Fahrul Rahman
Prigram Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Alauddin Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata-Gowa. Telp/Fax: 0411-882682
Email: kontak@uin-alauddin.ac.id
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran solutif dari masuknya era millennial
yang bukan hanya menuntut akan kemampuan menyeimbangkan diri dari sisi teknologi akan
tetapi, dengan mudahnya akses komunikasi internet di era millennial membuat timbulnya
masalah yang cukup serius yakni dengan mudahnya faham-faham negatif yang masuk.
Sehingga membuat terbentuknya karakter yang negative. Masalah lain yang cukup serius di
era millennial adalah adanya degradasi akidah ummat Islam akibat banyaknya budaya
negative dari luar yang sangat mudah masuk di era millenial. Dari tantangan degradasi akidah
tersebut dibutuhkan suatu cara untuk mampu memberikan solusi dari permasalahan yang ada.
Lebih lanjut hal yang penulis anggap efektif adalah dengan mensosialisasikan konsep
harmonisasi Sains dengan Al-Quran menurut Dr Zakir Naik. Ini berdasar pada pandangan
bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya memberikan konsep teoritis tapi dapat
dibuktikan secara Ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode studi literature
dengan mengumpulkan berbagi literature dari jurnal, buku, serta dokumen lainnya. Hasil dari
Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Dr Zakir Naik terdapat keselarasan antara konsep
ilmiah yang ada di Al Quran dengan konsep Sains. Lebih lanjut bahwa dengan membumikan
konsep harmonisasi Sains dengan Al-Quran menurut Dr Zakir Naik dapat mengokohkan
akidah Ummat Islam untuk semakin percaya kepada agamanya.
Kata Kunci: Harmonisasi Sains dan Quran , Dr Zakir Naik, Akidah, Era Millenial
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PEMBENTUKAN BAYANGAN PADA MATA SEBAGAI KARUNIA
TUHAN
Fani Diandana
Abstrak
Mata adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia sebagia salah satu alat indera
yang penting bagi tubuh manusia. Melalui mata seseorang dapat melihat ciptaan-Nya. Proses
melihat suatu benda melalui mata dapat dianalisis secara fisika dalam bidang ilmu optik.
Indera penglihatan terdiri dari tiga komponen utama : (1) mata yang memfokuskan bayangan
dari dunia luar ke retina peka cahaya, (2) sistem jutaan saraf yang menyalurkan informasi jauh
kedalam otak, dan (3) koreks penglihatan, bagian dari otak tempat semua dipadukan. Fisika
berperan pada ketiga komponen tersebut, tetapi pembahasan paper ini lebih difokuskan pada
bagian yang pertama mengenai mata yang memfokuskan bayangan dari dunia luar ke retina
peka cahaya hingga terbentuknya bayangan pada mata. Oleh sebab itu melakukan pendekatan
fisika optik dapat ditentukan bagaimana posisi jatuhnya bayangan pada retina mata. Sehingga
dengan begitu, kita sebagai umat manusia dapat mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Salah
satu ayat Al-Qur’an yang menyinggung tentang mata terdapat dalam Qur’an surah Ar-Ra’d
ayat 16.
Kata Kunci: Mata, Bayangan, Fisika Optik

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Membangun Integrasi Antara Ilmu dan Agama:
Konsep Pohon Ilmu Pengetahuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Firmanda Taufiq
Konsentrasi Kajian Timur Tengah
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: firmandataufiq@gmail.com
ABSTRACT
Science becomes an absolute thing in life in this world. Science is the key to living a happy
life in this world and the hereafter. In addition, science also correlates with religion. Science
and religion are guidelines that must be held by humans in carrying out their responsibilities
and roles as caliphs on this earth. For its application in education, the integration between
science and religion must indeed be implemented in an academic and intellectual
environment. This article discusses the science and religion, which in this case the science
tree of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang uses a tree
to describe the scientific building. The campus develops integration between general science
and Islamic studies. Higher education in the form of a university must develop several
faculties or various disciplines. Various faculties, departments, study programs and even
smaller subjects, in the metaphor of a tree, can be described as branches, branches, twigs, and
leaves. As a tree, the faculties, departments, study programs and so on are expected to always
grow and develop continuously. Scientific buildings are described as a tree that is seen as a
whole, starting from the roots, stems, branches, twigs, leaves will produce fruit. The fruit of
the tree in the university context can be described as a graduate, that is, those who believe,
have knowledge, do good deeds and have good deeds. Finally, with the metaphor of a tree it
becomes visible, there is integration between the parts of the tree. Although between various
branches, branches, twigs and leaves grow individually, but the growth is always in unison,
because they all come from the same stem.
Keywords: Tree of knowledge, integration, knowledge, religion, UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang.
ABSTRAK
Ilmu menjadi sebuah hal mutlak dalam kehidupan di dunia ini. Ilmu adalah kunci dalam
menjalani hidup bahagia di dunia dan akhirat. Selain itu, ilmu juga berkorelasi dengan agama.
Ilmu dan agama adalah pedoman yang harus dipegang oleh manusia dalam menjalankan
tanggungjawab dan perannya sebagai khalifah di bumi ini. Untuk penerapannya dalam
pendidikan, integrasi antara ilmu dan agama memang harus diimplementasikan di lingkungan
akademis dan intelektual. Artikel ini membahas mengenai antara ilmu dan agama, yang dalam
hal ini pohon ilmu UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang
menggunakan
sebatang
pohon
untuk
menggambarkan
bangunan
keilmuannya. Kampus ini mengembangkan integrasi antara ilmu umum dan kajian Islam.
Perguruan tinggi berbentuk universitas, maka harus mengembangkan beberapa fakultas atau
berbagai disiplin ilmu. Berbagai fakultas, jurusan, program studi dan bahkan yang lebih kecil
berupa mata kuliah, dalam metafora sebatang pohon tersebut, dapat digambarkan sebagai
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dahan-dahannya, cabang, ranting, dan daunnya. Sebagaimana pohon, maka fakultas, jurusan,
program studi dan seterusnya diharapkan selalu tumbuh dan berkembang secara terus
menerus. Bangunan keilmuan yang digambarkan sebagai sebuah pohon yang dipandang
secara utuh, yaitu mulai dari akar, batang, dahan, ranting, daun akan menghasilkan buah.
Buah pohon dalam konteks universitas, dapat digambarkan sebagai lulusannya, yaitu orangorang yang beriman, berilmu, beramal saleh dan berakhlakul karimah. Akhirnya, dengan
metafora sebatang pohon itu maka menjadi tampak, ada integrasi antara bagian-bagian pohon
itu. Sekalipun antara berbagai dahan, cabang, ranting dan daun tumbuh sendiri-sendiri, tetapi
pertumbuhannya selalu serempak, karena semua itu berasal dari batang yang sama.
Kata kunci: Pohon ilmu, integrasi, ilmu, agama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
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Kontribusi Filsafat Perenial Sayyed Hossein Nasr terhadap Sains Modern
Fitri Siska Supriatna dan Salman Husain
STFI Sadra
fitrisiskasupriatna21@gmail.com
Abstrak
Kehadiran sains modern berawal dari perkembangan antara zaman ke zaman atau bisa disebut
juga dengan bentuk renaisans. Kehadiran sains modern sebagai modernisme ini banyak
mendapatkan kritikan dari beberapa filosof post-modern bahkan filosof tradisionalis, salah
satunya yaitu Sayyed Hossein Nasr. Menurutnya, sains modern telah membawa dampak
dekadensi serta mengalami desakralisasi, dan berfokus pada materialitas serta menimbulkan
krisis spiritual dalam kehidupan. Menurut pandangan Nasr, yang menjadi akar dari seluruh
krisis pada dunia modern, ialah kesalahan dalam mengkonsepsikan manusia, dimana dunia
modern ini memisahkan antara sains dan agama. Nasr menawarkan sains sakral yang
merupakan pengejawantahan dari filsafat perenial sebagai solusi dari permasalahan sains
modern. Filsafat perenial ialah model pemikiran secara Holistik. filsafat perenial dibagi
menjadi dua bagian, yaitu rasio (nalar) dan intelek. Penelitian ini mencoba untuk menerapkan
pemikiran solutif terhadap problem sains modern melalui pemikiran filsafat perenial Sayyed
Hossein Nasr. Metode yang dilakukan untuk mengetahuinya yaitu dengan cara kita bisa
memperoleh data-data atau informasi-informasi tentang problem sains modern. Dengan ini,
tesis yang kami ajukan yaitu kontribusi filsafat perennial terhadap sains modern dapat
menyadarkan diri bahwa mengetahui aspek spiritual itu sangat penting dan fundamental
dalam perkembangan sains.
Kata Kunci: Sains Modern, Filsafat Perenial, Desakralisasi, Sains Sakral, Sayyed
Hossein Nasr
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Islamisasi Ilmu Komunikasi: Telaah Atas Karya Mohd Yusof Hussain
Hamid Fahmy Zarkasyi, Jarman Arroisi, Muhammad Taqiyuddin, dan Mohammad
Syam’un Salim
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
Email: hfzark@unida.gontor.ac.id
Abstrak
Pada abad-abad perkembangan filsafat ilmu, tentu juga membawa perkembangan riset dan
penemuan disiplin ilmu baru. Barat, dalam hal ini karena tingginya minat keilmuan dan
tercukupinya fasilitas riset, lebih banyak menemukan hal tersebut. Dan perkembangan ini
tentunya menarik para pelajar dari berbagai belahan dunia, termasuk juga pelajar muslim
untuk menuntut ilmu di sana. Salah satu ilmu pengetahuan kontemporer tersebut adalah ilmu
komunikasi. Disiplin ilmu ini tergolong baru, belum sampai 1 abad umurnya namun menarik
perhatian banyak pelajar. Kajian di dalamnya sangat banyak terkait dengan teknologi,
informasi, berita, hingga jurnalistik. Hal-hal tersebut, di era global ini sangatlah dibutuhkan
manusia, terutama juga umat Islam. Hal ini nampaknya direspon oleh beberapa universitas
Islam yang kemudian mendirikan prodi hingga fakultas ilmu komunikasi. Namun yang masih
menjadi kajian lebih lanjut, apa sajakah kurikulumnya? Kajian ringkas Mohd Yusof Hussain
menunjukkan bahwa sebagian besar masih menginduk pada asal ilmu komunikasi tersebut,
yakni Amerika. Tentunya ini bukan tanpa masalah, karena kultur negara tersebut tidak sama
dengan kultur umat Islam pada umumnya. Dan hal tersebut juga tercermin dalam kajiankajian serta disiplin ilmu yang muncul darinya. Makalah ini akan mengkaji tentang urgensi
islamisasi ilmu komunikasi, dimulai dari paparan tentang sejarahnya dan studi kritis atas
prakteknya, hingga langkah yang telah ditemukan para pioneer dalam bidang Islamisasi ilmu.
Kata Kunci: Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer, Al-Faruqi, Ilmu Komunikasi
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PSIKOLOGI ISLAM IBNU SINA
(Kajian Analisis Kritis Tentang Konsep Jiwa Perspektif Ibnu Sina)
Jarman Arroisi dan Rahmat Ardi Nur Rifa Da’i
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo
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Abstrak
Jiwa merupakan salah satu topik yang sangat menarik perhatian para ilmuwan barat. Tidak
sedikit dari mereka yang menghabiskan waktunya untuk mengkaji masalah ini. namun, kajian
mereka tidak dilandasi dengan agama. Berbeda dengan ilmuwan muslim yang menjadikan
agama sebagai pijakannya. Makalah ini bermaksud membahas konsep jiwa yang ditekankan
oleh salah satu ilmuwan muslim yaitu Ibnu Sina. Dengan menggunakan metode diskriptifanalisis kajian ini menghasilkan, Pertama jiwa merupakan kesempurnaan awal menjadikan
manusia nyata. Kedua, jiwa itu bersifat kekal dan tidak ikut hancur bersama hancurnya badan.
Ketiga, ketika jiwa berpisah dengan badan dan kekal, ia memiliki tingkatan kebahagiaan dan
kesengsaraan. Untuk mengungkap lebih dalam mengenai hakikat jiwa dan keberadaannya,
maka makalah berikut sangat menarik untuk didiskusikan.
Kata Kunci: Jiwa, Hubungan Jiwa dan Badan, Kebahagiaan dan kesengsaraan
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Era Digital dan Tafsir al Qur’an Nusantara: Studi Penafsiran Nadirsyah
Hosen di Media Sosial
Mabrur
Abstrak
Paper ini mengkaji penafsiran al-Qur’an Nadirsyah Hosen yang dituangkan di media sosial
dengan isu-isu kekinian. Sebagai intelektual muda Islam beliau melakukan pergeseran
pengkajian dengan berbasis digital tentu dengan semangat zaman dan kebutuhan keagamaan
di nusantara. Ada dua pokok utama yang dikaji. Pertama karakteristik sebagai tafsir nusantara
berbasis digital. Kedua, mengkajinya dengan pendekatan hermeneutik. Dengan pertimbangan
penafsiran yang selalu terikat dan dipengaruhi oleh sosio-kultur untuk melacak objektifitas
penafsirannya. Maka, artikel ini menghubungkan relevansinya atas penafsiran Nadirsyah
Hosen sebagai tafsir nusantara di media sosial.
Kata Kunci: Tafsir al-Qur’an, Nadirsyah Hosen, Media Sosial
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Malam Sebagai Waktu Panjang Dalam Prespektif Al-Qur’an
Maya Adella Safitri Dan Tri Wahyu Ningsih
Abstrak
Penulisan paper ini bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antara ayat-ayat al-qur’an
dengan ilmu sains. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini yaitu dalam kehidupan
sehari-hari kita mengalami adanya pergantian siang dan malam. Perlu kita ketahui bahwa
dalam pelajaran IPA(Ilmu Pengetahuan Alam) dijelaskan adanya peristiwa rotasi bumi yaitu
ketika bumi berputar pada porosnya yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam.
Bagaimana bisa terjadi siang dan malam? Mengapa langit lebih gelap saat malam hari? Bumi
merupakan salah satu planet yang mengitari matahari dan mengitari dirinya sendiri. Bumi
juga berputar pada porosnya dengan membutuhkan waktu 24 jam. Hal ini dapat terjadi karena
bentuk bumi yang menyerupai bola menyebabkan tidak semua bagian bumi tersinari cahaya
matahari secara bersamaan dari fenomena tersebut akan di dapatkan sebagian bumi tersinari
cahaya yang kita sebut siang hari dan sebagian bumi lain yang gelap kita sebut malam hari.
Dalam Al-qur’an di jelaskan bahwa Allah memasukkan malam kedalam siang yang berati
Allah menciptakan siang lebih panjang dari pada malam dan memasukkan siang kedalam
malam dengan arti Allah menciptakan malam lebih panjang dari pada siang. Dengan demikian
malam merupakan peristiwa dimana waktu yang di butuhkan lebih panjang karena di waktu
malam di gunakan sebagai waktu ternyaman dalam beristirahat dan beribadah. Tubuh kita
bisa beristirahat dan mampu merelaksasikan otak yang setelah seharian bekerja keras.
Kata kunci: Malam, Rotasi, Al-qur’an
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Air Zamzam dalam Perspektif Hadis dan Sains
(Upaya Mendamaikan Agama dan Sains)
Moh. Mahmud, Ridha Nurul Arafah
Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga
mahmud.gprs@gmail.com ridhaarafah@gmail.com
Abstract
Zamzam is water that appeared in the period of the Prophet Ismail as., long before the birth of
the Prophet Muhammad. Zamzam water has received testimonies and direct justifications
from the Prophet Muhammad as the best water on earth that contains many benefits.
Explicitly, the efficacy of Zamzam water is contained in the hadith, which is considered to be
of high quality (shahih) according to the scholars. This article, integratively-interconnectedly,
tries to examine the existence of Zamzam water through a hadith perspective and a scientific
perspective. In the perspective of the hadith, zamzam water will be examined using several
hadith criticism methodologies, both in terms of the text of the hadith (matn) or transmission
of the narrator (sanad). Meanwhile, through a scientific approach, Zamzam water will be
examined more deeply so that it can be found a scientific fact that the substances contained
and molecules arranged in Zamzam water are better than other substances or water molecules.
Thus, in this article, one of which will be proven by the results of research by Masaru Emuto,
a Japanese water expert, regarding the strength of water in general, the miracle of Zamzam
water, and the beauty of crystals formed by Zamzam water. Thus, the justification of the
Prophet Muhammad for Zamzam water was manifested by the truth of modern scientific
research facts. So that it can be said that the agenda of reconciling religion and science is not
futile.
Keyword: Zamzam water, hadith, science
Abstrak
Air zamzam merupakan air yang muncul pada periode Nabi Ismail as., jauh sebelum kelahiran
Nabi Muhammad saw. Air zamzam telah mendapat testimoni dan justifikasi langsung dari
Nabi Muhammad sebagai air terbaik di muka bumi yang mengandung banyak khasiat. Secara
eksplisit, khasiat air zamzam termaktub dalam hadis, yang dinilai berkualitas shahih menurut
para ulama. Artikel ini, secara integratif-interkonektif, mencoba mengkaji eksistensi air
zamzam melalui perspektif hadis dan perspektif sains. Dalam perspektif hadis, air zamzam
akan dikaji dengan menggunakan beberapa metodologi kritik hadis, baik dari sisi teks
hadisnya (matn) atau pun transmisi periwayatnya (sanad). Sedangkan melalui pendekatan
sains, air zamzam akan lebih dalam diteliti sehingga dapat ditemukan sebuah fakta ilmiah
bahwa zat yang terkandung dan molekul yang tersusun di dalam air zamzam lebih baik
dibanding zat atau molekul air yang lain. Hal demikian, dalam artikel ini, di antaranya akan
dibuktikan dengan hasil penelitian Masaru Emuto, pakar air asal Jepang, mengenai kekuatan
air secara umum, keajaiban air zamzam, dan keindahan kristal yang dibentuk air zamzam.
Jadi, justifikasi Nabi Muhammad terhadap air zamzam terejawantahkan oleh kebenaran fakta
penelitian sains modern. Sehingga dapat dikatakan bahwa agenda mendamaikan agama dan
sains bukanlah hal yang sia-sia.
Kata kunci: Air zamzam, Hadis, Sains
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MENTAL AND HUMAN BEHAVIOR ON ISLAMIC PERSPECTIVE
( A STUDY ON BEHAVIORISM THEORY AND ITS INTEGRATION
WITH ISLAMIC PSYCHOLOGY)
Muhammad Alif Rahmadi
Darussalam University (UNIDA) Ponorogo, East Java, Indonesia
Email: alifrahmadi20@gmail.com
Abstract
This paper discussed a mental and human behavior and its relations towards human
pesonality. Generally speaking, this concept is one of the theories that contained in
psychology, namely the theory of Behaviourism. Behaviourism explained that existence of
human behavior based on symptoms and responses to things that occured around. In the other
side, behaviourism does not discuss the internal dimensions of the human psychs, such as
mental, emotional, and feelings, because all human actions are only seen from its external
factors. In Islam, this case might be different. Human soul and behaviour are an inseparable
unity. The writer elaborates the ideas of ealry moslem scholars such as Ibn Sina and
Fakhruddin al-Razi, regarding their psychological concepts about soul and their relationship
with human behaviour. For Ibn Sina, mental and mind are the main axis for controlling the
human body. In line with Ibn Sina, al-Razi argues that all human actions and behaviour are
the substance of the soul itself, so there is no separation between the two. Human behaviour
comes from reflections on interrelated perceptions and feelings. After all, this integration
discourses will form a concept of mental and human behaviour that based on the Islamic
Psychology values.
Keyword: Mental, Behavior,Human, Behaviorism, Soul, Islamic Psychology.
Abstrak
Makalah ini membahas secara rinci mengenai relasi mental dan perilaku dalam kepribadian
manusia. Pada dasarnya, konsep ini adalah salah satu teori yang terdapat dalam psikologi,
yaitu teori behaviorisme. Behaviorisme menjelaskan bahwa perilaku manusia terjadi
berdasarkan gejala dan respon terhadap hal-hal yang terjadi disekelilingnya. Dalam
perkembangannya, behaviorisme ternyata tidak membahas dimensi internal kejiwaan
manusia, seperti mental, emosi, dan perasaan, sebab segala tindakan manusia hanya dilihat
dari faktor luar dan eksternalnya saja. Dalam Islam, hal ini tentunya berbeda. Jiwa dan
perilaku manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tulisan ini
mengelaborasi ide dan gagasan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Fakhruddin al-Razi,
mengenai aspek kejiwaan dan hubungannya dengan perilaku manusia. Bagi Ibnu Sina, mental
dan pikiran merupakan poros utama untuk mengendalikan tubuh manusia. Senada dengan
Ibnu Sina, al-Razi berpendapat bahwa semua aksi dan perilaku manusia merupakan substansi
dari jiwa itu sendiri, sehingga tidak ada pemisahan antara keduanya. Perilaku manusia berasal
dari refleksi terhadap persepsi dan perasaannya yang saling berkaitan. Dengan begitu,
menyatunya berbagai aspek ini akan membentuk suatu konsep tentang mental dan perilaku
manusia yang utuh berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Psikologi Islam.
Kata Kunci: Mental, Perilaku, Manusia, Jiwa, Behaviorisme, Psikologi Islam.
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Perspektif Islam dan Sains Modern
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Abstrak
Pengembangan sains di era sekarang menunjukan sangat pentingnya teknologi modern dalam
meningkatkan kualitas dan kuantitas ilmu sains. Era yang sudah serba digital memanfaatkan
alat penelitian dengan teknologi modern seperti alat medis, alat peraga pendidikan, dan alat
check up lainnya untuk menunjang kualitas serta akuratnya hasil penelitian. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui konsep dari hubungan antara genetika, pewarisan sifat, dan
proses penciptaan manusia dengan melihat dari dua sudut yang berbeda yatu melihat dari
jendela perspektif Islam dan sains modern. Banyak teori yang memperkuat eksistensi kedua
perspektif mengenai proses penciptaan manusia banyak dikemukakan oleh para ahli dari
berbagai bidang kajian. Proses penciptaan manusia tidak lepas dari peran genetika dan
pewarisan sifat. Genetika dianggap sebagai faktor keturunan dalam mahluk hidup yang
menyebabkan pewarisan sifat antara generasi satu ke generasi selanjutnya ketika proses
penciptaannya. Tulisan yang menggunakan metode studi literasi ini menggunakan referensi
dari berbagai bacaan seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber pustaka lainnya. Selain itu, juga
menggunakan sumber data baik primer maupun sekunder yang berasal dari dua sudut pandang
yaitu perspektif Islam dan juga ahli sains. Hasil penulisan ini menarik kesimpulan dari hasil
pembahasan dari beberapa sumber pendukung yang menunjukan adanya kesamaan konsep
dan persepsi mengenai keterkaitan genetika dan sifat seseorang dalam proses penciptaan
manusia.
Kata kunci: Genetika, Perspektif Islam, Pewarisan sifat, Sains modern
Abstract
The development of science in the current era shows the importance of modern technology in
improving the quality and quantity of science. The digital era has used of research tools with
modern technology such as medical devices, educational teaching aids, and other check-up
tools to support the quality and accuracy of research results. This study aims to determine the
concept of the relationship between genetics, inheritance, and the process of human creation
by looking at it from two different angles from a window of Islam perspective and modern
science. Many theories that strengthen the existence of both perspectives on the process of
human creation were put forward by experts from various fields of study. The process of
human creation is inseparable from the role of genetics and inheritance. Genetics is
considered as a hereditary factor in organism which causes inheritance between one
generation to the next generation when the process of creation. The writing that used literacy
study method toke references from various readings such as books, articles, journals, and
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other literature sources. In addition, it also used both primary and secondary data sources that
come from two perspectives, namely the Islamic perspective and also scientists. The results of
this writing drew conclusions from the results of discussions from several supporting sources
that shown the similarity of concepts and perceptions about genetic links and the nature of a
person in the process of human creation.
Keywords: Genetics, Islamic Perspective, Inheritance, Modern Science
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UNIVERSALITY OF ISLAM: AN EFFORTS TO CORRECT
PERCEPTIONS OF BIFURCATION BETWEEN SCIENCES
(UNIVERSALITAS ISLAM: MELURUSKAN PANDANGAN BIFURKASI
ANTAR ILMU)

Noor Hasanah
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Abstract
The classification of knowledge is not intended as a bifurcation between general science and
religious science. Bifurcation can lead to the misconception that non-religious science is
separate from Islam. Whereas in the Islamic intellectual tradition, harmonious unity between
science is always maintained. Science is a single entity because the source of all knowledge is
the One (al-ahad). The meaning is the concept of science in Islam boils down to the concept
of monotheism. Science must be able to bring people closer to the Creator, acknowledge His
greatness, encourage people to do good deeds, transform people to be authoritative and
respected and be able to offer solutions to crises. So, studying a science does not mean
leaving a study of other sciences. This is what is meant by the holistic integration of science.
This research is a qualitative research with library method. The focus of this research is to
reread the basic principles of science, trace their roots and prove their integration.
Keywords: Universality of Islam, Bifurcation, Science
ABSTRAK
Klasifikasi ilmu pengetahuan bukan dimaksudkan sebagai bifurkasi antara ilmu umum dan
ilmu agama. Bifurkasi dapat memunculkan kesalahan konsepsi bahwa ilmu non agama adalah
terpisah dari Islam. Padahal dalam tradisi intelektual Islam, kesatuan yang harmonis antar
ilmu senantiasa dijaga. Ilmu adalah kesatuan tunggal karena sumber dari segala ilmu adalah
Yang Esa (al-ahad). Maknanya, konsep ilmu dalam Islam bermuara pada konsep tauhid. Ilmu
harus dapat mendekatkan manusia kepada Sang Khalik, mengakui keagungan-Nya,
mendorong manusia untuk melakukan amal shaleh, mentransformasikan umat menjadi
berwibawa dan disegani serta mampu menawarkan solusi terhadap krisis. Sehingga,
mempelajari suatu ilmu tidak berarti meninggalkan kajian atas ilmu yang lainnya. Inilah yang
dimaksud dengan integrasi ilmu secara holistik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan metode pustaka riset. Fokus penelitian ini adalah untuk membaca ulang prinsip dasar
ilmu pengetahuan, melacak akar dan membuktikan keterpaduannya.
Kata Kunci: Universalitas Islam, Bifurkasi, Ilmu
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DISEQUILIBRIUM CARA PANDANG MANUSIATERHADAP POTENSI
BATUBARA
Nur Anis Rochmawati dan Rika Leli Dewi Khusaila Rosalnia
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Abstrak
Batubara merupakan satu dari sekian material alam anugerah Tuhan yang keberadaannya
menjadi modal sosial. Pemanfaatan terhadap potensi ini sah-sah saja untuk dilakukan, selagi
dampak yang dihasilkan turut menjadi titik perhatian. Majunya aspek perekonomian cukup
berimbang dengan kerusakan alam serta ancaman kesehatan masyarakat sekitar. Selain itu,
bagaimana ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya tak terbarukan tersebut turut
menjadi masalah. Penelitian yang bertempat di kecamatan Sangasanga, kabupaten Kutai
Kartanegara ini berusaha untuk memotret bagaimana debu yang dihasilkan dari proses
pengambilan batubara cukup rentan untuk kesehatan masyarakat setempat. Selain itu adanya
uang debu yang diberikan perusahaan setiap bulan turut memberi ancaman kemalasan serta
sikap apatisme terhadap kerusakan alam dihadapannya. Metode deskriptif-analitis dipakai
untuk mengupas beberapa aspek terkait potensi batubara –dari segi Alquran dan sains,
bagaimana dampak -positif dan negatif- yang dihasilkan serta cara pandang manusia terhadap
potensi tersebut. Sebuah analisa yang membawa pada kesimpulan bahwa manusia masih
menempatkan alam –utamanya batubara- sebagai properti yang menghasilkan dan harus
dieksploitasi.
Kata kunci: Batubara, Dampak, Cara pandang
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POGAN (POTATO GANTUNG) SEBAGAI ETIKA
ANTROPOSENTRISME
Nur Anis Rochmawati dan Rika Leli Dewi Khusaila Rosalnia
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Abstrak
Kondisi tanah yang relatif subur menjadikan berbagai macam tanaman dapat tumbuh dan
berkembang biak dengan baik. Potato gantung (kentang gantung) menjadi salah satu tanaman
endemik yang mampu tumbuh subur tanpa perawatan khusus. Selain itu, tanaman yang
tergolong agresif dalam menghasilkan buah juga mampu menyumbang banyak manfaat.
Berlimpahnya potensi sumber daya alam mestinya diimbangi dengan potensi sumber daya
manusia. Pengolahan kentang gantung adalah bentuk pengembangan potensi alam-manusia
yang berbasis masyarakat. Penelitian ini terfokuskan pada potensi sumber daya alam di
Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu potato gantung yang kemudian
dapat mengasah sikap sosial, pola pikir dan kepedulian masyarakat dalam memanfaatkan
potensi alam tersebut. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan bagaimana
penyatuan potensi alam dan manusia dari berbagai segi. Alquran dan sains menjadi basis
utama dalam menelaah kesatuan alam-manusia. Analisa ini menghasilkan kesimpulan bahwa
potato gantung dalam hal ini menjadi aset alam yang dapat memicu sikap manusia dalam
mengembangkannya menjadi olahan yang dapat meningkatkan kondisi sosial masyarakat.
Serta, manusia-alam menempati posisi kesatuan yang utuh, sehingga dapat menciptakan
simbiosis mutualisme antara keduanya.
Kata Kunci: Potato gantung, Potensi alam, Potensi manusia
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Implementasi Integrasi Ilmu Interdisipliner dan Multidisipliner:
Studi Kasus di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Ramadhanita Mustika Sari dan Muhammad Amin
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Abstrak
Tulisan ini mengkaji tentang penerapan integrasi ilmu yang interdisipliner dan multidisipliner.
Lalu, pengaruhnya terhadap pengembangan pembelajaran di Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta. Kemudian, pengaruh penerapan integrasi ilmu yang interdisipliner dan
multidisipliner terhadap tugas akhir mahasiswa. Kesimpulan dari tulisan ini, yakni: penerapan
integrasi ilmu yang interdisipliner dan multidisipliner di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta terlihat pada kurikulum yang diterapkan di kampus ini, yang kemudian
berpengaruh pada proses pembelajaran, baik berupa judul mata kuliah yang terintegrasi
dengan ilmu lain, kemudian kajian tesis maupun disertasi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta terintegrasi dengan keilmuan lain, dan menggunakan pendekatan yang
komprehensif.
Kata Kunci: Integrasi ilmu, Pembelajaran, Komprehensif.
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“Revitalisasi filsafat Sains dengan Islam dalam Menghadapi Tantangan era
5.0 Civil Society”
Rama Nuansa
Pendidikan fisika, Fakultas sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga
Abstrak
Dalam era 5.0 civil Society peranan filsafat sains sangat lah berperan penting dalam era ini
karena epistemologi dalam filsafat sains dapat di daya gunakan dalam menghadapi
permasalahan. Berawal dari ngeri tirai bambu yang penduduknya sangat padat namun mereka
dapat memunculkan era 5.0 dengan tujuan mengedepankan zaman dengan mengambil
peranan cicil society. Hal ini lah yang membuat semuanya menjadikan filsafat masih dapat
bertahan. Namun di kala itu Islam menjadi kan peranan penting. Dalam kemajuan sains yang
sangat berkembang sangat pesat saat ini mampu membantu dalam masalah di kehidupan
manusia di era 5.0 yaitu civil society. Revitalisasi filsafat sains dengan Islam ini mampu
menguatkan peranan tersebut. menelusuri titik-tolak yang teramat penting dari jalan
tradisional sains Islam, sains Barat modern pun berkembang dengan era 5.0 sedemikian rupa
sehingga mengadopsi suatu pijakan filosofis. Pijakan filosofis sains modern yang tak Islami
inilah yang harus dibedakan dengan pijakan filosofis sains Islam. Paper ini secara khusus
bertujuan untuk mengetahui dimensi filosofis pijakan sains Islam, interdependensi manusia,
alam, dan Tuhan dalam sains Islam serta perspektif eskatologi tentang sains Islam.Metode
yang digunakan dalam paper ini adalah kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian dilakukan untuk
mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang di teliti. Sumber utama paper
ini adalah tulisan-tulisan para ilmuan yang berkaitan dengan sains Barat modern dan sains
Islam maupun hubungan antar keduanya, Penulis akan mengelaborasi karya-karya tentang
perkembangan filsafat sains di dunia Islam untuk menjawab tujuan-tujuan dalam paper ini.
Kata Kunci: Filsafat Sains, Civil society, Revitalisasi
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Human Cloning dalam Tinjauan Filsafat Moral
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Jalan Mataram No.01, (0331) 487550
Email : sadbahdalimarta@gmail.com
Abstract
To improve heredity, scientists utilized science to the creation of genetic engineering, human
cloning. An accomplishment that even surpassed man’s self-prophecy. Though human
cloning, identical individuals (humans) of the same type were successfully created. So it
would not be suprising then, if from the beginning of tyhis discovery had caused some
controversy. One is from the perspective of moral philosophy. From the philosophy
spectacles, human cloning should be evaluated and considered as being considered to be
demeaning.
Kata kunci : Human cloning, Moral effect
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Nilai-Nilai Yang Dapat Diambil Dari Peristiwa Tsunami Dalam QS.
Luqman Ayat 32
Sulistiana Martia Nugraha dan Ahmad Amin Abdulloh
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Abstrak
Peristiwa tsunami beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi. Tidak hanya di Jepang yang
setiap saat dilanda gempa bumi yang terkadang menyebabkan tsunami namun di berbagai
daerah di dunia telah terjadi, begitu pun di Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah
“Ring of Fire”. Beberapa tahun belakangan ada tsunami yang melanda misal tsunami hebat di
Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 28 September 2018 yang menyebabkan kerusakan yang
parah. Dalam QS Luqman ayat 32, digambarkan sekelompok manusia yang digulung oleh
ombak yang sangat besar seperti gunung, mereka menyeru kepada Allah SWT dengan tulus
ikhlas. Ketika Allah SWT menyelamatkan mereka ke daratan, sebagian mereka ingkar
kepadanya. Sebagai makhluk ciptaannya yang istimewa yang dianugerahi akal, hendaknya
manusia dapat belajar dan membaca setiap dari ayat-ayat kauniyah-Nya yang ditujukan olehNya agar manusia tahu dan mawas diri akan keberadaannya di muka bumi ini.
Kata Kunci: Tsunami, QS. Luqman ayat 32, Bencana
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Integrasi Ilmu Sebagai Paradigma Program Riset: Telaah Pemikiran Imre
Lakatos
Yongki Sutoyo*
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo
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Abstrak
Setelah lebih dari beberapa dekade wacana integrasi ilmu didengungkan dan telah dicoba
diterapkan diberbagai perguruan tinggi, banyak kalangan yang menilai wacana integrasi ilmu
tampaknya masih berada pada tataran filosofis dan belum menyentuh ke wilayah
implementatif. Salah satu yang terabaikan dalam wacana ini adalah menerjemahkannya ke
dalam metodologi yang sistematik dalam penelitian ataupun kegiatan pengembangan
keilmuan. Singkatnya, bagaimana meningkatkan level integrasi ilmu dari wacana ke
paradigma. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana integrasi ilmu di
implementasikan dalam rumpun ilmu kealaman, sosial dan kemanusiaan dengan mengkaji
pemikiran Imre Lakatos. Melalui konsep metodologi program riset Lakatos, beberapa konsep
integrasi ilmu yang berkembang di Indonesia seperti integrasi-interkoneksi, integrasi pohon
ilmu, pengilmuan Islam, integrasi kesatuan realitas dan integralisme Islam akan diuji,
seberapa jauh konsep-konsep itu mampu menjadi paradigma dalam pengembangan keilmuan.
Selain itu, akan diberikan beberapa alternatif metodologi pengembangan keilmuan bagaimana
beberapa konsep integrasi tersebut dapat saling mengisi satu sama lain dalam dialektika
intelektual menuju paradigma integrasi ilmu yang mapan.
Kata Kunci: Integrasi Ilmu, Metodologi Program Riset, Imre Lakatos
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Prophetic Education: Penanaman Karakter Islami dalam Pembelajaran
Ilmu Sains
Baiq Mira Nurfatihah¹, Zulfa Nurul Karimah², Siti Nur Azizah³
¹Prodi Biologi, Fakultas Sains & Teknologi, UIN Sunan Kalijaga. ² Prodi Pendidikan Kimia,
Fakultas Sains & Teknologi, UIN Sunan Kalijaga. ³ Prodi Fisika Fakultas, Sains & Teknologi,
UIN Sunan Kalijaga
Abstrak
Prophetic education (pendidikan profetik) merupakan pendidikan yang berasaskan kenabian,
yakni menginterpretasikan segala perilaku nabi dalam penanaman moral. Pendidikan profetik
menanamkan karakter islami berupa prilaku, sifat, tabiat, dan akhlak yang dilandasi oleh nilainilai islam. Nilai utama dalam karakter islami adalah nilai iman (tauhid) berupa keutuhan
sinergitas iman, islam, dan ihsan (perilaku yang berkeadaban). Nilai-nilai islam ini mengatur
hubungan dengan sang pencipta, sesama manusia dan makhluk hidup lain. Pembelajaran sains
memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, antara lain
melalui pembekalan keterampilan dan kebiasaan berpikir secara ilmiah, keterampilan berpikir
tingkat tinggi, dan kemampuan analisis masalah kompleks dalam kehidupan. Penanaman
karakter islami dalam pembelajaran sains dapat dijadikan sebagai wahana untuk membangun
moral, karakter dan akhlak mulia, untuk melandasi pendidikan nasional ke depan yang
diwarnai dengan tekanan atau mainstream pada pembentukan watak (character building) dan
perilaku.
Kata kunci: Prophetic Education, Karakter islami, Pembelajaran sains
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PENGEMBANGAN MEDIA DIGITALISASI PADA SEKOLAH DASAR
SWASTA (SDS) ISLAMIYAH PONTIANAK DALAM MENYONGSONG
PENDIDIKAN ISLAM 4.0
Bibi Suprianto
Pendidikan Islam dan Sains
bibisuprianto78@gmail.com

Abstrack
This paper updates the formulation again researchers at Islamic private school Pontianak
about the development of digitalization media in welcoming Islamic education 4.0.
Development of digitalization media in welcoming Islamic education 4.0 prioritizing the
times in the millennial era Islamic education as a substance knowledge about Islamic
Education. Strategy development is more conceptual through media in the millennial era of
Islam which has been moderated in a media. Islamic media describe science what students get
by expending in every media they get. Islamic elementary school student Pontianak private
have a behavior very interesting in achieving digitalization media. This can be discussed
through two concepts, the first is digital based technology such as computers, infokus that can
be used as a strategy learning as a video comment analyst based, the secomd is online media
which with the internet can make it easier for children to learn and get information
Keyword: Digitalisation media, Millenial era, Islamic Education

Abstrak
Makalah ini memperbarui rumusan kembali peneliti pada Sekolah Dasar Swasta (SDS)
Islamiyah Pontianak tentang pengembangan media digitalisasi dalam menyongsong
pendidikan Islam 4.0. Pengembangan media digitalisasi dalam menyongsong pendidikan
Islam 4.0 mengutamakan perkembangan zaman pada era millennial pendidikan Islam sebagai
subtansi ilmu pengetahuan tentang pendidikan Islam. Strategi pengembangan lebih konseptual
melalui media-media pada era millennial Islam yang telah dimoderisasikan dalam suatu
media. Media-media Islam menggambarkan ilmu yang didapatkan oleh siswa dengan cara
meluas disetiap media yang mereka dapatkan. Siswa Sekolah Dasar Swasta (SDS) Islamiyah
Pontianak mempunyai watak prilaku yang sangat menarik dalam mencapai media digitalisasi.
Hal ini yang dapat dibahas melalui dua konsep, yang pertama teknologi yang berbasis digital
seperti komputer, infokus yang dapat digunakan sebagai strategi pembelajaran sebagai video
comment yang berbasis analisis, yang kedua yaitu media online yang mana dengan adanya
internet dapat mempermudah anak-anak untuk belajar dan mendapatkan informasi.
Kata Kunci: Media digitalisasi, Era Millenial Pendidikan Islam
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Abstrak
Integrasi interkoneksi merupakan sebuah paradigma yang dinamis melalui berbagai konteks
kehidupan dengan keberagaman ilmu. Konsep ini menempatkan akal dan wahyu sebagai
relasi yang saling melengkapi. Peran mahasiswa dalam penerapan konsep integrasi
interkoneksi dapat dilakukan untuk memberikan dampak positif sehingga tidak terjadi
dikotomi ilmu pengetahuan. Data Kementrian Agama tahun 2012 berhasil mendata sejumlah
27.230 pondok pesantren dengan 5.044 pondok pesantren kombinasi. Pondok pesantren
kombinasi merupakan pondok pesantren yang sudah menerapkan pengembangan ilmu sains
dan sebagian lagi mengkombinasikan pembelajaran kitab kuning, ilmu sains dan iptek.
Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik wawancara, observasi
dan dokumentasi terhadap pondok pesantren yang menerapkan pembelajaran kitab kuning
dengan relasi sains dan beberapa santri yang berstatus sebagai mahasiswa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara ilmu umum dan ilmu agama sebagai
implementasi dalam kehidupan.
Kata kunci: Integrasi Interkoneksi, Kuliah, Nyantri
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Peningkatan Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Berbasis Nilai-Nilai
Islam Menggunakan E-Module Polimer Sintetis Berbasis Green Chemistry
Cucu Zenab Subarkah1*, Desi Dwi Astuti1, Saepudin Rahmatullah1, Andewi Suhartini2
1
Program Studi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Djati, Jl. Cimencrang, Kec. Gede
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Abstrak
Kemampuan berpikir tingkat tinggi berbasis nilai-nilai Islam diperlukan peserta didik untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada penerapan e-module
polimer sintetis berbasis green chemistry. Desain penelitian yang digunakan adalah one-group
pretest dan posttest dengan subjek penelitian yaitu 26 mahasiswa semester VI Program Studi
Pendidikan Kimia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-module polimer
sintetis berbasis green chemistry dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang
didasarkan pada perolehan rerata n-gain 0,647 yang termasuk ke dalam kategori sedang.
Pembelajaran menggunakan e-module ini dapat meningkatkan hasil belajar dengan cara
membuat situasi belajar lebih aktif sehingga lebih memahami konsep polimer sintetis. Dengan
demikian, penerapan e-module polimer sintetis berbasis green chemistry dapat meningkatkan
kemampuan berpikir tingkat tinggi berbasis nilai-nilai Islam.
Kata Kunci: Berpikir tingkat tinggi, E-module, Nilai-nilai Islam
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PERAN TAWḤĪD DALAM MEMBANGUN ILMU PENGETAHUAN
Firda Inayah
Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor
Email: firda.inayah@unida.gontor.ac.id
Abstrak
Tulisan ini mengkaji konsep tawḥīd dan perannya dalam membangun ilmu pengetahuan.
Penelitian ini merupakan salah satu konstruksi kajian keislaman yang bertujuan untuk
menjawab tantangan deIslamisasi dan demoralisasi ilmu pengetahuan modern. Seperti yang
akan dibuktikan nanti bahwa kalimat tawḥīd (shahādah) “lā ilāha illa Allāh” sebagai inti
keyakinan dasar Islam bukanlah keyakinan an sich, namun ia sangat syarat akan ilmu. Lebih
jauh, tawḥīd sebagai keyakikan dasar tidak dapat dimakani secara sempit sebagai aqidah dan
sentralitas Tuhan dalam penyembahan semata, melainkan juga sebagai metodologi berfikir
yang berperan dalam membentuk paradigma keilmuan. Dalam hal ini, tawḥīd telah
berakumulasi menjadi pandangan hidup (worldview) dalam memahami segala aktifitas
kehidupan, termasuk aktifitas ilmiyah. Oleh karena itu, keterkaitan antara worldview dengan
epistemologi secara konseptual melibatkan penjelasan tentang prinsip-prinsip ontologi,
kosmologi, dan aksiologi dimaknai berdasarkan kepada kajian metafisika terhadap dunia yang
nampak dan yang tidak nampak. Keyakinan seperti inilah yang kemudian berkembang
menjadi sebuah metode berfikir Muslim yang tawḥīdi (integral). Dengan demikian, dapat
dikatakan bahwa secara konseptual, ilmu dalam Islam sejak awal tidak bebas nilai
sebagaimana pendapat kaum sekuler. Karena ilmu dalam Islam merupakan sarana untuk
beribadah serta mendekatkan diri pada Allah Subhānahu wa Ta’ālā. Lalu bagaimana
metodologi tawḥīd dalam membangun ilmu pengetahuan? Seperti apakah konsep ilmu
pengetahuan yang dibangun diatas tawḥīd? Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini akan
membuktikan apakah kajian ini memang patut diapresiasi dan tidak bias dilewatkan begitu
saja dalam kajian integrasi maupun Islamisasi sains kontemporer.
Kata Kunci: Tawhid, Worldview, Ilmu Pengetahuan
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Solusi Pembelajaran Kitab Ta’im Muta’allim Zarnuji Pada Problem
Mendapatkan Keberkahan Ilmu
Hakima Zakaria
STFI SADRA
Abstrak
Ilmu adalah milik Tuhan yang bersih dan suci. Zarnuji pun menjelaskan bahwa seseorang
tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu ketika tidak dalam keadaan bersih. Bersih dalam hal
ini adalah bersih dari sikap sombong, sikap tidak menghargai dan bersih dari diri yang kotor.
Artinya bahwa seseorang yang ingin mendapatkan keberkahan ilmu maka seharusnya
memiliki kebersihan hati, bersih lahiriyah dan batiniah. Namun, dalam kenyataan yang ada
masih begitu banyak para pelajar yang belum mendapatkan keberkahan ilmu sehingga dapat
dilihat masih banyaknya prilaku menyimpang dikalangan pelajar yang kemudian melahirkan
image dan kesan jika kaum pelajar seolah tidak memiliki identitas dirinya sebagai kaum
terpelajar. Dari permasalahan tersebut, pembelajaran kitab Ta’lim Muta’allim hadir sebagai
solusi dalam menumbuhkan kesadaran dalam bersikap yang lebih progresif. Imam Zarnuji
memberikan syarat-syarat dalam memperoleh keberkahan ilmu agar tidak sia sia dalam
menuntut ilmu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisi pada kitab
Talim Muta’allim karya al-Zarnuji. Dengan ini keberkahan dapat diperoleh ketika sang
pelajar dapat memenuhi syarat dalam menuntut ilmu.
Kata kunci: Ilmu, Keberkahan Ilmu, Pembelajaran Kitab Ta’lim Muta’allim
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KEGIATAN EKSTRA KULIKULER MAHASISWA DALAM
PERSPEKTIF INTEGRASI INTERKONEKSI

Hikmah Supriyati1, Muhammad Ja’far Luthfi2
Universitas Negeri Yogyakarta1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta2
1
Email: hikmahsupriyati@gmail.com

Abstrak
SAINTEK merupakan Fakultas ilmu umum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang belum
lama berdiri. Mahasiswa beragam banyak dari ilmu umum dan tidak berlatar belakang
pondok. Ada pendapat Saintek radikal atau malah liberal dan tidak islami. Banyak badan
otonom fakultas (organisasi mahasiswa) di Saintek. Banyak kegiatan positif beragam
integratif mengandung studi meluaskan wawasan. Paper ini bertujuan untuk mengkaji
kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler mahasiswa dalam prespektif integrasi interkoneksi. Metode
penelitian pada paper ini yaitu dengan studi literatur dari berbagai buku-buku, pemberkasan
SK, laporan magang, dan berita-berita. Pengambilan data juga dilakukan dengan dokumentasi
kegiatan mahasiswa, seperti magang, saintek musik, PPK, Hadroh, F-Kist dll. Waawancara
juga dilakukan dengan para ketua organisasi mahasiswa. Hipotesis dari penulisan paper ini
memungkinkan kegiatan-kegiatan dari organisasi mahasiswa di fakultas sains dan teknologi
memiliki banyak manfaat positif. Selain itu kegiatan-kegiatan di fakultas sains dan teknologi
juga meluaskan wawasan beragam integratif.
Kata kunci: Kegiatan Ekstrakulikuler, Fakultas Sains dan Teknologi, IntegrasiInterkoneksi
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MENGEDUKASI SANTRI UNTUK MENCERAHKAN NEGERI1
(Studi Deskriptif pada Pondok Pesantren Modern MBS Pleret Bantul)
Irham Wibowo
Abstrak
Pada zaman globalisasi, segala macam bentuk amoralitas dapat ditemui dengan mudah.
Semakin zaman modern justru perilaku dan peradaban manusia semakin terdegradasi. Tentu
bukan salah mutlak teknologi hadir di tengah-tengah kita, karena manusia sendiri
membutuhkan teknologi untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Namun sayang, keberadaan
teknologi porsinya lebih banyak diselewengkan daripada digunakan manfaatnya. Terbukti
dengan masifnya kasus-kasus hukum yang melibatkan generasi pelajar seperti janjian tawuran
dengan sekolah lain, perkelahian, pacaran, bullying, ujaran kebencian, klithih, dan tindak
kekerasan lainnya. Pekerjaan klasik itu adalah warisan turun-temurun di dunia pendidikan
tanah air yang seakan sulit untuk dituntaskan. Seperti buah simalakama, siapa pun pejabatnya
dan apapun kebijakan yang telah diperbuatnya, dunia pendidikan tanah air tetap saja lebih
banyak meninggalkan noktah hitam daripada euforia prestasi akademis.
Jenis penulisan dalam artikel ini adalah penelitian normatif studi kepustakaan serta
pengalaman riil penulis saat mengabdi pada PPM MBS Pleret. Penelitian normatif dilakukan
dengan metode pengumpulan data-data dari sumber pustaka serta pemberitaan di media
massa, artikel, hingga karya tulis yang terkait dengan tema. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan berupa angka dan
tidak diwujudkan dalam bentuk statistik, namun berupa informasi naratif. Keberadaan
pesantren mulai mendapatkan posisi yang terpandang di masyarakat. Tak sedikit muncul
pesantren-pesantren baru di daerah akibat efek domino dekadensi moral para pelajar yang
menggelayuti dunia pendidikan. Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang konsen di bidang
pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, perlahan tapi pasti melakukan revolusi jiwa
terhadap calon-calon peserta didiknya salah satunya dengan mendirikan dan
menyelenggarakan pendidikan formal berbasis kepesantrenan.
Kata kunci: PPM MBS Pleret, Santri, Pendidikan Islam.
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STATUS NILAI DALAM SAINS MODERN DALAM PANDANGAN
ISLAM
KhairulAmin
Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta
Abstrak
Islam sebagai dÊn bermakna agama dan peradaban sekaligus (S.M.N Al Attas: 1978). Makna
(semantis) ini kemudian terwujud dalam bentang sejarah, ditandai dengan lahirnya pusatpusat peradaban seperti Damaskus, Kufah, Bashrah, Baghdad. Granada, Cordova, dan
berbagai polis lainnya. Hadirnya pusat-pusat peradaban sebagai rumah besar kegiatan ilmiah
ini hadir melalui beberapa tahapan bersamaan dengan tersebarnya Islam. Alparslan Açıkgenç
membagi tahapan proses ilmiah tersebut menjadi 3, yaitu tahap masalah, tahap disipliner, dan
tahap penamaan kegiatan. Namun, lebih Alparslan juga berbicara tentang apa yang ada di
balik proses saintifik tersebut, yaitu kerangka kerja yang pada tahapnya melahirkan tradisi
keilmuan yang khas dalm 3 tahap pula, yaitu wordview, scientific conceptual scheme, dan
specific scientific conceptual scheme (Alparslan Açıkgenç: 2014). Dari kerangka kerja ini
kemudian tradisi ilmiah dihasilkan, termasuk sains khas Islam. Pada perkembangannya sains
khas Islam yang juga mengambil sekaligus melakukan filterisasi dan perkembangan atas
warisan terdahulu, seperti Yunani, Persia, Sumeria, India, dan pelbagai peradaban tua lainnya,
ini mempengaruhi perkembangan sains yang lahir dalam peradaban Barat modern pasca
rennaissance (Syamsuddin Arif: 2010; George Saliba: 2007, Ehsan Masood: 2008). Namun,
sebagaimana Islam mengambil warisan terdahulu terhadap peninggalan sains peradaban
sebelumnya, Barat juga mengambil sesuai yang alam pandangnya. Singkatnya, sains yang ada
tidak bebas nilai. Lantas kemudian bagaimana statusnya, apakah semua sains yang
berkembang di Barat dapat diamini oleh kalangan muslim yang juga memiliki alam pandang
khas? Lalu dimana letak batas-batasnya. Tulisan ini akan membahas soal status nilai sains
modern (saintisme Barat) dalam pandangan Islam.
Kata Kunci: Sains, Islam, Peradaban, Keilmuan
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Kritik Dualisme Dalam Pendidikan Islam
Kusuma Dewi Nur Aini dan Alvin Qodri Lazuardy
Universitas Darussalam Gontor (UNIDA)
Email: kusumadewi@gontor.ac.id
Abstract
This paper attempts to discuss discourse regardingdualism of education. Dualism must be
related to the dichotomy which is defined as the separation between general education and
religious education. But in principle there is a difference, if the dichotomy is related to the
content or material content, but dualism is more directed at the management system. The
dichotomy always gives rise to the view of discrimination on the one hand and equalization
on the other. This study uses a descriptive method of analysis and criticism, to examine the
problem in dualism The dichotomy view is essentially ignoring the essence or value of the
spirit of education. If interpreted at the surface level clearly damage the spirit value of Islamic
education. Dualism and dichotomy are not only on the level of separation, but have entered
the area of separation which in its operation separates general subjects from religious subjects,
public schools and madrasas whose management is run separately. This has an impact on
Science, becoming narrow because of the compartmentalization of general science and
religion. As a solution, the integration of Islamic-based science needs to be done, namely
using the Islamic view which is a condition for the meaning of Islamic values, which has been
widely studied by Muslim scholars.
Keywords: Dualism, Dichotomy, Education, Islamic
Abstrak
Tulisan ini berusaha membahas mengenai wacana dualisme dalam pendidikan.Pada
pemahaman dualisme pasti dikaitkan dengan dikotomiyang diartikan sebagai pemisahan
antara pendidikan umum dari pendidikan agama.Akan tetapi pada prinsip ada yang
membedakannya, jika dikotomi itu berkaitan dengan isi atau konten materi, sedangkan
dualisme lebih ditujukan pada sistem pengelolaannya.Dikotomi selalu melahirkan pandangan
pembedaaan di satu sisi dan penyamaaan di sisi yang lain. Dengan demikian penelitian ini
menggunakan metode deskriptif analisis dan kritik, untuk mengkaji problem di dalam
dualism.Pandangan dikotomis pada hakikatnya mengabaikan esensi atau nilai sprit
pendidikan.Jika dimaknai pada tataran permukaan dengan jelas merusak nilai spirit dari
pendidikan Islam.Dualisme dan dikotomi bukan hanya pada tataran pemilahan, namun telah
masuk pada wilayah pemisahan yang dalam operasionalnya memisahkan mata pelajaran
umum dari mata pelajaran agama, sekolah umum dan madrasah yang pengelolaannya berjalan
terpisah-pisah.Problematika tersebut muncul disebakan kurangnnya nilai-nilai keagamaan
segi pengajaran baik dari metode ataupun kurikulum.Hal tersebut berdampak kepada Ilmu
pengetahuan, menjadi sempit karena pengotak-kotakan ilmu umum dan agama. Sebagai solusi
Integrasi ilmu pengetahuan berbasis Islam perlu dilakukan, yaitu menggunakan pandangan
Islam yang syarat akan makna nilai-nilai keislaman, yang telah banyak dikaji oleh
cendekiawan muslim.
Kata Kunci: Dualisme, Dikotomi, Pendidikan, Islam
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ABSTRAK
Perkembangan sains saat ini dirasa mengarah kepada kehidupan manusia di posisi yang paling
tinggi. Berbagai kasus dan fenomena kehancuran pada kurun terakhir ini merupakan salah
satu akibat di mana sains diletakkan pada posisi yang tidak memiliki batas, bahkan sains
dengan sendirinya telah menggantikan peran-peran yang disakralkan selama ini, Sains maju
pesat menyingkirkan dunia agama. Sain dan teknologi menantang dan menaklukan alam,
menghitung dan menggunakan segala yang ditemukan dalam pengalaman. Tidak dipungkiri
Perseteruan antara agama dan sains merupakan isu klasik yang sampai saat ini masih
berkembang di dunia Barat dalam wujud sekularisme. Tetapi, Islam tidak mendekati
persoalan sains ini dari perspektif tersebut karena al-Qur’an dan al-Sunnah telah memberikan
sistem yang lengkap dan sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan manusia,
termasuk kegiatan-kegiatan ilmiah atau penyelidikan-penyelidikan ilmiah yang merupakan
bagian integral dari keseluruhan sistem Islam di mana masing-masing bagian memberikan
sumbangan berupa Pengetahuan manusia secara menyeluruh yang didasarkan pada
Rasionalisasi untuk menentukan segala-galanya, dan bukan lagi menyertakan nilai-nilai
intrinsik yang bercermin pada diri manusia. Perkembangan sains hendaknya harus tetap
memiliki tujuan dan cita-cita hidup manusia, dan bukan menjadi perusak. selain itu
Perkembangan sains hendaknya terus berjalan dengan segala resikonya. Dan yang perlu
diperbaiki adalah penanaman nilai agar terjaga keseimbangan agar sains yang akan terus
berkembang ini dapat memberikan manfaat dan tidak mengancam manusia sebagai makhluk
sosial
Kata kunci : Problematika sains, Pendidikan Islam, Pendidikan islam dan sains,
Kualitatif deskriptif

ABSTRACT
The development of science is currently considered to lead to human life in the highest
position. Various cases and phenomena of destruction in this last period is one of the
consequences in which science is placed in a position that has no limits, even science has
itself replaced the sacred roles so far, Science has rapidly pushed aside the world of religion.
Science and technology challenge and conquer nature, calculate and use everything found in
experience. No doubt The dispute between religion and science is a classic issue that is still
developing in the Western world in the form of secularism. However, Islam does not
approach this scientific problem from that perspective because the Qur'an and al-Sunnah have
provided a complete and perfect system that covers all aspects of human life, including
scientific activities or scientific investigations which are an integral part of the whole Islamic
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system in which each part contributes in the form of overall human knowledge based on
rationalization to determine everything, and no longer includes intrinsic values that reflect on
human beings. The development of science must continue to have the goals and ideals of
human life, and not to be a destroyer. other than that the development of science should
continue to run with all the risks. And what needs to be improved is the inculcation of values
so that the balance is maintained so that science that will continue to develop can provide
benefits and not threaten humans as social beings.
Keywords: Sains problematic, Islam Education, Islam and sains Education, Kualitatif
deskriptif
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“Peran Sains dalam Membangun Kualitas Generasi Islam”
(Role of science in building quality of Islamic generations)
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Abstrak
Sains selalu dikaitkan dengan ilmu umum atau ilmu yang mempelajari hal-hal keduniawian
saja. Sebagian umat islam menganggap bahwa sains tidak ada hubungannya dengan islam
atau dalam arti lain islam tidak membutuhkan sains. Jika anggapan masyarakat islam tentang
hal tersebut masih ada maka islam berada pada zona bahaya, karena sebenarnya islam
membutuhkan sains. Islam dan sains bukanlah dua kubu yang saling bertentangan, melainkan
dua kubu yang sangat padu. Jika kita menilik lebih dalam, al-Qur’an banyak menyajikan ayat
tentang sains. Ayat-ayat al-Qur’an tentang sains berkisar antara 750 sampai 1000 ayat.
Bahkan, wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW ialah perintah untuk
membaca. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan bahwa memperhatikan alam semesta yang berarti
juga mempelajari ilmu sains ialah bagian dari membaca ayat Allah SWT. Sedang, hasil
penelitian yang dilakukan para ilmuwan tentang alam semesta tidaklah bertentangan dengan
al-Qur’an yang diturunkan sejak 1400 tahun lalu. Jika ilmu sains dan teknologi hanya
dikuasai oleh orang-orang non muslim, maka umat islam akan dianggap semakin lemah dan
rendah dalam bidang ilmu pengetahuan. Maka dari itu, islam membutuhkan generasi penerus
umat yang mencintai dan paham kandungan al-Qur’an serta tidak buta ilmu pengetahuan
khususnya ilmu sains. Islam akan lebih mengepakkan sayapnya di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi sehingga terbentuklah generasi islam yang IMTAQ dan IPTEK yaitu generasi
islam yang beriman dan bertakwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kata Kunci: Sains, Al Quran, Ilmuwan
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At-Thusi, Observasi Maragha, serta Sumbangsih Terhadap Studi Islam
dan Sains
Nur Farada Sugihartini dan Yusril Achmad Fatoni
Program Studi Tadris Matematika IAIN Jember
Abstrak
Fokus artikel ini adalah (1) untuk menjelaskan biografi At-Tushi, (2) untuk mengetahui
konsep observatorium dalam pandangan At-Thusi, (3) untuk mengetahui sumbangsi terhadap
study Islam dan sains. Artikel ini merupakan artikel kajian pustaka. Data dikumpulkan dan
dianalisis dari data sekunder yang merupakan hasil penelitian sebagai bacaan buku ilmiah,
jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan situs web. Teknik analisis data dalam penelitian ini ada
tiga tahap yakni mengatur, mensintesis dan mengindentifikasi. Hasil dari penelitian ini (1) AtTusi merupakan seorang muslim syia, pencetus awal gagasan trigonometri dan ahli astronomi,
(2) Observatorium Maragha adalah sebuah observatorium astronomi yang
diinstitutionalisasikan yang didirikan pada 1259 Masehi (3) konsep sumbangsih terhadap
studi islam dan sains.
Kata Kunci: At-Thusi, Observatorium Maragha, Studi Islam, Sains.
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INTEGRASI INTERKONEKSI ESENSI PENDIDIKAN ISLAM
DALAM PEMBELAJARAN SAINS
Prasetio Rumondor dan Ahmad Putra
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: thiorumondor@gmail.com
Abstrak
Sejatinya, pendidikan Islam membawa manusia kepada jalan kebenaran sehingga setiap umat
terhindar dari berbagai bentuk penyimpangan. Allah SWT dan Rasulullah telah banyak
menyebutkan serta menjelaskan kepada umat manusia akan pentingnya menanamkan segala
hal yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Berbicara mengenai sains, perlu diketahui
bahwa seseorang yang beragama akan lebih baik keimanananya bila ia memahami segala apa
yang ada di alam semesta, ini mengartikan bahwa fenomena alam yang ada di dunia
merupakan sebuah pengetahuan dan kebesaran dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui esensi pendidikan Islam dalam pembelajaran sains. Adapun
metode penelitian ini adalah Studi Pustaka (library research). Dari kajian ini diperoleh hasil
bahwa manusia yang menyatukan esensi dari pendidikan Islam akan memperoleh iman,
akhlak dan moral yang benar dan tentunya sebuah upaya dalam beribadah Tuhan Yang Maha
Esa. Adanya sains dapat menjadi jembatan atau sarana dalam membuktikan kekuasaan Allah
sehingga dengan memperlajari sains maka kita dapat mempelajari ilmu agama dengan benar.
Kata Kunci: Integrasi Interkoneksi, Esensi Pendidikan Islam, Pembelajaran Sains
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Abstrak
Kecerdasan Buatan merupakan bagian bidang ilmu Teknik Informatika yang berkembang
pesat, meliputi Data Mining, Pembelajaran Mesin, Jaringan Syaraf Tiruan, Pengenalan Pola,
Sistem pakar, Pemrosesan Bahasa Alami, Pengenalan Suara dan topik sejenis. Kecerdasan
Buatan telah diimplementasikan pada banyak faktor, termasuk dalam bidang Islam dan yang
berhubungan dengan Quran dan hadits. Banyak peneliti muslim bahkan non muslim di
seluruh dunia telah menerapkan teknik-teknik Kecerdasan Buatan yang berhubungan dengan
keislaman. Dalam bidang pengenalan suara telah mulai dilakukan penelitian untuk mendeteksi
pelafalan Quran yang benar sesuai dengan aturan Tajwid. Teknik klasifikasi sebagai bagian
dari data mining, telah diterapkan pada Quran dan Hadits sebagai dataset. Untuk
mempermudah interaksi dan penggalian pengetahuan berdasarkan Al Quran dan Hadits, telah
pula dikembangkan pencarian dan ekstraksi pengetahuan dari dua sumber hukum utama Islam
tersebut. Selain proses dijitalisasi, telah diteliti pengembangan database peta pengetahuan
yang menghubungkan antara Quran, Hadits dan objek pengetahuan yang lain, sehingga
memudahkan pengguna dalam melihat relasi hubungan antara satu ayat, hadits dan sumber
pengetahuan yang lain. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terbuka
peluang untuk melanjutkan dan mengembangkan penerapan Kecerdasan Buatan dalam
Bidang Islam, Quran dan Hadits yang belum dilakukan, sebagai tantangan sekaligus peluang
bagi peneliti untuk memberikan kontribusi bagi dunia Islam sekaligus menerapkan
pengetahuan teknik dan metode dalam bidang kecerdasan buatan.
Keywords: Kecerdasan Buatan, Islam, Quran, Hadits
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PENDIDIKAN DAN SAIN DALAM PANDANGAN ISLAM
Rif’ah
Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Ibrahimy Situbondo
Abstrak
Maju tidaknya sebuah bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Pendidikan Adalah
Proses pendewsaan manusia sehingga menjadi manusia sempurna yang dapat bermanfaat bagi
agama, nusa dan bangsanya. Dalam pandangan Islam, tujuan pendidikan adalah tercapainya
kebahagiaan dunia akhirat, berupa pengembangan kualitas dirinya melalui ilmu pengetahuan
yang dimiliki dalam rangka membangun bangsanya menjadi Baldaun Thayyibatun wa
Rabbun Ghafur. Mempelajari suatu ilmu pengetahuan (sain) merupakan kewajiban / fardu
hukumnya bagi setiap muslim. Kewajiban itu ada yang wajib ‘ain, yaitu ilmu Aqidah,
Syari’ah dan Akhlak; dan ada yang wajib kifayah (selain yang tiga), seperti ilmu Tafsir,
Ekonomi, Kedokteran, Teknik dll. Apapun kompetensi/ ilmu / keahlian yang dimiliki, harus
selalu berpijak kepada nilai-nilai aqidah, syari’ah dan akhlak.
Kata Kunci: Pendidikan, Ilmu pengetahuan, Kewajiban
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ISLAMICEDUCATION: ANALYSIS OF FIQH CURRICULUM IN 4.0
INDUSTRIAL REVOLUTION
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Abstract

There of 4.0 industrial revolution brings many changes invarious fields of life. One of them is
the field of education, not only in the general field that has under gone changes. But also in
Islamic education, such as Fiqh. These changes include curriculum and technological
changes. This study aims to determine the suitability and implementation of the Fiqh
curriculum founding MA Al-Muayyadin 4.0 industrial revolution. The method used in this
study is descriptive qualitative by describing natural data inaccordance with existing data. The
subjects were Fiqh teacher MA Al-Muayyad. Data collection was conducted by interviewing,
observing, recording, referring, classifying, and analyzing documents. The results showed that
the Fiqh curriculum was inaccordance with 4.0 industrial revolution but its implementation
was noting accordance with 4.0 industrial revolution. From these results indicate that the Fiqh
curriculum in MA Al-Muayyad is appropriate with the era of 4.0 industrial revolution, but not
for the implementation.
Keywords: Curriculum, Fiqh, 4.0 Industrial Revolution

Abstrak
Era revolusi industri 4.0 membawa banyak perubahan diberbagai bidang kehidupan. Salah
satunya adalah bidang pendidikan, tidak hanya dibidang umum yang mengalami perubahan
melainkan juga pendidikan Islam, seperti Fiqh. Perubahan tersebut meliputi perubahan
kurikulum dan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian dan
implementasi kurikulum Fiqh di MA Al-Muayyad dalam menghadapi revolusi industry 4.0.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan cara
mendeskripsikan data alamiah sesuai dengan data yang ada. Subjek dari penelitian ini adalah
guru Fiqh di MA Al-Muayyad. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara,
observasi, catat, simak, klasifikasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kurikulum Fiqh sudah sesuai dengan era revolusi industry 4.0 tetapi untuk
implementasinya belum sesuai dengan era revolusi industry 4.0. Dari hasil tersebut
menunjukkan bahwa kurikulum Fiqh di MA Al-Muayyad sudah sesuai dengan era revolusi
industry 4.0 tetapi dalam implementasinya masih belum sesuai.
KataKunci: Fiqh, Kurikulum, Revolusi Industri 4.0
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“PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM”: TELAAH CORAK
PEMIKIRAN SYEH MUHAMMAD ABDUH
Wahyudi Fatah
Nurul Jadid University
Probolinggo, Jawa Timur
ABSTRAK

Persoalan terkait dengan pendidikan islam menjadi sesuatu yang urgen untuk kita kaji dan
perbincangkan khususnya di dunia perguruan tinggi bernuansa islam. Hal ini bertujuan guna
mengkompromikan pendidikan islam dengan ilmu pengetahuan (sains) yang semakin modern
akibat terkontaminasi zaman dan cenderung mendegradasi moral seseorang. Tulisan ini akan
mengupas corak pemikiran cendekiawan muslim dan pembaharu pendidikan islam yang
berkenanan dengan pendidikan yang sering dianggap tidak relevan dan ketinggalan zaman.
Muhammad abduh adalah seorang pembaharu dari mesir yang pemikirannya ditekankan
kepada upaya merespon tantangan barat dan dunia modern terhadap pendidikan islam,
dipilihnya pendekatan identifikasi merupakan bukti bagi sikapnya yang kreatif dan pro-aktif
dalam menyelesaikan berbagai masalah umat islam. Dengan pendekatan identifikasif yang
digunakannya, Muhammad abduh dapat dipandang sebagai seorang pembaharu yang
pemikiran pembaharuanya bercorakkan atau memiliki tipologi modernis-reformis. Agenda
yang dicanangkan Muhammad Abduh dalam rangka melaksanakan pembaharuanya, yaitu
purifikasi, reformasi, dan pembelaan islam. Dalam tulisan ini penulis menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode analisis content yang berpijak pada kajian pustaka dari
berbagai referensi. Tulisan ini diharapkan dapat menjadikan pendidikan islam terutama di
Indonesia mampu sebagai basis bahkan penerus perjuangan cita-cita Muhammad Abduh,
siapa tahu kiblat kemajuan pemikiran dan kemajuan pendidikan islam bisa beralih dan
bermula dari Indonesia.
Kata Kunci : Pembaharuan, Pendidikan Islam, Syeh Muhammad Abduh
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Abstrak
Bangsa Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya untuk
menjadi negara maju. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan terus
membenahi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki, baik melalui pendidikan formal
maupun pendidikan informal yang memiliki basis untuk meningkatkan softskill yang dimiliki.
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di
Indonesia berusaha untuk menjawab tantangan tersebut dengan menerapkan program magang
atau internship khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Selain untuk menjawab tuntutan
nasional, program magang ini juga sesuai dengan kaidah keislaman. Dimana menuntut ilmu
dan terus mengembangkan kemampuan yang dimiliki seperti yang tercantum dalam Al-Quran
Surah Ash Shaff ayat 4. Ayat tersebut memiliki makna bahwa harga diri dan mengembangkan
potensi akan melahirkan kebersamaan dan persatuan karena adanya penyadaran bahwa setiap
kita saling mengisi.
Kata kunci: internship, Program magang SDM
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At-Thusi, Observasi Maragha, serta Sumbangsih Terhadap Studi Islam
dan Sains
Yusril Achmad Fatoni dan Nur Farada Sugihartini
Program Studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Jember
Jalan Mataram No. 1, Karang Miuwo, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136
Email: yusrilcetaku121@gmail.com
Abstrak
Fokus artikel ini adalah (1) untuk menjelaskan biografi At-Tushi, (2) untuk mengetahui
konsep observatorium dalam pandangan At-Thusi, (3) untuk mengetahui sumbangsi terhadap
study Islam dan sains. Artikel ini merupakan artikel kajian pustaka. Data dikumpulkan dan
dianalisis dari data sekunder yang merupakan hasil penelitian sebagai bacaan buku ilmiah,
jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan situs web. Teknik analisis data dalam penelitian ini ada
tiga tahap yakni mengatur, mensintesis dan mengindentifikasi. Hasil dari penelitian ini (1)
At-Tusi merupakan seorang muslim syia, pencetus awal gagasan trigonometri dan ahli
astronomi, (2) Observatorium Maragha adalah sebuah observatorium astronomi yang
diinstitutionalisasikan pada 1259 Masehi (3) konsep sumbangsih terhadap studi islam dan
sains.
Kata Kunci: At-Thusi, Observatorium Maragha, Studi Islam, Sains
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Konsep al-Adabu Fauqo al-Ilmi
Upaya Pembentukan Paradigma Pendidikan dan Sinergitas antara Islam
dan Ilmu Pengetahuan
Za’im Kholilatul Ummi, Izza Royyani, dan Azizah Kumalasari
Mahasiswa Magister Konsentrasi Studi al-Qur’an dan Hadis UIN Sunan Kalijaga
Email: zaimkh.ummi@gmail.com
Abstrak
Artikel ini menjelaskan bagaimana upaya pembentukan pendidikan dan sinergitas antara
Islam dan ilmu pengetahuan. Berangkat dari bagaimana westernisasi ilmu pengetahuan yang
terjadi sangat berpengaruh terhadap orientasi pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dilihat
bahwa tujuan dasar dari pendidikan Islam adalah mengenal Allah dan bagaimana beribadah
kepada-Nya. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan tujuan-tujuan tersebut tak
jarang banyak yang menerapkan ilmu dipisahkan dari Tudan dan berbelok ke arah materialis
belaka. Hal ini yang kemudian menjadi alasan munculnya dikotomi ilmu, antara ilmu umum
dan ilmu Islam. Padahal sebagaimana yang kita ketahui antara agama dan ilmu pengetahuan
keduanya memiliki sinergitas. Di sini diperlukan upaya adanya pengembalian tujuan ilmu dan
pendidikan Islam, salah satunya adalah dengan mengedepankan konsep adab atau etika.
Konsep ini bukanlah sebuah konsep baru dalam wacana keagamaan. Bahkan beberapa tokoh,
seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas mengusung konsep ini sebagai salah satu
perwujudan dalam proyek Islamisasi ilmu pengetahuan. Konsep ini hadir sebagai bukti bahwa
adab dan ilmu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penerapan yang benar dari konsep
ini akan menghasilkan ilmuan yang beradab dan mampu mempelajari sekaligus mengajarkan
ilmu secara benar dan proporsional.
Kata Kunci: Adab, Ilmu, Sinergitas, Ilmu Pengetahuan, Islam.
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TRAGEDI CERAI SUSUK PERSPEKTIF ISLAM DAN SAINS
Agus Farisi, Titalia Diana Putri, dan Dela Septiyana
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Email: agusfarisi25@gmail.com

Abstrak
Banyuwangi merupakan kota dengan tingkat perceraian tertinggi ketiga di Jawa Timur setelah
kota Malang dan Surabaya. Dalam setiap kasus perceraian yang terjadi di Banyuwangi,
perkara gugat cerai menempati persentase yang lebih tinggi dibandingkan perkara
permohonan talak. Masyarakat Banyuwangi sendiri sering menyebut proses gugat cerai
dengan istilah cerai susuk. Cerai susuk diambil dari kata jawa “nyusuk” yang artinya
mengembalikan. Dalam bahasa Banyuwangi masyarakat biasa menyebut “disusuki bojone”
yang berarti dikembalikan pasangannya. Saat terjadi cerai susuk, posisi istri sedang bekerja di
luar negeri dan membiayai sendiri proses penceraian serta menyewa pengacara untuk
membantu perjalanan persidangan perceraian. Penelitian ini membahas tentang tragedi cerai
susuk perspektif Islam dan Sains dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses cerai
susuk yang berada di Kabupaten Banyuwangi menurut Islam dan bagaimana proses cerai
susuk yang berada di Kabupaten Banyuwangi menurut Sains. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa: Pertama, proses cerai susuk sangat dilarang dalam agama Islam. Kedua,
terdapat kenyataan-kenyataan ilmiah yang membuktikan bahwa cerai susuk membawa
dampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat setempat.
Kata Kunci : Cerai Susuk, Islam dan Sains
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Prophetic Psychology:
Relevansi Penafsiran Agama dalam Menyikapi Era Society 5.0
Ahmad Mujahid
Mahasiswa Psikologi Islam IAIN Surakarta
Email: ahmad.creatoz@gmail.com
Kemajuan dunia semakin lama semakin berkembang - terjadi banyak perubahan - yang
artinya menuntut semua pihak untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan yang ada,
khususnya era society 5.0 (human-centered) yang berfokus pada manusia dan berbasis
teknologi, sebagai respon atas era industri 4.0 (artificial intellegent). Relevansi penafsiran
agama dalam merespon perkembangan sosial yang begitu masif dan dinamis menjadi suatu
tuntutan. Agama akan tersingkirkan dan kehilangan pengaruh jika kesulitan atau bahkan gagal
mengatasi perkembangan sosial yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif
dengan studi pustaka (library research), pengumpulan data dengan menghimpun literatur
penelitian profetik yang sudah ada. Tulisan ini bermaksud untuk menghadirkan konsep
profetik dalam kacamata psikologi yang merupakan turunan dari Ilmu Sosial Profetik (ISP)
yang dipelopori oleh Kuntowijoyo, selain itu penulis juga mengontekstualisasikan pada
bagaimana menyikapi era society 5.0. Psikologi profetik ini penting, karena sekarang ini
fenomena kehidupan semakin jauh dari spirit kenabian; maraknya tindakan terorisme,
kriminalitas, kemiskinan, kejumudan, dan pemberhalaan duniawi, apalagi konsep psikologi
kontemporer yang belum cukup “memuaskan” untuk konteks manusia yang beragama. Tiga
nilai dasar yang menjadi spirit profetik; humanisasi (memanusiakan manusia), liberasi
(mencegah kemungkaran), dan transendensi (beriman kepada Allah SWT).
Kata Kunci: Prophetic psychology, Penafsiran agama, Society 5.0

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Signifikansi Ayat-Ayat Zira'ah Bagi Pengembangan Komoditas Pertanian
Lokal: Upaya Menyadarkan Umat Islam akan Pentingnya Nilai-Nilai
Agama sebagai Basis Interaksi dengan Teknologi (Aplikasi Teori
Ma'nacum Maghza)
Alif Jabal Kurdi
UIN Sunan Kalijaga
Email: alifjabalkurdi@gmail.com
Indonesia yang digolongkan sebagai Negara Dunia Ketiga (NDK), terus menerus mengalami
kolonisasi dari Negara Dunia Pertama (NDP). Meskipun secara de jure, Indonesia telah
merdeka di tahun 1945 namun sampai saat ini kemerdekaan dan kedaulatan yang sejati masih
belum bisa dirasakan. Hal ini didasari atas realita yang terjadi di Indonesia khususnya dalam
sektor pertanian. Indonesia seakan-akan hanya mengembangkan komoditas pertanian yang
"konon" diminati pasar sehingga meninggalkan komoditas-komoditas lokal yang endemik.
Jika dilihat secara politis, maka sederhananya pertanian Indonesia telah berada di bawah
bayang-bayang kolonisasi imperialisme dalam bentuk imperialisme biodiversity yang
dibangun atas imperialisme teknologi pertanian yang berhasil memaksa Indonesia melakukan
revolusi hijau. Dilihat dari kacamata teologi Islam, fenomena ini sebenarnya telah
mengabaikan maqashid Alquran tentang pertanian yang tercermin dalam ayat-ayat Zira'ah.
Jika dikaji dengan pendekatan Ma'na cum Maghza didapati bahwa terdapat pesan dalam ayatayat Zira'ah yakni pertanian yang baik adalah yang menjadikan komoditas lokal sebagai
komoditas utama. Melihat realitas sosio-demografis Indonesia yang mayoritas beragama
Islam, maka sebagaimana dikatakan Cak Nur bahwa umat Islam memiliki tanggungjawab
besar untuk berpartisipasi memajukan Indonesia dengan membawa nilai-nilai dan panduan
dalam Alquran. Dalam hal ini khususnya demi menyongsong bonus demografi yang sebentar
lagi akan dirasakan. Oleh karena itu, dibutuhkan keterpaduan antara Islam dan teknologi
sebagai kunci untuk membuka pintu yang membatasi hadirnya pesan-pesan agama dalam
kehidupan manusia yang berkaitan dengan teknologi, dalam hal ini teknologi pertanian.
Kata Kunci: Pertanian, Imperialisme, Ayat Zira'ah, Signifikansi
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PREDISPOSISI ORTODOKSI DALAM KAJIAN ISLAM DI MEDIA
DARING SOSIAL
Annisa Fitri Amaliah1, Yusti Dwi Nurwendah2
Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Email: yustidwi95@gmail.com
Abstrak
Media daring sosial pada saat ini menjadi tren baru bagi masyarakat dalam mencari rujukan
keislaman. Sehingga, Kajian Islam pada saat ini tidak hanya ditemui pada ruang komunal,
tetapi juga pada berbagai media daring sosial. Kajian Islam tersebut berbentuk berita, artikel
ilmiah, majalah ilmiah hingga visualisasi gambar dan video. Bahkan hampir setiap organisasi
Islam memiliki media daring sosial untuk menyebarkan konsep keislaman dan kajian atas
hukum-hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kajian islam
di media daring sosial, predisposisi kajian, serta penyebab terjadinya ortodoksi pada kajian
tersebut. Penelitian ini menggunakan tekhnik ekspolatori dengan survei literatur berupa
artikel-artikel dalam jurnal maupun majalah ilmiah. Dengan berkembangnya media daring
sosial, kajian Islam di media daring sosial tidak hanya terbatas pada tulisan, namun kajian
juga dilakukan dalam bentuk video dan gambar. Maka pengkajian dalam artikel ini juga
dilakukan secara komprehensif pada seluruh materi, baik berupa tulisan maupun visualisasi
video dan gambar. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi perkembangan yang signifikan
dalam kajian Islam di media daring sosial yang dibuktikan dengan menyebarnya berbagai
situs daring, akun pada aplikasi media daring sosial, hingga kanal pada youtube secara luas.
Dalam penelitian ini ditemukan pula suatu fenomena yang menunjukan bahwa terdapat
predisposisi ortodoksi dalam penyebaran kajian Islam di media daring sosial. Predisposisi
tersebut terjadi sebagai akibat dari over-focused pada ideologi masing-masing organisasi yang
merupakan fasilitator dari kajian tersebut, sehingga melupakan nilai-nilai sosial yang menjadi
salah satu konsep utama dari penyebaran kajian Islam.
Kata Kunci: Ortodoksi, Kajian Islam, Media Daring Sosial
Abstract
Today social media online is a new trend for the society in search of Islamic references. Thus,
Islamic studies (Kajian Islam) at this time are not only found in communal spaces, but also on
various social media online. The Islamic studies are in the form of news, Islamic scientific
articles, Islamic scientific magazines, videos and also in image visualizations. In fact, almost
every Islamic organization has social media online to spread the concept of Islam and
research on Islamic laws. This research aims to determine the development of Islamic studies
in social media, predisposing of studies, and the cause of orthodoxy in the studies. The
research used an exploratory technique with a literature survey of articles in journals and
magazines. With the development of social media online, Islamic studies in social media
online are not only limited to writing, but also conducted in the form of videos and images.
The assessment in this article is also done comprehensively on all materials, both in writing
and visualizing video and images. The results showed that there was a significant
development in Islamic studies in social media as evidenced by the spreading of various
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online sites, accounts on social media applications, and channels on youtube extensively. In
this research, there is a phenomenon shows the predisposition of orthodoxy in the spread of
Islamic studies in social media online. The predisposition occurs as a result of over-focused
on the ideology of each organization which is the facilitator of the study, thereby forgetting
the social values that are one of the main concepts of spreading Islamic studies.
Keywords: Orthodoxy, Islamic Studies, Social Media Online
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ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS ANAK DI RUMAH
BACA GUBUK PUSTAKA NDALUNG AJUNG JEMBER JAWA TIMUR
Bintana Alin Hilwah
Email: bintanabintang378@gmail.com
ABSTRAK
Pendidikan abad 21 menjadi tantangan bagi setiap anak untuk dilatih berpikir kritis sesuai
dengan yang dibutuhkan. Kemampuan berpikir kritis yaitu suatu kemampuan yang dimiliki
oleh individu untuk menganalisis ide ke arah yang lebih spesifik dalam mencari suatu hal
yang baru. Kemampuan berpikir kritis tidak hanya dibutuhkan dalam kegiatan belajar
mengajar di sekolah saja, melainkan untuk menghadapi tantangan abad 21 harus cakap pada
lingkungan sekitar. Penelitian ini dilaksanakan di rumah baca untuk menganalisa kemampuan
berpikir kritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis anak di
rumah baca Gubuk Pustaka Ndalung Ajung Jember Jawa Timur.Penelitian ini menggunakan
instrumen penelitian tes dan wawancara. Hasil tes dianalisis secara kuantitatif dan
dideskripsikan ketercapaian indikator berpikir kritis pada setiap soal sesuai dengan kisi-kisi
yang dibuat. Penelitian ini menunjukkan kemampuan berpikir kritis anak yang tergabung di
rumah baca gubuk pustaka ndalung yang terdapat tiga kategori, yaitu kemampuan berpikir
kritis rendah, sedang dan tinggi
Kata kunci: Berpikir kritis, Rumah baca gubuk pustaka ndalung, Kemampuan berpikir
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IMAN, AMANAH, AND AMAN (THE DISCOURSES OF CORRUPTION
BEHAVIOUR ON LEGAL PSYCHOLOGY PERSPECTIVE)
Boniy Taufiqurrahman
Department of Psychology, UIN Sunan Kalijaga
Email: bonix.taufix13@gmail.com
ABSTRACK
Corruption behavior in Indonesia, especially in the government system can be said to be
severe. Public attitudes tend to be soft, making corruption increasingly rampant. There are
several cases of criminal acts of corruption involving religious individuals. Like the case of
corruption in the procurement of Al Qur'an and Hajj funds in 2017. From these cases, it seems
that the perpetrators of corruption are no longer afraid of the applicable law in religion. The
concepts of Iman, Amanah, and Aman are turning points in the implementation of Islamic
corruption prevention. Individuals with a heart that has a strong faith, if given a mandate
(position) will surely carry it out as well as possible. Once the mandate in office can be
achieved, it must be followed by a safe situation in the system. This research is in the form of
literature or in-depth study of the concepts of Iman, Amanah, and Aman in the perspective of
legal psychology. Because every individual who commits a criminal act of corruption
certainly has a reason related to psychology. Legal psychology also examines individual
behavior and mental processes why individuals dare to violate applicable laws. The purpose
of this study is to find out how relevant the concept is to understanding in the legal
psychology.
Keyword : Iman, Amanah and aman, Corruption and legal psychology
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MENIMBANG MANFAAT DAN RESIKO PENGGUNAAN MOBILE
PAYMENT DALAM TINJAUAN ISLAM KOMPREHENSIF
Dewi Widyawati
Jurusan Magister Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang Km. 14 Yogyakarta 55501
Telp. (0274) 895287 ext. 122, Faks. (0274) 895007 ext. 148
E-mail: dee100widyawati@gmail.com
Abstrak
Teknologi keuangan Mobile Payment dipandang sebagai cara baru dalam bertransaksi
keuangan dengan mengintegrasikan keuangan dengan teknologi terbaru, menggantikan cara
konvensional yang hanya mengandalkan pertemuan secara fisik. Layanan ini mengacu pada
penggunaan perangkat seluler untuk mentransfer dana dari satu pihak (pembayar) ke penerima
lainnya secara elektronik, dengan cara langsung atau melalui perantara. Karena sifatnya yang
terintegrasi dengan teknologi sehingga menimbulkan manfaat sekaligus resiko. Dalam sebuah
survey yang dilakukan penulis, ditemukan fakta bahwa salah satu hal terbesar yang
menghambat masyarakat mengadopsi layanan ini selain dari faktor teknologi seperti sulit
beradaptasi, belum paham secara teknis, tidak tertarik dan lebih suka bertransaksi tunai, isu
agama termasuk dalam faktor yang paling banyak diungkapkan responden. Penelitian ini akan
melakukan studi literatur dengan memperhatikan keunikan masing-masing teknologi dan
mekanisme layanan mobile payment yang beredar di Indonesia, dan integrasinya dengan
perspektif Islam. Sehingga tujuan dari penelitian ini akan mengkaji bagaimana perspektif
Islam yang komprehensif mampu menjawab kebingungan masyarakat terhadap hokum
menggunakan layanan ini. Hasil yang diperoleh bahwa manfaat/ maslahat cenderung
mengantarkan pada kebolehan (mubah) dalam penggunaan layanan ini, sebaliknya resiko/
mudharat cenderung mengantarkan pada kemakruhan bahkan sampai keharaman dalam
penggunaannya. Untuk itu disarankan menimbang / mengkaji terlebih dahulu sebelum
menetapkan hukum penggunaan layanan ini berdasarkan manfaat dan resiko yang
ditimbulkan, dan bahwa islam itu komprehensif menyeluruh dan luas, sehingga disarankan
lebih bijak menentukan pada titik mana mekanisme pada mobile payment masih berada pada
ambang batas aman baik dari sisi teknologi maupun dari sisi syariatnya.
Kata kunci : Mobile Payment, Manfaat, Resiko, Perspektif Islam
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Dwi Kristanto1, Nur Hasna Fajriyah2, Reza Sukma Dewi3
Prodi Teknik Industri, 2Prodi Matematika, 3Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi
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ABSTRAK
Industri Halal belakangan ini menjadi isu terhangat di dunia. Negara-negara yang mayoritas
non-muslim, seperti Inggris, Jepang, dan India pun sedang memusatkan perhatiannya pada
Industri Halal. Hal ini juga berlaku di Indonesia, salah satunya usaha produksi daging ayam
potong halal. Usaha ayam potong mungkin sudah banyak sekali ditemukan di pasar maupun
pinggir jalan, tetapi konsumen tidak tahu bagaimana kondisi pendistribusian ayam hidup dari
peternakan ke rumah potong hewan sampai bagaimana hewan tersebut disembelih. Konsumen
hanya tahu ayam yang sudah mati, sudah dikuliti, dan, siap untuk dimasak atau diolah.
Padahal tak jarang dapat dijumpai di jalan, ada truk yang membawa banyak box, di mana
masing-masing box berisi ayam-ayam hidup yang jarak antar ayam-ayam tersebut sangat
minim sampai bahkan tidak bisa bergerak. Kondisi tersebut tentu dapat berdampak buruk
pada ayam nantinya, sampai dapat menyebabkan ayam menjadi stress sebelum dipotong.
Sedangkan dalam Q.S. Al-Maidah: 88 diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi
thayyib (baik). Pada penelitian ini, peneliti mencoba mencari perbandingan kualitas daging
ayam broiler yang diperlakukan sesuai syari’at Islam dengan yang diperlakukan secara
konvensional. Untuk solusi, peneliti mencoba mencari jalan keluar dengan memodelkan
Carrying Capacity untuk perusahaan distributor ayam konvensional agar ayam-ayam yang
didistribusikan dari peternakan ke Rumah Potong Hewan nantinya tidak mengalami stress
sehingga kualitas dagingnya tetap terjaga.
Kata Kunci: Thayyib, Distribusi, Ayam broiler, Carrying Capacity
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LAUT DENGAN BERBAGAI SUMBER MAKANAN
Eka Oktaviani
Abstrak
Makanan atau tha’am dalam bahasa Al-Quran adalah segala sesuatu yang dimakan atau
diminum. Karena itu, “minuman” juga termasuk pengertian tha’am. Kata tha’am dalam dalam
berbagai bentuknya terulang dalam Al-Quran sebanyak 48 kali antara lain berbicara tentang
berbagai aspek berkaitan dengan makanan. Perhatian Al-Quran terhadap makanan begitu
besar. Dengan kecukupannya pangan serta terciptanya stabilitas keamanan seagai dua sebab
utama kewajaran beribadah kepada Allah. Makanan yang diuraikan dalam Al-Quran dibagi
menjadi tiga kategori yaitu nabati, hewani dan olahan. Dalam makalah inni akan lebih fokus
pada makanan yang berasal dari laut. Laut yang menyimpan berbagai jenis makanan laut
sangat membantu umat manusia dalam meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Negaranegara yang dapat memanfaatkan potensi lautnya dengan baik, maka dapat mendapat
kekayaan yang sangat melimpah. Selain mengandung banyak makanan dan perhiasan laut
juga bisa menyimpan banyak bahan tambang, bisa menjadi jalur transportasi yang murah dan
sebagainya. Slain menjadi bukti keaslian Al-Quran, laut juga menjadi sumber penghidupan
yang sangat kaya. Keberadaan wilayah laut bisa menjadi salah satu penentu tingkat ekonomi
sebuah negara.
Al-Quran tidak menjelaskan dengan tegas jenis makanan yang diharamkan yang berasal dari
laut. Hal ini menjadi perselisihan ulama karena pengecualian makanan laut ini berasal bukan
dri al-quran tetapi riwayat yang dinsabkan kepada Nabi SAW. Nabi menyatakan tentang laut
yaitu “laut adalah suci airnya dan halal bangkainya”. Ada ulama yang sejalan denagn firman
tersebut tetapi ada yang melakukan pengecualian terhadap makanan laut yang masih
diperselisihkan
Kata kunci : Laut, Makanan, Al Quran

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ISLAMISASI ETIKA BISNIS
Euis Nurkholifah dan Annisa Silvi Kusumastuti
Universitas Darussalam Gontor Ponorogo
Abstrak
Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membahas mengenai apa yang baik dan
buruk, yang benar dan salah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
masyarakat Islam berbisnis menggunakan teori etika bisnis yang Islami, lebih ditekankan di
sini retorika beretika khususnya dalam berbisnis, juga untuk mengetahui konsep etika bisnis
Barat dan proses Islamisasi lalu setelah itu hasil dari proses Islamisasi tersebut. Konsep
Islamisasinya menggunakan proses Islamisasi Syed Muhammad Naquib al-Attas. Metode
penelitian yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data-data yang ada dari kajian
jurnal, buku serta sumber lain yang relevan terhadap permasalahan. Hasil penelitian dipeoleh
bahwa perlunya Islamisasi etika bisnis yang digunakan oleh masyarakat Islam itu sendiri dan
semua harus berlandaskan Unity (tauhid). Etika bisnis yang diambil dalam Islam yaitu dalam
unsur metafisis (visi ketuhanan) adalah sebagai hal penting dari perbuatan manusia itu sendiri,
padahal memang sejatinya hal tersebut menjadi spirit utama dari setiap tingkah laku manusia
sebagai konsekuensi logis atas dan kehampaan dan kekhilafannya.
Kata Kunci: Etika, Bisnis, Islami
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PERAN BOM-F DALAM MENDUKUNG INTEGRASI-INTERKONEKSI
ISLAM SAINS: STUDI KASUS FKIST DI FAKULTAS SAINS DAN
TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Rizalatul Fitria, Tiara Nur Amalia, dan Fadhal Al-Khiari
Badan Otonom Mahasiswa (BOM) Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Abstrak
Transformasi IAIN menjadi UIN mengusung salah satu core values mengenai integrasiinterkoneksi antara ilmu pengetahuan dengan keislaman. Integrasi-interkoneksi lebih
mengedepankan bahwa setiap ilmu tidak dapat dipisahkan, khususnya nilai keislaman. Salah
satu bentuk implementasi UIN Sunan Kalijaga untuk mencapai tujuan besar core values
tersebut adalah didirkannya FKIST di fakultas Sains dan Teknologi. FKIST merupakan
organisasi otonom mahasiswa pada bidang keilmuan yang dikaitkan dengan kajian keislaman.
Bentuk utamanya dengan dibentuknya departemen kajian yang khusus mengkaji mengenai
hubungan sains dan islam yang pada hakikatnya ilmu sains berangkat dari islam itu sendiri.
FKIST bertujuan besar sampai pada mendalamkan keimanan melalui kajian ilmu pengetahuan
sains yang berlandaskan ajaran islam.
Kata kunci: Integrasi-interkoneksi, Keislaman, Sains
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IMPLEMENTASI MODEL ISLAMIC MANAGEMENT PADA
PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL
Indra Gunawan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: goenawanindra59@gmail.com
Abstrak
Pendekatan keilmuan Islam dan manajemen, serta munculnya tren industri halal menjadi
sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Industri halal menjadi topik kajian negara-negara di
dunia, karena prospek yang menjanjikan dan diminati tidak hanya oleh umat muslim.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki kebutuhan
akan produk halal yang tinggi. Namun, kemampuan untuk mencukupi kebutuhan tersebut
masih terbilang minim. Maka dari itu, perlunya penerapan model islamic management pada
proses perkembangan industri halal. Potensi Indonesia untuk mengembangkan industri halal
cukup besar. Hal ini dapat diidentifikasikan pada sektor yang menjadi potensi lokal,
diantaranya ; makanan, wisata, pakaian, media, farmasi, dan kosmetik. Mengingat akan
potensi yang ada, sehingga gagasan ini perlu untuk dikaji lebih mendalam sebagai penerapan
model islamic management pada industri halal. Penelitian ini bertujuan agar para pelaku yang
akan mengembangkan industri halal dapat menerapkan model islamic management. Melalui
kajian dari beberapa pustaka sehingga diperoleh hasil islamic management dapat diterapkan
secara fleksibel dalam meningkatkan potensi industri halal.
Kata kunci : Islamic management, Industri halal, Potensi lokal
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KAJIAN PENYEMBELIHAN HEWAN SECARA ISLAMI DAN THOYIB
Marwah1 dan Shofa2
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ABSTRAK
Proses penyembelihan hewan merupakan salah satu proses yang sering kita jumpai di
masyarakat muslim. Penyembelihan hewan bertujuan untuk mengeluarkan darah didalam
tubuh dengan tata cara penyembelihan yang diatur sedemikian rupa sehingga tidak merusak
daging. Penyembelihan hewan yang baik dengan memotong saluran pernafasan (trachea/
hulqum), saluran makanan (esophagus/marik), dan dua urat leher (wajidin). Proses
penyembelihan dalam islam akan sempurna dengan melibatkan Allah SWT sebagai zat
pencipta segala makhluk bernyawa di bumi. Penyembelihan dengan menyebut nama Allah
SWT memiliki pengaruh secara biologis dan kimiawi pada hewan yang disembelih. Didalam
al-Qur’an surat Al-An’am : 121 menjelaskan bahwa larangan mengonsumsi makanan dari
binatang yang pada saat penyembelihan tidak menyebut nama Allah SWT maka perbuatan
tersebut merupakan suatu kefasikan, hal ini diperkuat dengan hadis Rafi’ bin Khudaij bahwa
rasulullah SAW bersabda segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama
Allah SWT ketika menyembelihya maka diperkenankan untuk dimakan (HR.Bukhari). Ilmu
sains menjelaskan secara rinci bahwa dampak dari penyembelihan tanpa menyebut nama
Allah SWT mampu mengubah senyawa 4-etiloctanal pada tubuh hewan menjadi lebih asam
sehingga merusak tekstur daging dan berdampak buruk pada kesehatan. Integrasi antara ilmu
sains dan al-Qur’an menjadi salah satu jalur yang tidak dapat lepas dalam perilaku manusia
untuk lebih beretika pada setiap makhluk hidup, salah satunya dalam proses penyembelihan
hewan.
Kata Kunci: Penyembelihan hewan, Agama Islam, Kesehatan
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INTEGRASI SAINS MODERN DAN LOCAL WISDOM
STUDI EARLY WARNING SYSTEM OF TSUNAMI (EWS) BERBASIS
PENGETAHUAN LOKAL PADA MASYARAKAT PESISIR SELATAN
YOGYAKARTA
Dr. Masroer S.Ag., M.Si. dkk.
Abstrak
Kawasan pesisir selatan Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang paling rawan
terhadap kejadian tsunami. Tsunami dapat terjadi, antara lain karena gerakan seismik dari
lantai samudra (gempa bumi), longsoran dan runtuhan di atas maupun di dalam reservoir air
ataupun erupsi vulkanik gunung api di bawah air. Penelitian ini bertujuan untuk mencari
model early warning system yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir selatan
Yogyakarta. Model tersebut diarahkan agar sesuai dengan kondisi geografis, tata kelola
pesisir pantai, kondisi sosiologis dan budaya lokal masyarakat, serta teknologi deteksi tsunami
dan komunikasi. Dari sini hasil penelitian diharapkan dapat memberi masukan pada
pemerintah dalam melaksanakan proses recovery yang mempertimbangkan aspek
pengetahuan lokal masyarakat. Dengan adanya Early Warning System of Tsunami (EWS)
yang berbasis pengetahuan lokal pada masyarakat pesisir selatan Yogyakarta tersebut,
masyarakat sebenarnya telah merpersiapkan diri dengan baik, yakni penggunaan kentongan
sebagai teknologi “tanda” apabila terjadi bencana tsunami. Selain kentongan yang masih
tradisional tersebut, masyarakat setempat juga menggunakan teknologi modern pendeteksi
dini tsunami atau sering disebut dengan EWS yang dibangun oleh Pemerintah. Sistem ini
didesain untuk dapat mengeluarkan peringatan tsunami dalam waktu kurang lebih lima menit
setelah gempa terjadi. Sistem peringatan dini ini memiliki empat komponen diantaranya
adalah sebagai berikut: Pengetahuan mengenai bahaya dan resiko, Peramalan, Peringatan,
reaksi dan observasi (monitoring gempa dan permukaan laut) dan Integrasi dan diseminasi
informasi serta kesiap siagaan.
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ORIENTASI KEBERAGAMAAN GENERASI MILENIAL DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMIKIRAN DAN PERILAKU SOSIAL
KEAGAMAAN

Mohammad Zulkarnain Aziz, S.Th.I., M.Ag.
Fakultas Ushuluddin Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga
Abstrak
Agama secara psikologis merupakan alat untuk membawa kedamaian dan kepuasan jiwa serta
kenyamanan jiwa bagi masyarakat beragama secara umum. Dari generasi ke generasi orang
menggunakan keyakinan untuk memberikan harapan dan kenyamanan saat mereka
menghadapi keadaan-keadaan keputus asaan dan tanpa harapan. Termasuk generesi milenial
yang saat ini dikenal sebagai generasi yang memiliki relasi yang luas, percaya diri yang kuat
dan kreatifitas yang tinggi. Generasi milenial memiliki pandangan tersendiri terhadap agama,
beragama dan mengekspresikan keberagamaan. Dalam pendekatan psikologi agama terdapat
dua model orientasi keberagamaan yaitu orientasi keberagamaan intrinsik dan orientasi
keberagamaan ekstrinsik. Tipe orientasi keberagamaan intrinsik adalah tipe keberagamaan
yang penuh dengan penghayatan sedangkan orientasi keberagamaan ekstrinsik ditemukan
pada orang-orang yang memanfaatkan agama sebagai upaya mendapatkan penghargaan secara
sosial. Dua model orientasi keberagamaan dapat memperlihatkan pola beragama yang berasal
dari kesadaran beragama maupun gaya beragama yang dipengaruhi dari luar diri. Pada
generasi milenial orientasi keberagamaan cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor- faktor
yang berperan penting terhadap perilaku yang bersumber dari orientasi keberagamaan dan
motif beragamanya.
Kata Kunci : Orientasi keberagamaan, Generasi milenial, Perilaku keagamaan
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HUBUNGAN ANTARA SUKU BUNGA, PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI
DAN INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL INDONESIA
Mohammad Farhan Qudratullah
Mathematics Department, Faculty of Science and Technology, UIN Sunan Kalijaga
Email: mohammad.qudratullah@uin-suka.ac.id
Abstrak
Suku bunga merupakan salah satu pondasi sistem ekonomi konvensional, namun dilarang
sistem keuangan Islam. Pada Shariah-Compliant Asset Pricing Model (SCAPM), beberapa
peneliti mengusulkan menghapus suku bunga, mengantinya dengan zakat-rate, menggantinya
dengan Produk Domestik Bruto (PDB), mengantinya dengan inflasi. Penelitian ini
mengevaluasi hubungan antara suku bunga, PDB, inflasi, dan Indeks harga saham syariah di
Bursa Efek Indonesia (ISSI) menggunakan data bulanan periode Juni 2011-Desember 2018.
Diperoleh hasil bahwa antara ISSI dengan suku bunga, ISSI dengan PDB, dan ISSI dengan
inflasi memilki hubungan yang negatif dan signifikan, antara suku bunga dengan PDB
memilki hubungan yang negatif dan signifikan, antara suku bunga dengan inflasi memilki
hubungan yang positif dan signifikan, dan PDB dengan inflasi tidak memilki hubungan. Oleh
karena itu, inflasi adalah variabel yang cocok untuk mengantikan suku bunga pada pasar
modal syariah Indonesia.
Kata Kunci: Inflasi, Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Produk Domestik Bruto
(PDB), Suku Bunga

Abstract
Interest rates are one of the foundations of the conventional economic system but are
prohibited by the Islamic financial system. In the Shariah-Compliant Asset Pricing Model
(SCAPM), some researchers propose removing interest rates, replacing them with zakat-rates,
replacing them with Gross Domestic Product (GDP), replacing them with inflation. This study
evaluates the relationship between interest rates, GDP, inflation, and Islamic stock price
indexes on the Indonesia Stock Exchange (ISSI) using monthly data for the period June 2011December 2018. The results show that between ISSI and interest rates, ISSI with GDP, and
ISSI with inflation have a negative and significant relationship, between interest rates and
GDP have a negative and significant relationship, between interest rates with inflation have a
positive and significant relationship, and GDP with inflation does not have a relationship.
Therefore, inflation is a suitable variable to replace interest rates in the Indonesian Islamic
capital market.
Keywords: Gross Domestic Product (GDP), Inflation, Interest Rates, and Sharia Stock
Index in Indonesia (ISSI)
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Abstrak
Gagasan integrasi-interkoneksi yang dicetuskan oleh Amin Abdullah pada tahun 2004
lagaknya menjadi titik balik yang begitu krusial bagi sejarah perkembangan pendidikan Islam
di Indonesia, yakni transformasi IAIN menjadi UIN, khususnya di Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Diskursus integrasi-interkoneksi sejak kemunculannya lima
belas tahun silam telah memunculkan banyak sekali perbincangan yang dilakukan sebagai
upaya agar konsepsi ini dapat benar-benar di aplikasikan. Salah satunya melalui program
pondok pesantren bagi mahasiswa program studi ilmu umum di Fakultas Saintek. Pondok
Pesantren Nawesea sebagai salah satu pesantren yang menerapkan program mondok bagi
Mahasiswa. Sehingga, pada tulisan ini tim peneliti hendak mengeksplorasi kurikulum pondok
pesantren mahasiswa Nawasea sebagai upaya implementasi paradigma integrasi-interkoneksi.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan
adalah wawancara dan studi dokumen. Pembinaan keagamaan mahasiswa Saintek dilakukan
melalui berbagai kegiatan seperti tahlilan, sholat berjamaah dan hafalan al-Qur’an.
Sedangkan, sedangkan kegiatan program pengembangan bahasa Asing yakni Bahasa Inggris
dan Arab melalui kegiatan sorogan pagi dan English Discussion Forum yang dimulai dengan
pembacaan do’a bersama. Konsep integrasi-interkoneksi di Pondok Pesantren Mahasiswa
terlihat melalui upaya menyelipkan muatan ke-agamaan ke dalam pembelajaran, selain
memperluas cakupan profil lulusannya melalui pendampingan beasiswa.
Keywords: Integrasi-interkoneksi, UIN, Saintek, Pondok Pesantren Mahasiswa Nawesea
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Kontroversi Hamil Di Luar Nikah dalam Perspektif Islam dan Sosial
Science
Putri Wulansari dan Nurul Khotimah
IAIN Surakarta
Email: enengimahtea@gmail.com
Abstrak
Perkembangan teknologi yang sangat pesat merupakan suatu hal positif yang mendapatkan
sambutan hangat dikalangan masyarakat, dengan adanya kemajuan teknologi segala aktifitas
mudah terselesaikan. Akan tetapi dibalik segala kemudahan yang disuguhkan tersimpan
petaka apabila tidak digunakan dengan bijaksana. Sebagaimana fenomena yang marak terjadi
di masyarakat merupakan pukulan telak bagi bangsa. Generasi muda yang digadang-gadang
menjadi ujung tombak dalam memakmurkan bangsa nyatanya menorehkan catatan kelam
dengan hamil di luar nikah. Fenomena seperti ini banyak dijumpai dikalangan masyarakat dan
seolah-olah menjadi suatu hal yang dimaklumi. Jika menilik fenomena hamil diluar nikah
dengan kacamata Islam tentu merupakan suatu pelanggaran fatal begitu juga dari sisi kaca
mata sosial science banyak pebedaan mulai dari bentuk fisik hingga kemudahan ketika proses
persalinan.
Kata kunci : Hamil diluar nikah, Perspektif Islam, Sosial Science

The Controversy of Pregnancy Outside Marriage in an Islamic and Social
Science Perspective
Abstract
Very rapid technological development is a positive thing that gets a warm welcome among
the community, with the advancement of technology all activities are easily resolved.
However, behind all the facilities that are served are disastrous if not used wisely. As a
phenomenon that is rife in society is a major blow to the nation. The young generation who
are staying digadang become the spearhead in the prosperity of the nation in fact carve a dark
record by pregnant out of wedlock. This phenomenon is often found among the people and
seems to be an understandable thing. If you view the phenomenon of pregnancy out of
wedlock in the eyes of Islam it is certainly a fatal violation as well as in terms of social
science glasses there are many differences ranging from physical form to the ease of labor.
Keywords: Pregnancy out of wedlock, Islamic perspective, Social Science
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Reactualization and Revitalization of Prophetic Social Sciences in the
Indonesian Scientific Tradition: Reading Kuntowijoyo's Thoughts on
Prophetic Islam in the Indonesian Frame
Putri Wulansari and Nurul Khotimah
Tarbiyah Faculty of Science, IAIN Surakarta
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Abstract
Not only does modernization offer technological sophistication and convenience for all
human activities, but this phenomenon also presents a phase called the post-truth era. This
phenomenon occurs when the loss of the existence of scientists or intelligentsia by the antiintellectualism movement which is called the death of expertise. The term death of expertise
which was popularized by Tom Nichols eventually became so popular globally including in
Indonesia. At least the post-truth era, the death of expertise and the industrial revolution 4.0
became a very popular issue in Indonesia, so that it indirectly showed stuttering and acute
inferiority in the scientific tradition in Indonesia. Because in the 90s the Indonesian Muslim
scholar Kuntowijoyo had dismissed the phenomena and problems of modern society through
his collection of essays such as Muslims without Mosques and Political Identity of Muslims.
Therefore this paper uses a descriptive qualitative approach aimed at describing the urgency
of the re-actualization and revitalization of prophetic social science in the perspective of
Kuntowijoyo's thoughts. In addition, the Prophetic Social Sciences (ISP) is also placed in the
Indonesian context so that Indonesia is able to have an authentic scientific tradition, and be
able to deliver the Indonesian people to face all the challenges of changing times without
losing the side of humanity and rationality. Furthermore, this paper also presents the problem
of the development of science in Indonesia to highlight the urgency of the reactualization of
prophetic Social Sciences in the scientific tradition in Indonesia.
Keywords: Reactualization, Revitalization, Prophetic Social Sciences and Kuntowijoyo

Reaktualisasi dan Revitalisasi Ilmu Sosial Profetik dalam Tradisi
Keilmuwan Indonesia: Membaca Pemikiran Kuntowijoyo tentang Islam
Profetik dalam Bingkai Keindonesian

Abstrak
Modernisasi tidak hanya menawarkan kecanggihan teknologi serta kemudahan bagi segala
aktivitas manusia, tetapi fenomena ini turut menghadirkan sebuah fase yang disebut sebagai
era pasca kebenaran. Fenomena ini terjadi ketika hilangnya eksistensi ilmuwan atau kaum
intelegensia oleh gerakan anti intelektualisme yang disebut sebagai matinya kepakaran. Istilah
matinya kepakaran yang dipopulerkan oleh Tom Nichols tersebut akhirnya menjadi begitu
populer secara global termasuk di Indonesia. Setidaknya era pasca kebenaran, matinya
kepakaran dan revolusi industri 4.0 menjadi isu yang sangat digemari di Indonesia, sehingga
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secara tidak langsung memperlihatkan kegagapan dan inferioritas akut dalam tradisi
keilmuwan di Indonesia. Sebab di era 90-an cendikiawan Muslim Indonesia Kuntowijoyo
telah menganggas fenomena dan problematika masyarakat modern melalui kumpulan esaiesainya seperti Muslim tanpa Masjid dan Indentitas Politik Umat Islam. Oleh karenanya
tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan memaparkan mengenai
urgensi dari reaktualisasi dan revitalisasi ilmu sosial profetik dalam persfektif pemikiran
Kuntowijoyo. Selain itu, Ilmu Sosial Profetik (ISP) ini turut diletakkan dalam konteks
keindonesia sehingga Indonesia mampu memiliki tradisi keilmuwan yang autentik, serta
mampu mengantarkan bangsa Indonesia menghadapi segala tantangan perubahan zaman tanpa
kehilangan sisi humanitas dan rasionalitas. Selanjutnya, dalam tulisan ini turut dihadirkan
problematika pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia untuk menegaskan urgensi dari
reaktualisasi Ilmu Sosial profetik dalam tradisi keilmuwan di Indonesia.
Kata kunci: Reaktualisasi, Revitalisasi, Ilmu Sosial Profetik dan Kuntowijoyo
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Abstrak
Ilmu pengetahuan kontemporer (IPK) adalah salah satu topik yang sangat menarik untuk
dibahas. Banyak para ilmuwan muslim saat ini menjadikannya sebagai kajian utama. Banyak
ilmu-ilmu tersebut berpaham barat yang tidak berlandaskan agama. Dengan berbagai
pendekatan dan langkah-langkah para pengkaji berupaya mengintegrasikan dan
menghilangkan unsur-unsur dari barat (dewesternisasi) disesuaikan dengan khazanah
keilmuwan islam. Beberapa tokoh diabad ke-20 ini yang menggeluti hal-hal tersebut seperti
Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi. Maka makalah ini ingin
membahas konsep islamisasi dari kedua tokoh kemudian dicari titik persamaan dan
perbedaannya. Dengen metode deskriftif-analisis-komparatif dan content analisis dapat
ditemukan hasil sebagai berikut, pertama, persamaan al-Attas dan al-faruqi dalam mengkaji
IPK adalah ilmu tidak bebas nilai (value free) tetapi terikat (value bound) dengan nilai-nilai
yang diyakini kebenarannya. Ilmu mempunyai tujuan yang sama konsepsinya berkenaan
dengan prinsip metafisika, ontologi, epistemologi dan aksiologi dengan tauhid sebagai
kuncinya. Kedua, perbedaan keduanya dalam ruang lingkupnya, al-Attas membatasi hanya
pada ilmu-ilmu pengetahuan kontemporer atau masa kini sedangkan al-Faruqi meyakini
bahwa khazanah keilmuan Islam masa lalu juga perlu untuk diislamkan kembali sebagaimana
yang telah dia canangkan di dalam kerangka kerjanya. Untuk mengungkap lebih dalam
mengenai IPK dan proses metodologi integrasi-dewesternisasi menurut al-attas dan al-faruqi,
maka makalah berikut sangat menarik untuk didiskusikan.
Kata Kunci: Ilmu Pengetahuan, Integrasi, Worldview Islam, S.M.N al-Attas dan I.R. alFaruqi
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Abstrak
Mahasiswa merupakan elemen yang sangat penting dalam sebuah perguruan tinggi. Kaum
intelektual muda yang memiliki idealisme, semangat, militan, dan kreatifitas yang sangat
tinggi menjadikan mahasiswa sebagai garda terdepan dalam perubahan. Masyarakat
memberikan julukan agent of change (agen perubahan). Daya kreatifitas yang lebih
disalurkan melalui kegitan seni. Seni merupakan keterampilan manusia dalam memberi
rangsangan yang memuaskan terhadap pengalaman estetis. Maka dari itu seni adalah bidang
yang berkaitan dengan perasaan atau afeksi. Fakultas sains dan teknologi mewadahi minat
mahasiswa terhadap seni melalui kegiatan sintek in harmony, saintek musik, dan hadroh.
Sampai saat ini kegiatan saintek in harmony sudah berlangsung sebanyak lima kali.
Sedangkan organisasi saintek musik sering tampil di acara-acara fakultas dan juga acara
seminar internasional. Kegiatan seni yang diselengggarakan oleh pihak fakultas akan
memberikan dampak positif terhadap studi dan attitude mahasiswa. Paper ini akan membahas
tentang kegiatan seni budaya di fakultas sains dan teknologi serta pengaruhnya terhadap
budaya akademik kampus dalam perspektif integrasi interkoneksi.
Kata kunci: Mahasiswa, Seni budaya, Integrasi-interkoneksi
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Abstrak

Diabetes melitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar glukosa yang
berada diatas normal dan disebabkan oleh ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi
hormon insulin atau karena penggunaan yang tidak efektif dari produksi insulin. Bekam
merupakan pengobatan tradisional dengan cara mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh.
Bekam dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah bagi penderita diabetes mellitus.
Penilitian ini bertujuan melihat pengaruh bekam terhadap pemodelan matematika penyakit
diabetes mellitus dengan mengukur tingkat produksi gula darah tubuh sebelum dilakukan
terapi bekam dan sesudah dilakukan terapi bekam.
Kata Kunci: PemodelanMatematika, Diabetes, Bekam, GulaDarah
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Abstrak
Pendidikan karakter pada hakikatnya membentuk individu menjadi seorang pribadi yang
bermoral. Dapat menghayatai pemikiran dan tanggung jawab, dalam berelasi dengan orang
lain dan lingkungannya di dalam komunitas pendidikan, dalam hal ini pemberian stimulus
berbasis problem based learning mampu merangsang pemikiran yang kritis, analisis dan
kreatif dalam membentuk karakter iman dan taqwa. penelitian ini berfokus pada: 1)
Bagaimana implementasi model PBL pada materi getaran dan gelombang; 2) Bagaimana
menyisipkan pendidikan karakter pada materi getaran dan gelombang dengan menggunakan
model pembelajaran PBL; 3) Bagaimana integrasi model PBL pada materi getaran dan
gelombang dalam membentuk karakter imtaq pada peserta didik. Karya tulis ilmiah ini
menggunakan deskriptif kualitatif. Model pembelajaran problem based learning dapat
dijadikan salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan pendidikan karakter pada materi
getaran dan gelombang. Dimana peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi
pemecahan PBL dengan baik sehingga dapat mengimplementasikan perkembangan prilaku
berkarater iman taqwa. Oleh sebab itu, perlu adanya implementasi model pembelajaran
problem based learning pada materi getaran dan gelombang berbasis pendidikan karakter
dalam membentuk karakter iman dan taqwa.
Kata Kunci: PBL, Pendidikan Karakter, Imtaq
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Abstrak
Sains menjadi hal penting yang perlu dikuasai oleh anak sejak dini. Sayangnya, minat
anak pada sains cenderung rendah. Sistem pembelajaran yang monoton diduga menjadi
salah satu penyebabnya. Sampai saat ini masih banyak sekolah yang menerapkan sistem
pembelajaran duduk, dengarkan dan catat. Di sisi lain, program sekolah islami berbasis
back to nature tengah digalakkan. Konsep sekolah yang mengutamakan alam bebas
sebagai media pembelajaran dan pendidikan akhlak islami sebagai visi utama
pembelajaran menjadi salah satu alternatif preferensi sekolah bagi masyarakat. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pembelajaran yang terjadi di sekolah alam
islami. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu
observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ialah guru, siswa dan orang
tua yang terlibat dalam sekolah alam islami. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa
kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah alam islami membuat siswa menjadi
lebih mudah menerima konsep/materi, pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan
serta meningkatkan minat siswa ketika belajar sains. Oleh karena itu lebih lanjut
diharapkan adanya peningkatan kualitas sarana prasarana yang menunjang pembelajaran
di sekolah alam islami. Dengan adanya sekolah alam islami, selain terbentuknya akhlak
islami, diharapkan minat anak terhadap sains dapat meningkat sehingga kualitas
pemahaman terhadap konsep-konsep sains menjadi lebih baik.
Kata kunci: Sekolah alam, Islami, Sains

Islamic Natural School: A Fun Learning Alternative to Science
Abstract
Science becomes an important thing that children need to master early on. Unfortunately,
the child's interest in science tends to be low. A monotonous learning system is thought
to be one of the causes. To date, there are still many schools that implement the learning
system sitting, listening and note-taking. On the other hand, the Islamic school-based
back to Nature program is encouraged. The concept of a school that prioritizes nature as
a learning medium and Islamic education as the main vision of learning is one of the
alternative school preferences for the community. This research aims to describe the
learning activities that occur in Islamic schools. Data collection is done using
triangulation techniques such as observation, interviews and documentation. Research
subjects are teachers, students and parents involved in Islamic schools. From the results
of the study that learning activities conducted in Islamic schools can make students more
easily receive the concept/material, learning is fun and increasing student interest when
studying science. Therefore, it is hoped that there is an improvement in the quality of
infrastructure that supports learning in Islamic schools. With the existence of Islamic
schools, in addition to Islamic character formation, it is expected that children's interest
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in science can increase so that the quality of understanding of the concepts of science is
better.
Kata kunci: Natural school, Islamic, Science
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Urgensi Pendidikan Islam dan Sains Bagi Pendidikan Anak Usia Dini di
Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau
Ayu Fitriani, Muhammad Saman
Email: Ayufitriani084@gmail.com
Abstrak
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, namun tantangan pendidikan di era modern
semakin kompleks. Kompleksitas persoalan ini tentunya perlu diselesaikan dengan bijak,
maka pendidikan memiliki peran yang cukup signifikan dalam melakukan transformasi sosial.
Salah satu pendidikan yang sangat penting bagi anak sejak dini adalah pendidikan agama dan
sains. Orang tua memiliki peran memberikan pengetahuan tentang agama sejak kecil,
begitupun dengan pengetahuan sains. Sedikit demi sedikit pengetahuan sains seharusnya
disampaikan kepada anak sejak dini. Pembelajaran sains tidak hanya diajarkan pada jenjang
dasar dan menengah tetapi harus dikenalkan sejak dini. Hal ini disebabkan karena dalam usia
ini anak dalam perkembangan yang sangat pesat, baik kognisi, sosial, dan emosionalnya.
Perkembangan intelektual atau kecerdasan anak pada usia0-4 tahun mencapai 50%, pada usia
0-8 tahun mencapai 80% dan pada usia 0-18 tahun mencapai 80%. Rumusan masalah
penelitian ini adalah,(1) Urgensi pendidikan Islam dan Sains bagi anak usia dini.; (2)
Bagaimana penanaman nilai-nilai Islam dan sains bagi anak usia dini. Jenis penelitian adalah
kajian pustaka (Library research). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dekriptif-analitik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa urgensi pendidikan Islam
dan Sains bagi anak usia dini adalah minimnya kesadaran dari orang tua memberikan
pengetahuan tentang sains kepada anak sejak dini. Penanaman nilai-nilai Islam dan Sains bagi
anak usia dini mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Penyampaiannya dengan
metode bermain, metode pembiasaan dan metode cerita, kemudian evaluasi agar mengetahui
hasil dari perencanaan dan pelaksanaan ini apakah ada peningkatan atau sebaliknya.
Kata kunci: Pendidikan, Sains, Agama
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan hasil belajar
matematika siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dan
Index Card Match ditinjau dari waktu belajar siswa, serta menganalisis ada atau tidaknya
pengaruh interaksi strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here dan Index Card Match
terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari waktu belajar. Penelitian ini merupakan
penelitian kuasi eksperimen dengan desain penelitian posttest-only control design. Penelitian
ini menggunakan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Pengumpulan data
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tes dan angket. Hasil penelitian ini adalah
terdapat perbedaan strategi pembelajaran Everyone Is A Teacher Here (ETH) dan Index Card
Match (ICM) terhadap hasil belajar matematika pada siswa dengan rata-rata kelas eksperimen
satu sebesar 70,46875 dan rata-rata kelas eksperimen 2 sebesar 63,9375, terdapat perbedaan
hasil belajar matematika siswa yang menerapkan strategi pembelajaran Index Card Match
ditinjau dari waktu belajar siswa dengan rata-rata waktu belajar pagi sebesar 80,48387 dan
waktu belajar siang sebesar 54,72727. Tidak terdapat pengaruh interaksi strategi pembelajaran
Everyone Is A Teacher Here dan Index Card Match terhadap hasil belajar matematika ditinjau
dari waktu belajar.
Kata Kunci : Everyone Is A Teacher Here, Index Card Match, Hasil Belajar, Waktu
Belajar Siswa

ABSTRACT
This study aims to analyze the presence or absence of differences in student learning
outcomes in mathematics by applying the learning strategy Everyone Is A Teacher Here and
Index Card Match in terms of student learning time, as well as analyzing the influence of the
interaction of learning strategies Everyone Is A Teacher Here and Index Card Match on the
results of learning mathematics in terms of learning time. This research is a quasiexperimental study with a posttest-only control design research design. This study uses a
cluster random sampling technique. Data collection used in this study used tests and
questionnaires. The results of this study are there are differences in learning strategies
Everyone Is A Teacher Here (ETH) and Index Card Match (ICM) on mathematics learning
outcomes in students with an average of one experimental class of 70.46875 and an average
of experimental class 2 of 63, 9375, there are differences in student learning outcomes in
mathematics that apply the Index Card Match learning strategy in terms of student learning
time with an average morning learning time of 80.48387 and afternoon learning time of
54.72727. There is no influence of the interaction of learning strategies Everyone Is A
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Teacher Here and Index Card Match to the learning outcomes of mathematics in terms of
learning time.
Keywords : Everyone Is A Teacher Here, Index Card Match, Learning Outcomes, Student
Learning Time

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENGUATAN NILAI-NILAI KEISLAMAN PADA PROGRAM PAKET C
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Fitria Wulandari dan Muhammad Ridho Sullam
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Abstrak
Program Paket C adalah jenis pendidikan kesetaraan yang merupakan salah satu jalur
pendidikan non formal setara SMA, diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak dapat
menempuh pendidikan formal disebabkan berbagai faktor. Selain mengajarkan mata pelajaran
umum yang berbasis life skill, diperlukan juga penguatan nilai-nilai keislaman untuk
memperkuat keimanan, intensitas ibadah serta implikasinya terhadap akhlak melalui
pendekatan andragogi. Sebab banyak peserta didik Program Paket C berasal dari masyarakat
kalangan ekonomi menengah ke bawah dan rata-rata usianya 17 tahun ke atas yang minim
ilmu dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam. Tulisan ini
mengulas tentang cara penguatan nilai-nilai Islam, seperti nilai aqidah, ibadah, dan akhlaq
melalui pendekatan andragogi berdasarkan tinjauan Alquran dan Hadis. Untuk penguatan nilai
aqidah, hal yang bisa dilakukan adalah internalisasi nilai secara rasional dan empiris sehingga
peserta didik mampu menerima dan merasakannya secara langsung. Pembiasaan menjadi cara
untuk menguatkan nilai ibadah secara disiplin dan sistematis sehingga peserta didik mampu
mengamalkan kebiasaan tersebut dalam kesehariannya. Sedangkan penguatan nilai akhlaq
dapat dilakukan dengan pemberian keteladanan secara langsung oleh pendidik maupun
melalui pemanfaatan media digital, seperti video dan film, sehingga terbentuklah karakter
seseorang yang nantinya akan ditampilkan dalam kesehariannya. Hal-hal tersebut diharapkan
mampu menguatkan nilai-nilai keislaman dalam diri seorang peserta didik dengan kategori
dewasa demi pencapaian utama dalam bidang pendidikan dan agama secara berimbang.
Kata kunci: Nilai-Nilai Keislaman, Program Paket C, Andragogi.
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Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pendekatan integrasi dan interkoneksi antara pendidikan
kebencanaan dan nilai-nilai Qurani dalam upaya pengurangan risiko bencana di Sekolah
Menengah Pertama. Indonesia sebagai salah satu negara yang rawan akan bencana alam
dikarenakan berada pada Ring of Fire yaitu jalur pegunungan teraktif di dunia dan terletak di
zona subduksi yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik.
Pemerintah Indonesia telah berusaha mengurangi kerugian melalui penerapan pendidikan
kebencanaan dalam jenjang pendidikan formal, khususnya di Sekolah Menengah Pertama.
Tulisan ini disusun menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Pendidikan kebencanaan
yang diintegrasikan dan diinterkoneksikan menggunakan nilai-nilai Qurani ini difokuskan
dalam tiga ranah yaitu sikap (attitude), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill).
Adapun nilai-nilai Qurani tersebut didasarkan pada Q.S. al-Hadid: 22; Q.S. al-Rum; 41; Q.S.
al-Syura: 30; dan Q.S. al-Baqarah: 155. Melalui pendidikan kebencanaan berperspektif
integrasi interkoneksi ini akan terbentuk budaya siap siaga dalam menghadapi bencana. Usaha
ini diharapkan mendukung upaya pengurangan risiko bencana bagi siswa Sekolah Menengah
Pertama.
Kata Kunci: Integrasi dan Interkoneksi, Nilai-Nilai Qurani, Pendidikan Kebencanaan,
dan Pengurangan Risiko Bencana.
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Integrasi Kurikulum: Studi Pengelolaan Kurikulum SMP-SMA Tahfizh AlAmien Prenduan Sumenep
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Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Samarinda
Abstrak
Keberhasilan pendidikan nasional dipengaruhi beberapa aspek. Diantara salah satu aspeknya
ialah kurikulum. Manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum
yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan
kurikulum. Konsep integrasi kurikulum esensinya menunjukkan pada keseluruhan, kesatuan,
kebulatan, kelengkapan, kompleksitas yang ditandai oleh interaksi dan interpedensi antar
komponen-komponennya. Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Kualitatif dengan
jenis penelitian studi kasus (case study) berkarakteristik data deskriptif. Penelitian kualitatif
yang berupaya menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan
pemahaman yang mendalam dari integrasi kurikulum SMP-SMA Tahfizh Al-Amien Prenduan
Sumenep.
Hasil yang diperoleh dari penelitian Integrasi Kurikulum: Studi Pengelolaan Kurikulum SMPSMA Tahfizh Al-Amien Prenduan Sumenep. Pertama, Bentuk integrasi kurikulum model
Fragmen, setiap disiplin ilmu disampaikan secara terpisah-pisah atau sendiri-sendiri dengan
waktunya masing-masing. Dalam tradisi keilmuan Islam, nalar bayani digunakan secara
kokoh oleh ilmu kalam (teologi), fiqih, ilmu bahasa (nahw dan balaghah). Sementara nalar
irfani merupakan epistemology pengetahuan yang diadopsi dari tradisi Persia yang
mendasarkan diri pada ilham, kashf, dan pengalaman langsung yang bersifat intuitif sebagai
sumber pengetahuan.ontology, epistemology dan aksiologi. Kedua, dalam pengelolaan
kurikulum mengintegrasikan kurikulum pendidikan, kurikulum kepesantrenan dan kurikulum
ketahfizhan. Ketiga, pendukung dalam mengintegrasi kurikulum adalah pengelolaan
kelembagaan yang terintegrasi, harmonisasi antara asatidz/ah dan santri/wati, relasi pesantren
dengan lingkungan sekitarnya, baik didekar area pesantren, dalam negeri bahkan hingga
internasional. Adapun penghambat dalam mengintegrasikan kurikulum adanya santri yang
tidak menyelesaikan target hafalan Al-Qur`an yang telah ditentukan dan kurang semangat
dalam menjalankan program-program yang mengintegrasi kurikulum di SMP-SMA Tahfizh
Al-Amien Prenduan Sumenep.
Kata Kunci : Integrasi, Kurikulum, Pengelolaan
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Abstrak
Tulisan ini berusaha untuk mengungkap perihal pentingnya menciptakan solidaritas sosial dan
kerukunan umat beragama sejak dini, terutama di lingkungan sekolah. Tulisan ini mencoba
untuk menelisik perihal integrasi pendidikan agama dan nilai lokalitas yang ada di salah satu
sekolah yang berada di Banyumas, yakni SD N 1 Banjarpanepen. Penelitian ini lebih
beroientasi pada integrasi pendidikan agama dan nilai lokalitas dalam konteks pluralitas yang
menciptakan solidaritas sosial, yaitu keadaan yang menunjuk pada harmonisasi hubungan
antara individu dan kelompok yang plural dengan didasarkan pada nilai luhur (nenek moyang)
dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat juga oleh pengalaman emosional
bersama.
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan (field research) dalam konteks
(case study research), yaitu penelitian dilapangan yang berfokus konteks keseluruhan
peristiwa yang diteliti dan diselidiki, yang meliputi tempat (place), pelaku (actor), dan
aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergi. ini diartikan sebagai aktivitas pemilihan
yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek atau peristiwa dalam suatu kasus, yaitu
integrasi pendidikan agama dan nilai lokalitas yang terdapat di SD Negeri 1 Banjarpanepen
Kecamatan Sumpiuh, yang dapat diidentifikasi melalui aktivitas-aktivitas interaksi sosial
antarindividu peserta didik yang berbeda agama dan aliran dalam konteks aktivitas di
lingkungansekolah-sosial yang berdasarkan pada nilai-nilai lokalitas.
Temuan dalam penelitian ini dapat tersurat dalam beberapa hal; 1) Integrasi nilai agama
terhadap nilai guyub rukun pada siswa; 2) Integrasi nilai agama terhadap nilai saling hormat;
3) Integrasi nilai agama terhadap nilai kerjasama pada siswa; dan 4) Integrasi pendidikan
agama terhadap nilai tepo sliro/ tenggangrasa pada siswa. Dari keempat hal inilah sekalipun
dalam keberbedaan agama, siswa di SD N 1 Banjarpaenepen tetap hidup rukun karena ada
sistem nilai yang mengikat kesadaran bersama.
Kata Kunci: Integrasi, Pendidikan Agama, Nilai Lokalitas
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MEMBANGUN MANUSIA MODERAT MELALUI PENDIDIKAN
KRITIS: STUDI ATAS KITAB AT-ATALIM WA TARBIYATU FIL
ISLAMI MURTADHA MUTHAHHARI
Pia Nuraripah, Rahmatika Layyinah dan Fadhlu Rahman
STAI Al-Azhary, UII, STFI Sadra
Abstrak
Intoleransi dan radikalisme mencapai status kondisi yang berbahaya. Kondisi ini dalam aspek
keindividuan mempengaruhi cara pandang yang definisi, apologis dan pesimistis dalam
beragama. Hal ini diakibatkan masih tegaknya pendidikan yang bersifat doktrinisasi yang
menjadikan kemandegan dalam berfikir. Selain itu juga pendidikan Barat yang hanya
memfokuskan pada prinsip antroposentris-kosmosentris. Hal ini, jika sumber dan metodologi
ilmu Barat bergantung sepenuhnya kepada kaidah empiris, rasional dan cenderung
materialistik akan menyebabkan liberalis. Artinya melihat manusia tidak menyeluruh
sehingga potensi yang dimiliki manusia tidak maksimal dan akhirnya kedua permasalahan
diatas akan berimplikasi pada masalah social. Perlu ada keseimbangan antara aspek
rasonalitas dan agama sebagai basis untuk melihat realtitas. Pendidikan kritis Murtadha
Muthahhari mengantarkan manusia menjadi moderat karena dalam konsep pendidikannya
melibatkan aspek rasionalitas dan agama dalam tujuan maupun prosesnya sehingga
mengkontruksi pendidikan yang moderat artinya tidak ekstrim dalam tindakan.
Kata Kunci: Intoleransi, Pendidikan, Radikalisme
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Abstrak
Tren Sekularisasi bermula dari upaya pemisahan agama dari bidang ekonomi dan politik,
yang kemudian meluas kepada pemisahan agama dari bidang intelektual, pendidikan, dan
berbagai bidang lainnya. Adapun tantangan terberat yang dihadapi umat Islam saat ini bukan
di bidang ekonomi, akan tetapi tantangan pemikiran keagamaan yang lambat laun mulai
dipisahkan dari dunia pendidikan. Ilmu pengetahuan dan teknologi terutama pada zaman
modern ini, mengalami banyak perubahan dengan kurun waktu yang sangat cepat, sedang
agama bergerak dengan lamban, karena itu terjadi ketidakharmonisan antara agama dan ilmu
pengetahuan serta teknologi. Agama yang pada dasarnya digunakan untuk membimbing
manusia kepada kebaikan, kini dibatasi hanya dalam ranah agama saja, sehingga kehidupan
sosial tidak lagi bersandar dan bergantung pada nilai-nilai agama. Hal ini menyebabkan etika,
ilmu, moral, nilai, dan bahkan kebenaran hanya berdasarkan pertimbangan manusia, atau
berdasarkan kesepakatan bersama tanpa melibatkan peran wahyu. Sehingga tidak lagi
mementingkan keberadaan Tuhan, dalam artian tidak ada lagi campur tangan Tuhan di
dalamnya. Salah satu ciri yang membedakan Islam dengan yang lainnya adalah penekanannya
terhadap ilmu (sains). Perguruan tinggi telah gamblang menyajikan fakultas-fakultas
kesehatan dengan berbagai program studinya. Ilmu pengetahuan mengenai kesehatan,
kedokteran, bahkan farmasi menjadi acuan utamapembelajaran di PerguruanTinggi.
Sayangnya sekularis memenyodorkan suatu sistemetika yang mengajarkan manusia untuk
terus meningkatkan taraf hidupnya yang bermanfaat dengan cara mencari kebaikan di dunia
lewat kemampuan manusiawi tanpa terikat dan merujuk pada agama atau ajaran agama yang
bersifat adikodrati. Yang berakhir pada pemisahan ilmu kesehatan dari norma-norma
keagamaan. Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor, sebagai salah satu Perguruan Tinggi
Swasta di Indonesia, menyodorkan konsep pembelajaran Islami yang sesuai dengan konsep
Islamisasi Ilmu Pengetahuan yang diusung oleh Syed M. Naquib Al-Attas. Sesuai dengan
ajakan Al-Qur’an dan Al-Sunnah kepada kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan
ilmu serta kearifan, dan menempatkan orang-orang yang berpengatahuan pada derajat yang
tinggi.
Kata kunci: Sekularisasi, Sekulerisme, Kesehatan, Islamisasi
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Abstrak
Revolusi industri 4.0 dengan ciri utama internet of things dan artificial intelligent telah
merambah seluruh lini kehidupan tak terkecuali dunia pendidikan. Pendidikan dihadapkan
dengan masyarakat yang berparadigma positivistik-saintifik sebagai ciri utama IPTEK. Hal ini
telah “memaksa” proses pembelajaran juga berorientasi demikian tak terkecuali pada
pembelajaran PAI sebagai mata pelajaran yang sarat akan muatan pendidikan karakter.
Kondisi pendidikan yang demikian tentunya jauh dari kata optimal untuk
menginternalisasikan nilai-nilai keislaman pada diri peserta didik. Tulisan ini bertujuan untuk
mendeskripsikan problematika pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0, dan pendekatan
pembelajaran integratif-interkonektif sebagai solusi alternatif dari permasalah pengajaran PAI
di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan
mengunakan analisis induktif. Penelitian ini menemukan bahwa Problematika pembelajaran
PAI di era revolusi industri 4.0 yaitu pembelajaran yang berparadigma positivistik, dikotomi
ilmu yang masih tajam, kurikulum yang kognitif oriented, dan terjadinya dehumanisasi
pendidikan, yang kesemuanya bermuara pada kegagalan internalisasi nilai-nilai keislaman
pada diri peserta didik. Pendekatan integratif-interkonektif dapat dijadikan alternatif dalam
pemecahan masalah pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0 baik melalui saintifikasi
islam maupun islamisasi sains yang dinilai mampu menumbuhkan potensi diri peserta didik
secara holistik dan melahirkan lulusan-lulusan yang beragama secara sehat jiwa sebagai
akibat dari terinternalisasinya nilai-nilai keislaman pada diri peserta didik. Diharapkan
pendekatan integrasi-interkoneksi dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan khususnya
lembaga pendidikan islam agar melahirkan output pendidikan yang IMTAQ sekaligus IPTEK.
Kata kunci: Integratif-interkonektif, Pembelajaran PAI, Revolusi industri 4.0
Abstract
The 4.0 industrial revolution with the main characteristics of the internet of things and
artificial
intelligence has penetrated all aspect of life including the world of education. Education is
faced with the society with a positivistic-scientific paradigm as the main characteristic of
science and technology. This has "forced" the learning process to be oriented so as not to
mention the PAI learning as a subject that is loaded with character education content. Such a
condition of education is certainly far from the optimal to internalize Islamic values in
students. This paper aims to describe the problematics of PAI teaching in the industrial
revolution 4.0 era, and the
integrative-interconnected learning approach as an alternative solution to the problems of
teaching PAI in the industrial revolution 4.0 era. This type of research is a library research
using inductive analysis. This research found that: The problem of PAI learning in the
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
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industrial revolution 4.0 era is positivistic paradigm learning, cognitive oriented curriculum,
educational dehumanization, all of which lead to the failure of internalizing Islamic values in
students. An integrative-interconnected approach can be used as an alternative in learning
Islamic religion education in the industrial revolution 4.0 era both through sciencetification of
islam and the Islamization of science which are considered capable of growing student’s
potentials holistically and graduated students who are religiously healthy mentally as a result
of internalization of Islamic values in students. It is expected that the integrationinterconnection approach can be applied in educational institutions, especially Islamic
educational institutions so that the output of education is IMTAQ and IPTEK.
Keywords: Industrial revolution 4.0, Integrated-interconnected, PAI learning
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Sitti Rahmasari
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
Email: sitti.rahmasari@uin-antasari.ac.id
Abstract
The present context illustrates the attention of Indonesian Muslims leading to the condition of
blaming people who differ from their views. They assume that their views are true without
going through aprocess cross check first. The lack of interest in reading is a cause of curiosity
to get certainty of the truth. This is supported by data that Indonesia ranks 17th out of 30
countries in the world based on the results of thesurvey World Culture Index Score while the
majority of Indonesia's population is Muslim. Muslims in life lead by the Koran, where the
first verse down reads Iqra which means to read. However, reading culture awareness is not
created strongly in the community. This is the basis for researchers to find out the Islamic
intellectual tradition in developing scientific literacy through library methods. The
development of scientific literacy will lead to mastering civilization. Islamic intellectual
traditions that carry religious values can be a driving force for the progress of the nation.
Keywords: Islam and science, Interest, Islamic intellectual
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Abstract
This study uses qualitative research with descriptive analysis supported by a search library to
be able to reveal the culture shock experienced by students in Pesantren Salafiyah in
Jombang, East Java who still apply traditional patterns in the application of religious
education in Islamic boarding schools. In order to make the research more valid, data
collection techniques and interviews were used by santri, kyai, religious teachers and religious
teachers.
Culture shocks of santri in pesantren because there is no readiness to accept new culture and
face it reality with global changes. Pesantren as a society consisting of several races,
ethnicities, nationalities, religions, ideologies, occupations, and cultural backgrounds will
facilitate the emergence of conflict and social shocks. Such an atmosphere will encourage the
birth of social changes. Pesantren too as a religious education institution must be able to adapt
to culture shocks and will have an impact on santri in the milineal era. Culture shock is
considered as a natural thing for most students in public schools, but students who must
follow the culture of pesantren who still apply diversity education with traditional systems,
should not be underestimated because it can trigger acute depression in the face of changes in
the milineal era. santri in the current era of globalization must also adapt to technological
developments, especially the use of communication tools and social media. The use of
communication devices is prohibited in pesantren as pesantren regulations which must be
obeyed by santri.
Keywords : Culture shocks, Santri, Pesantren, Santri milineal era
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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah geometri
terintegrasi keislaman pada siswa SMA. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif
dan bersifat deskriptif dengan subyek penelitian siswa kelas XI SMA yang berada di Pondok
Pesantren. Instrumen penelitian ini berupa tes kemampuan pemecahan masalah soal HOTS
(Higher Order Thinking Skills) geometri terintegrasi keislaman dan pedoman wawancara.
Pengumpulan data menggunakan tes, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data tertulis
dianalisis secara kualitatif dan validasi data menggunakan triangulasi waktu. Analisis data
dilakukan dengan mengelompokkan nilai hasil dari tes yang diberikan lalu menentukan
tingkatan kemampuan pemecahan masalah matematika pada setiap siswa. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa siswa berkemampuan rendah memiliki kemampuan pemecahan masalah
dalam kategori cukup. Siswa ini mempunyai keterbatasan dalam hal pemahaman dan
pemodelan matematika dari masalah geometri terintegrasi keislaman. Siswa berkemampuan
sedang cenderung memiliki kemampuan pemecahan masalah bergantung pada konteks
masalah. Siswa ini mampu memahami dan memecahkan masalah dengan baik tetapi kurang
tepat dalam penyelesaian. Siswa berkemampuan tinggi memiliki kemampuan pemecahan
masalah dalam kategori baik. Siswa ini memiliki kemampuan matematika yang tinggi
sehingga mampu memahami masalah dengan baik dan menyelesaikannya dengan solusi yang
akurat.
Kata Kunci: Pemecahan masalah, Geometri terintegrasi keislaman, Siswa

Abstract
The purpose of this research to describe the ability of problem solving geometry integrated
Islamic on high school students. The research method used is qualitative and descriptive, the
subjects are students of class XI high school in Boarding School. The research instrument is
specialized to test the ability of problems solving about HOTS (Higher Order Thinking Skills)
geometry integrated Islamic and interview guidelines. Data collection using the test
observation, documentation, and interview. Written data were analyzed qualitatively and data
validation using triangulation of time. Data analysis was performed by grouping the results of
the test are given, and then determine the level of mathematical problem solving skills in
every student. The results showed that students of low ability have the ability of problem
solving in the adequate category. These students have limitations in terms of understanding
and mathematical modeling of Islamic integrated geometry problems. Students of average
ability enabled have the ability of problem solving depend on the context of the problem.
Students are able to understand and solve problems well but are less precise in solving.
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Students of high ability have the ability of problem solving in good categories. Students who
have high mathematical abilities to understand the problem well and completion with accurate
solutions.
Keywords : Problem solving, Geometry integrated Islamic, Student
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PEMBELAJARAN SAINS DI SEKOLAH
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FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Praktek Moderasi Islam dalam Pendidikan Pesantren (Studi Pada Pesantren Ainul Yaqin
Kecamatan Ajung Kabupaten Jember)
Abd Mukit
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Email: abdmukit0896@gmail.com
No Hp : 085236162142
Abstrak
Dunia pendidikan Islam saat ini membutuhkan sikap moderat yang dimiliki oleh setiap orang
yang mengaku dirinya memahami ajaran Islam khusunya dalam pendidikan pesantren. Fokus
penelitian ini adalah bagaimana praktek moderasi Islam yang ada dalam pendidikan pesantren.
Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep moderasi yang diajarkan oleh Islam adalah bersumber
pada Al-Qur’an dan Al-Hadits, yang menyebutkan bahwa umat Islam harus bersikap dan
bertindak sebagai umat yang berada di tengah-tengah (ummatan wasatan), yang menegakkan
kebenaran (haq) dan menghalau kekeliruan (batil), dan hal itu pula yang di ajarkan di pesantren
Ainul Yaqin.
Kata Kunci: Moderasi, Pendidikan, Pesantren
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Pengembangan Ebook “Zero Waste Lifestyle” Berbasis Islam Sains pada
Materi Perubahan dan Pelestarian Lingkungan Hidup untuk Siswa Kelas X
Madrasah Aliyah (MA)
Ajeng Puspa Arimbi dan Dias Idha Pramesti
Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Daerah Istimewa Yogyakarta
Email : puspaarimbi88@gmail.com
Abstrak
Upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi siswa mengenai permasalahan lingkungan hidup
dapat dilakukan melalui pembelajaran biologi di sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan dan mengetahui kualitas ebook “Zero Waste Lifestyle” berbasis islam sains
pada materi pokok perubahan dan pelestarian lingkungan hidup untuk siswa Kelas X Madrasah
Aliyah (MA). Model pengembangan yang digunakan yaitu ADDIE meliputi tahapan analysis,
design, development, dan evaluation. Hasil akhir produk berupa ebook dengan ekstensi EPUB
yang dibuat menggunakan software Sigil, Format Factory dan Canva. Penilaian produk
dilakukan oleh 1 ahli materi, 1 ahli media, 5 peer reviewer, 2 guru biologi, dan respon 15 siswa
kelas XI MAN 2 Sleman. Hasil penilaian dianalisis secara deskriptif. Penelitian menunjukkan
bahwa ebook zero waste lifestyle berbasis Islam sains ini mendapat penilaian Sangat Baik (SB)
dari ahli materi, ahli media, peer reviewer , guru biologi dan siswa, dengan persentase keidealan
berturut-turut sebesar 87,3%, 87,2%, 89,37%, 81,73%, dan 85,4%. Secara keseluruhan, ebook
zero waste lifestyle berbasis Islam sains ini layak digunakan sebagai sumber belajar biologi.
Kata kunci : Ebook, Sumber belajar , Islam sains, Zerowaste lifestyle

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

PENTINGNYA PEMBELAJARAN SAINS BAGI PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI
Atin Risnawati
IAIN Metro Lampung
Email: atinrisnawati@gmail.com
Abstrak
Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaaan yang ditujukan kepada anak usia dini sejak lahir
sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsaangan pendidikan untuk membantu
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan
lebih lanjut. Dalam proses pembelajaran pada pendidikan anak usia dini baik formal, non-formal maupun
informal harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak, karena kegiatan pembelajaran pada
pendidikan anak usia dini dirancang untuk membentuk perilaku dan kemampuan dasar yang ada dalam
diri anak usia dini. Dengan memberikan pembelajaran sains sejak anak usia dini dapat melatih anak dalam
menggunakan pikirannya, kekuatannya, kejujurannya serta teknik-teknik yang dimi likinya dengan penuh
kepercayaan diri, sehingga pendidik bertugas mengembangkan program pembelajaran sains yang yang
dapat mengeksplorasi dan berorientasi sains secara optimal. Dengan adanya pembelajaran sains dalam

pendidikan anak usia dini tentunya akan menjadikan pembelajaran anak yang menyenangkan dan
dapat meningkatkan kemampuan mengamati, mengklarifikasi, menarik kesimpulan,
mengkomunikasikan, dan mengaplikasikan berdasarkan pengalaman sains yang diperoleh anak.
Dan pembelajaran sains yang kondusif akan membuat anak mengenali lebih baik objek atau
lingkungan yang dipelajarinya. Penulis menggunakan metode library research yang menjelaskan
pentingnya pembelajaran sains bagi anak usia dini.
Kata Kunci: Pembelajaran Sains, Pendidikan Anak Usia Dini,
Abstract
Early childhood education is a fostering effort aimed at early childhood from birth to the age of six years
which is carried out through the provision of educational stimuli to assist physical and spiritual growth
and development in order to have readiness in entering further education. In the learning process in early
childhood education both formal, non-formal and informal must be adjusted to the stage of child
development, because learning activities in early childhood education are designed to shape the basic
behaviors and abilities that exist in early childhood. By providing science learning from an early age can
train children in using their minds, strengths, honesty and techniques with confidence, so educators are
tasked with developing science learning programs that can explore and be oriented to science optimally.
The existence of science learning in early childhood education will certainly make children's learning fun
and can improve the ability to observe, clarify, draw conclusions, communicate, and apply based on the
scientific experience gained by children. And conducive learning of science will make children better
recognize the object or environment they learn. The author uses library research methods that explain the
importance of science learning for early childhood.
Keywords: Science Learning, Early Childhood Education
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Pembelajaran Praktis Aplikatif tentang Konsep Iman kepada Allah
(Integrasi-Interkoneksi Sains dan PAI BP Kelas 1 Tingkat Sekolah Dasar)
Dewi Ratna Sari
Sekolah Dasar Negeri Gulon 5
Jalan Ngresap, Gulon, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang 56484
Email: dewiratna13sari@gmail.com

Abstrak
Bicara tentang eksistensi Tuhan adalah konsep yang abstrak dan rumit bagi anak-anak maupun
orang dewasa. Itulah sebabnya pembahasan tentang Tuhan selalu menjadi materi yang memiliki
tingkat kesulitan cukup tinggi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.
Hal tersebut membuat penelitian tentang pembelajaran mengenai Tuhan menjadi penting untuk
dilakukan. Penelitian ini menggunakan kualitatif studi pustaka (library research) terhadap
Silabus dan Materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tingkat Sekolah Dasar. Jika
ditelaah dalam Silabus dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti tingkat
Sekolah Dasar, pembahasan tentang eksistensi Tuhan yang diarahkan pada pemahaman Iman
kepada Allah adalah materi di kelas satu. Secara lebih spesifik materi tersebut membahas tentang
Asmaul Husna ar-Rahman, ar-Rahim dan al-Malik. Pembahasan tiga Asmaul Husna ini
menggunakan pendekatan saintifik melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan
informasi, mengasosiasikan informasi dan mengkomunikasikan. Dalam pemaparan materi,
pemahaman konsep juga mengintegrasi-interkoneksikan antara Sains dan Islam. Materi Asmaul
Husna ar-Rahman dan ar-Rahim mengajak siswa memahami Iman kepada Allah melalui
pengamatan tentang kesempurnaan panca indera. Sedangkan dalam materi Asmaul Husna alMalik siswa diajak mengamati benda ciptaan Allah dan benda ciptaan manusia untuk kemudian
mengasosiasikannya dengan pemahaman Allah Maha Pencipta. Melalui integrasi-interkoneksi
Islam dan Sains dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini, siswa bisa
lebih mudah mencerna konsep abstrak tentang Tuhan menjadi materi konkrit yang bisa diamati.
Kata kunci: Abstrak, Pengamatan, Pembelajaran
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INTEGRASI-INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS: STUDI ATAS KELAS
UNGGULAN BERBASIS IPA-TAHFIZ DI MADRASAH ALIYAH SUNAN
PANDANARAN YOGYAKARTA
Fatikhatul Faizah dan Laelatul Barokah
UIN Sunan Kalijaga
Email: fatikhafaizah21@gmail.com
Abstrak
Artikel ini membahas tentang integrasi interkoneksi yang secara tidak langsung diterapkan oleh
Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran (MASPA) Yogyakarta. Dalam praktiknya MASPA yang
berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Sunan Pandanaran-sebuah pondok
pesantren berbasis tahfiz Al-Qur’an, memadukan keilmuan sains sekaligus diharuskan
menghafal Al-Qur’an. Menariknya perpaduan tersebut ditawarkan menjadi satu wadah dalam
“kelas unggulan” untuk mencetak saintik sekaligus hafiz/hafizah. Adapun penelitian ini
menggunakan metode wawancara dan deskriptif-analisis. Selanjutnya penelitian ini
menggunakan kerangka teori Pierre Bourdiue tentang habitus, modal, dan ranah untuk melihat
apa yang melatarbelakangi dibentuknya “kelas unggulan” berbasis sains-tahfiz di MASPA.
Paradigma integrasi-interkoneksi yang secara tidak langsung diterapkan oleh MASPA sekaligus
sebagai anti-tesis bahwa para saintifik cum penghafal Al-Qur’an di era modern sekarang ini
diidentikkan dengan golongan kanan dan ‘orang-orang Islam baru’ bisa lahir dari rahim
pesantren.
Kata kunci: Sains, Tahfiz, Intergrasi-Interkoneksi
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INTEGRASI ISLAM DAN SAINS PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI
DI SMA NEGERI AMBULU
Jannatul Laeli dan Bayu Sandika
SMA Negeri Ambulu, Jalan Candradimuka No.42 Ambulu, Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: jannatullaeli97@gmail.com

Abstrak
Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan
kompetensi agar siswa menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah yang terintegrasi
dengan nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, diperlukan suatu keterampilan guru dalam
menanamkan nilai Islam yang terintegrasi di dalam pembelajaran biologi agar keduanya mampu
bersinergi dengan baik dalam pemahaman siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi integrasi Islam dan sains pada pembelajaran biologi di SMA Negeri Ambulu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian field research. Analisis
data dalam penelitian ini menggunakan analisis model Miles and Huberman. Keabsahan data
diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Diperoleh hasil bahwa guru mengintegrasikan
Islam pada pembelajaran biologi dengan cara mengkonfirmasi materi dengan ayat Al-Qur’an
yang sesuai, dan guru masih kesulitan dalam menyusun perencanaan pembelajaran serta dalam
membuat soal untuk mengevaluasi hasil pembelajaran.
Kata Kunci: Integrasi, Pembelajaran, Biologi

Abstract
Biology learning emphasize on direct experience to develop competence so students explore and
understand the nature around scientifically integrated with spiritual values. Therefore, a teacher's
skill is needed in instilling the integrated Islamic values in biology learning so that both of them
are able to synergize well in students' understanding. This study aims to determine the
implementation of the integration of Islam and science in biology learning at Ambulu High
School. This study uses a qualitative approach with the type of field research. Analysis of data in
this study uses the analysis of the Miles and Huberman model. Data validity was tested using
source and technique triangulation. The results obtained that the teacher integrates Islam in
biology learning by confirming the material with the appropriate Qur'an verses, and the teacher
still has difficulty in preparing learning plans and in making questions to evaluate learning
outcomes.
Keywords: Integration, Learning, Biology
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Pelaksanaan Pembelajaran IPA untuk Peserta Didik Berkebutuhan Khusus
di SLB Jenanagan Ponorogo
Kaukabilla Alya Parangu
IAIN Ponorogo, Jawa Timur
Email: kaukabilla@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembelajaran IPA serta untuk mengidentifikasi
hambatan dalam pembelajaran IPA untuk peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Jenangan,
Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan peserta didik
berkebutuhan khusus sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunakan triangulasi dengan observasi, wawancara dan analisis dokumen,
sedangkan data dianalisis menggunakan analisis data Miles dan Huberman yaitu: reduksi,
penyajian, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran sains di SLB
jenangan, Ponorogo mengikuti RPP yang telah dibuat dengan mata pelajaran tematik, diawali
dengan analisis kebutuhan siswa lalu menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap sains agar
siswa mampu menguasai ketrampilan proses sains dasar (observasi, klasifikasi, mengukur,
komunikasi, prediksi, dan inferensi. Sedangkan untuk kendala yang dihadapi di SLB Jenangan,
Ponorogo adalah kurangnya media yang dikususkan untuk peserta didik.
Kata kunci: Pembelajaran IPA, SLB, Siswa berkebutuhan khusus, Ponorogo
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Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Pengembangan Nilai Toleransi
Beragama (Studi Multikasus Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rambipuji
dan Sekolah Menengah Pertama Katolik St. Petrus Jember)
Lukman Hakim, Nurul Hidayatillah, dan Agus Farisi
Email: agusfarisi25@gmail.com
Abstrak
Penelitian ini berangkat dari fenomena tentang maraknya intoleransi yang merajalela di
Indonesia, maraknya isu SARA, tawuran antar siswa, diskriminasi antara mayoritas dan
minoritas karena kurangnya pemahaman toleransi. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam
adalah salah satu cara untuk menyebarluaskan pentingnya memahami toleransi beragama kepada
siswa. Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana cara belajar Pendidikan Agama Islam (PAI)
dalam mengembangkan nilai humanis siswa di SMP Negeri 1 Rambipuji dan SMP Katolik St.
Petrus Jember?; (2) Bagaimana pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam
mengembangkan nilai-nilai pluralis siswa di SMP Negeri 1 Rambipuji dan SMP Katolik St.
Petrus Jember ?; (3) Bagaimana pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam
pengembangan nilai demokrasi siswa di SMP Negeri 1 Rambipuji dan SMP Katolik St. Petrus
Jember? Hasil temuan penelitian ini menunjukkan: Pertama, pembelajaran PAI dalam
pengembangan nilai-nilai demokrasi, humanis dan pluralis di SMP Rambipuji 1 adalah
pengembangan di kelas dengan materi pembelajaran PAI. Dari materi Kelas VII seperti dalam
silabus kurikulum 2013, kelas VIII ada di silabus kurikulum KTSP, kelas IX bagaimana dalam
silabus kurikulum KTSP. Sedangkan di Sekolah Menengah St. Petrus Jember menggunakan 18
pedoman karakter. Pengembangan nilai-nilai demokrasi juga diwujudkan dengan mendatangkan
guru sesuai dengan agama siswa, kegiatan pemilihan ketua kelas dan ketua osis secara
demokratis tidak memandang latar belakang siswa, sehingga setiap siswa berhak dipilih. Selain
itu juga, siswa berhak untuk mengikuti bakat dan minat yang mereka inginkan sebagai
pengembangan diri. Perkembangan nilai-nilai humanis juga diwujudkan dengan kegiatan bakti
sosial, darling dan pramuka. Perkembangan nilai pluralis juga diwujudkan dengan cara halal bil
halal, kebijakan larangan makan di sembarang tempat ketika bula ramadhan dan berdoa sesuai
dengan agama masing-masing ketika upacara maupun sebelum pembelajaran dimulai.
Kata Kunci: Pembelajaran PAI dan Toleransi Beragama

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

METODE PEMBELAJARAN SAINS DALAM PERSPEKTIF PEMETAAN
POLA PIKIR (MIND MAPPING) PENDIDIKAN ISLAM
Rifda Izza1, Ayu Chinintya Lestari2, Sadbah Dalimarta3, Umi Farihah4,
Institue Agama Islam Negeri Jember; Jalan Mataram No.1, (0331) 487550
Email: rirdaizza16@gmail.com
Abstrak
Sekularisasi sains dengan nilai-nilai agama sudah terstruktur sangat rapi oleh alam dan pemikiran
Barat yang kemudian dituangkan ke berbagai sisi kehidupan, salah satunya pendidikan. Ilmu
sekuler menyatakan diri sebagai objektif, bebas nilai, dan bebas dari kepentingan lainnya
terutama agama. Islam memandang ilmu-ilmu rasional sebagai penunjang pengembangan akal
dalam mengamati hakikat alam semesta. Sumber keilmuan islam adalah wahyu, namun
pemetaan pola pikir manusia (mind mapping) yang merupakan metode untuk memaksimalkan
potensi pemikiran manusia dengan menggunakan otak sebagai alat berfikir rasio dapat
melahirkan berbagai pemahaman ilmu baru. Fokus masalah ini adalah: 1) Bagaimana
sekularisasi sains Barat moderen; 2) Bagaimana konsep islamisasi ilmu pengetahuan; 3)
Bagaimana cara menata pola pikir (mind mapping) sehingga dapat memadukan sekularisasi sains
barat moderen dengan ilmu pengetahuan islam melalui pendidikan. Dengan menggunakan studi
literatur. Hasil paper ini adalah: 1) Mengetahui sekularisasi sains Barat moderen; 2) Mengetahui
konsep islamisasi ilmu pengetahuan; 3) Mengetahui cara menata pola pikir (mind mapping) yang
padu antara sekularisasi sains barat moderen dengan ilmu pengetahuan islam melalui pendidikan.
Pendidikan islam dengan kompetensi akal yang cerdas disertai hati yang yang bersih dan
pemikiran yang kaffah (utuh) harus dapat mencetak generasi yang unggul dalam bidang sains
berjiwa islami.
Kata Kunci: Sekularisasi sains, Islamisasi ilmu pendidikan, Mind mapping islam

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

INTEGRASI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN SAINS MATERI
BUMI DAN ALAM SEMESTA DI MADRASAH IBTIDAIYAH
RR Noor Khalifah Yuliasti, M. Pd
Abstrak
Sains merupakan konsep pembelajaran alam dan mempunyai hubungan yang sangat luas terkait
dengan kehidupan manusia. Pembelajaran Sains sangat berperan dalam proses pendidikan dan
juga perkembangan teknologi, karena IPA memiliki upaya untuk membangkitkan minat manusia
serta kemampuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemahaman
tentang alam semesta yang mempunyai banyak fakta yang belum terungkap dan masih bersifat
rahasia sehingga hasil penemuannya dapat dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan alam yang
baru dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran Sains saat ini masih
mengutamakan pengetahuan dan belum membekali siswa dengan konsep Islam, sehingga siswa
menjadi generasi berpengetahuan tapi tidak menyadari adanya pertalian antara pengetahuan
yanga dipahami dengan Al Qur’an sebagai sumber pengetahuan. Materi pelajaran umum
dipisahkan dengan materi keagamaan. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan kurikulum dan
pengajaran yang tepat dalam pendidikan sains. Salah satu bentuknya adalah mengintegrasikan
nilai-nilai keIslaman ke dalam materi pelajaran Sains di sekolah, yakni dengan mengaitkan
materi Sains dengan konsep Islam yang bersumber dari Alquran, sehingga dapat dipahami oleh
para siswa bahwa materi pembelajaran sains telah dijelaskan dalam Alquran.
Integrasi sains dan Islam pada hakekatnya adalah suatu upaya untuk menstransformasikan nilainilai keislaman ke dalam bidang kehidupan manusia, khususnya ilmu pengetahuan (sains).
Dengan islamisasi ilmu pengetahuan dapat diketahui dengan jelas, bahwa Islam bukan hanya
mengatur segi-segi ritualitas dalam arti shalat, puasa, zakat dan haji melainkan sebuah ajaran
yang mengintegrasikan segi-segi kehidupan duniawi, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.
Salah satu materi pelajaran sains yang cukup menarik untuk diintegrasikan dan dikaji melalui
Alqur’an adalah pada materi Bumi dan Alam Semesta. Disini kami akan memaparkan model
pembelajaran yang terintegrasi dengan Islam pada materi Bumi dan Alam Semesta.
Kata Kunci : Integrasi, Nilai-nilai Islam, Sains, Bumi dan Alam Semesta
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Implementation of Public Speaking Training in Increasing Confidence of
Islamic Boarding School Students of the Indonesian Ekselensia Motivator
Srinem
Undergraduate Study Program of Al-Qur'an & Interpretation, STFI Sadra
Abstract
Public speaking is one of the disciplines of public communication. With the development of such
public speaking as a public communication skill that must be possessed by anyone if they want
to be successful in the economic, social, political and even cultural fields, because human
communication on earth is almost 99% done verbally. But the fact is, anxiety to appear in public
turns out to be the most psychological problem suffered by many people. Related to this,
students who are part of the agent of social change are expected to play an active-positive role in
changing civilization in a good direction through expertise in public speaking.
In this study it was found that the process of applying this public speaking training was carried
out in the classroom and outside the classroom using several stages. The first stage, the internal
stage in which students get the basic theory of Public Speaking, then proceed with how to
process sound and practice appearing in public. The second stage, the external stage of the
students need to realize the strengths that God has given as an important element in increasing
self-confidence, so that only the focus on practice. then it is recommended to reduce the failure
in the form of nervouse and its symptoms. The method used in this study is a qualitative method
with a descriptive analysis approach. So the results obtained by researchers are public speaking
training which is trained directly by the caregivers every day so that it has a positive impact in
changing the right mindset and is able to improve a strong mentality. The data obtained by
interview, observation, and taking documentation.
Keywords: Implementation, Public Speaking, Confidence, Santri
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Inovasi Pembelajaran Bahasa Inggris dalam mendukung Program
Integrasi Interkoneksi di Fakultas Saintek
Ulfaricha Cahya Happyalita, Nurul Safitri, Hikmah, dan M. Jafar Luthfi
Fakultas Saintek, UIN Sunan Kalijaga
Abstrak
Bahasa Inggris merupakan subyek yang penting. Namun demikian ketrampilan berbahasa inggris
sivitas akademika di Fakultas Sains dan Teknologi masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan
untuk memaparkan dan menganalisis program-program integratif dan inovatif dalam
mempelajari bahasa inggris. Metode pembelajaran yang dipakai lebih banyak mengandalkan
pengalaman langsung mempraktekkan bahasa inggris dari kegiatan-kegiatan akademik fakultas.
Dalam artikel ini juga dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan kesuksesan
belajar. Dibahas juga kegiatan ini dalam perspektif integrasi interkoneksi.
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