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Ilmu Filsafat Dan Agama
Integrasi Pendidikan Islam dan sains sebagai sebuah wacana keilmuan dalam
mencerahkan pendidikan Islam di era peradaban modern yang terkesan buram.
Keburaman tersebut terjadi akibat kuatnya kesenjangan ilmu dan semakin dibenturkan
oleh para ilmuan yang sekuler, sehingga muncul paradigma dikotomi (pemisahan) ilmu
di dunia yang berimplikasi juga pada dunia pendidikan Islam. Maka di kalangan ilmuan
Muslim terpecah menjadi dua kelompok, pertama para pendukung ilmu-ilmu agama
hanya menganggap valid sumber Ilahi dalam bentuk kitab suci dan tradisi kenabian dan
menolak sumber-sumber non-skriptual sebagai sumber otoritatif untuk menjelaskan
kebenaran sejati. Kedua, para pendukung ilmu-ilmu sains sekuler yang hanya
menganggap valid informasi yang diperoleh melalui pengamatan indrawi
(eksperimentasi) semata.
Filsafat, sebagai the mother of knowledge, memiliki peran dalam pengembangan
keilmuan dalam berbagai bidang. Pendekatan filsafat dalam pengembangan keilmuan
dapat dilakukan dengan menggali dan mengembangkan aspek-aspek filosofis dalam
keragaman cabang ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Selain itu, pengembangan
keilmuan juga dilakukan dengan menerapkan pendekatan filsafat melalui penggalian
dan eksplorasi kearifan-kearifan lokal pada aspek-aspek agama dan budaya lokal. Apa
yang sudah dihasilkan oleh para peneliti yang menjadi kontributor buku ini merupakan
upaya-upaya pengembangan keilmuan dengan menggunakan keragaman objek formal
dari ilmu filsafat untuk mengkaji objek material penelitian yang beragam, sesuai dengan
minat dan pilihan setiap penulisnya. Pada Bab II, misalnya, berisi dua artikel yang
membuktikan peran filsafat dalam pengembangan keilmuan. Bab III terdiri atas empat
artikel yang mengkaji filsafat dan kearifan dalam aspek agama. Bab terakhir, yaitu Bab
IV, terdiri atas empat artikel yang mengkaji filsafat dan kearifan dalam budaya lokal.
Integration of modern science with Islam to achieve professional integrity in Islamic
higher education in Indonesia; articles.
Pada dasarnya, dibutuhkan eksplorasi tentang konstribusi agama terhadap ilmu
pengetahuan, dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan dalam sistem
pendidikan nasional. Ilmu pengetahuan sebagai kebutuhan mendesak pendidikan,
hingga membutuhkan pengembangan jaringan (networking) ilmu pengetahuan di dunia
pendidikan.
Buku ini ditulis untuk menambah buku filsafat yang sekarang mulai banyak beredar di
Indonesia. Buku Dasar-dasar Ilmu filsafat ini untuk mengenalkan perbedaan filsafat dan
ilmu filsafat yang belum banyak mendapat perhatian. Buku ini juga membahas
perkembangan ilmu Filsafat Timur yang masih sedikit dibicarakan dalam buku-buku
filsafat yang lain. Banyak penulis filsafat dari Timur yang belum memperhatikan
perkembangan ilmu Filsafat di negara-negara Timur, dan buku ini memberikan
gambaran bahwa orang Timur juga perlu mengembangkan ilmu Filsafat yang bercorak
Timur.
Ilmu Perbandingan Agama adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha
untuk memahami gejala-gejala keagamaan dari suatu kepercayaan dalam
hubungannya dengan agama lain. Pemahaman ini meliputi persamaan juga
perbedaan.3 Definisi yang hampir serupa juga dikemukakan oleh K. Sukardji yang
menjelaskan bahwa Ilmu Perbandingan Agama adalah Ilmu yang mengkaji sejumlah
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agama (beberapa agama) dengan berbagai aspkenya untuk mengetahui persamaan
dan perbedaannya satu sama lain, secara keseluruhan atau pada masalah-masalah
tertentu menurut azas, sistem dan metode tertentu yang dilakukan dengan teliti.4
Karena berimplikasi kepada komparasi inilah kemudian ada sarjana yang
mendefinisikan Ilmu Perbandingan Agama sebagai ilmu yang membandingkan asalusul, struktur dan ciri-ciri dari berbagai agama dunia, dengan maksud untuk
menentukkan persamaanpersamaan dan perbedaan-perbedaannya yang sebenarnya,
sejauh mana hubungan antar satu agama dengan agama-agama yang lain, dan
superioritas dan inferioritas yang relatif apabila dianggap sebagai tipe-tipe. Sekalipun
analisis komparatif tidak dapat terhindarkan dalam kajian Ilmu Perbandingan Agama,
tetapi kajian komparatif bukanlah misi utama dari kajian ilmu ini karena misi utamanya
tidak lain mengajarkan hal-ihwal yang berkaitan dengan agama. Tentang hal ini,
Hasbullah Bakry menjelaskan bahwa Ilmu Perbandingan Agama mengajarkan tentang
agama-agama, baik yang ada penganutnya di negeri kita ini atau tidak, baik yang
disebut missionary religions (ajaran agama untuk disiarkan bagi semua orang), maupun
non-missionary religions (ajaran agama yang tidak untuk disiarkan bagi semua orang).
Jadi, sebenarnya kata “perbandingan” yang terdapat dalam nama Ilmu Perbandingan
Agama tidaklah mewakili substansi dari ilmu ini, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa
istilah ini dalam perkembangannya telah dibajak guna kepentingan dan tujuan normatif
tertentu. Para pembanding agama memperbandingkan agama dengan tujuan
menentukan nilai normatif agama-agama dan menunjukkan keunggulan agamanya
sendiri. Houston Smith pernah menyebut “comparative” merosot menjadi
“competitive”. Di sini perbandingan agama menjadi “apologetik”. Untuk menghindari
kerancuan ini, maka ada yang memakai istilah “Sejarah Agama-agama” dalam arti
yang sama dengan “Religionswissenschaft”. Istilah yang terakhir inilah yang pertama
kali digunakan oleh Max Muller pada tahun 1857 dengan tujuan agar disiplin baru ini
terbebas dari filsafat agama dan terutama dari teologi, sehingga menjadi ilmu yang
deskriptif, ilmiah, objektif. Diusahakan agar terhindar dari penilaian normatif dan
subjektif.

Disusun sebagai upaya mengisi kelangkaan literatur studi ini, maka fakus utama
buku ini adalah kajian etis dengan pendekatan filsafat terhadap studi komunikasi,
baik sebagai ilmu (tingkat teoretis konseptual) sebagaimana yang tampak dalam
bebrbagai teori, pemikiran, asumsi, dan pandangan tentang komunikasi, maupun
sebagai aplikasi sebagaimana yang mewujud dalam perilaku dan tindakan
berkomunikasi, khususnya yang menggunakan media. Buku Persembahan
Penerbit PrenadaMedia -KencanaEncyclopedia of Islam.
Kerangka filosofis pengembangan ilmu di perguruan tinggi keagamaan Islam
berbasis pada empat pandangan dasar: Paralelisasi agama dengan filsafat
karena agama menyuguhkan nilai-nilai normatif dan sebagai world-view,
universalisme Islam, kesesuaian konsep sains dengan ajaran Islam, dan point
vortex theory. Empat pandangan dasar ini tidak bisa dikerangkakan karena
bukan merupakan kesatuan gagasan dan bersifat tumpang-tindah; yang secara
keseluruhan dan komprehensif disajikan dalam buku penting ini dengan metode
bahasan ilmiah yang mudah dipahami baik bagi kalangan mahasiswa maupun
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para dosen/pengajar di perguruan tinggi/UIN. Buku persembahan penerbit
Prenada Media Group.
Saya harap buku saku ini dapat dibawa kemana-mana, walaupun buku ini kecil
tapi semoga isi dari buku ini tidak kecil seperti kelihatannya. Karena masalah
tauhid atau ketuhanan merupakan masalah yang paling mendasar, saya
mengedapankan filsafat Islam dan tasawuf karena saya kira filsafat adalah cara
yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan negara Indonesia, kita bisa
berkaca pada negara Iran dan Amerika, yang lebih mengedepankan filsafatnya,
dan saya melihat , hampir setiap negara yang mempelajari filsafat dengan baik,
negaranya maju.
Seseorang filsuf adalah orang yang cinta pada hikmat, dan orang yang cinta
pada hikmat akan selalu membela kebenaran dengan menggunakan logikanya
secara bijaksana. Seorang ahli filsafat adalah orang yang bijaksana dengan
penuh Wisdom. Sebagai gambaran isi buku ini menyangkut sepuluh Bab,
dengan bahasan: Bab 1 Pengertian, dan cabang-cabang filsafat Bab 2
Karakteristik filsafat Bab 3 Perbedaan filsafat dengan bidang pengetahuan
lainnya (ilmu, seni dan agama). Bab 4 Hubungan filsafat dengan teori pendidikan
Bab 5 Hubungan filsafat dengan aspek-aspek Pendidikan Bab 6 Aliran-aliran
filsafat Pendidikan Bab 7 Idealisme dan Realisme serta implikasinya Pendidikan
Bab 8 Pragmatisme, Eksistensialisme serta implikasinya terhadap Pendidikan
Bab 9 Filsafat Pendidikan Pancasila Bab 10 Postmodernisme dan implikasinya
terhadap pendidikan
Sejarah telah menyaksikan atas pergulatan dan pertentangan antara filsafat dan
agama. Kalangan tradisionalis adalah pihak yang paling bersemangat dalam
usaha membangun ortodoksi. Formulasi dan elabosari merupakan langkah
efektif yang mereka tempuh untuk meretas kebangunan ortodoksi.
Filsafat suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari kebenaran
dengan berpikir secara mendalam, radikal dan mencapai hakekat. Berpikir
filsafat adalah kegiatan yang dilakukan kritis dan radikal dengan tujuan untuk
memperoleh pengetahuan yang mendasar dan mencapai unsur yang hakiki.
Dapat disimpulkan bahwa bermanfaat untuk menganalisa dan mencari solusi dari
permasalahan yang ada sesuai dengan realita, serta solusi itu bisa
direalisasikan. Filsafat dibutuhkan manusia dalam upaya menjawab pertanyaan
yang timbul dalam berbagai lapangan kehidupan manusia. Karena pembatasan
itu, ilmu pengetahuan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang
keseluruhan manusia. Untuk mengatasi masalah ini, ilmu-ilmu pengetahuan
membutuhkan filsafat. Dalam hal inilah filsafat menjadi hal yang penting Buku ini
membahas tentang Filsafat dan Ilmu Pengetahuan, Peranan Filsafat dalam
Pengembangan Ilmu Pengatahuan, Sejarah Perkembangan dan Pemikiran
Filsafat, Perkembangan Pemikiran Filsafat, Epistemologi Ekonomi Islam,
Penerapan Ilmu Ekonomi Islam, Dsb.
Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan siswa Madrasah Tsanawiyah
(MTs), khususnya untuk Mata Pelajaran Sejarah Kebudayan Islam Madrasah
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Tsanawiyah Kelas VIiI. Buku ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama
(KMA) No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab pada Madrasah. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) merupakan
salah satu mata pelajaran yang ada di Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dengan
mempelajari SKI kita akan mengetahui berbagai kisah masa lalu tentang
Peradaban Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah, Perkembangan Peradaban
Islam pada Masa Dinasti Abbasiyah, Tokoh Ilmuwan Muslim pada Masa Dinasti
Abbasiyah, Peradaban Islam pada Masa Dinasti Ayyubiyah, Perkembangan
Peradaban Islam pada Masa Dinasti Ayyubiyah, Tokoh Ilmuwan Muslim pada
Masa Dinasti Ayyubiyah, Dinasti Mamluk di Mesir. Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan Tilaw?tul Qur’an, Peta Konsep, Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah
Teladan, Khazanah, Tugas, Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek, yang
dapat memperkaya wawasan siswa.
We are delighted to introduce the proceedings of the first edition of Workshop
Environmental Science, Society, and Technology. This Workshop has brought
researchers, developers and practitioners around the world who are leveraging
and developing of Environmental for Society and Technology for life. We strongly
believe that Workshop Environmental Science, Society, and Technology provides
a good forum for all researcher, developers and practitioners to discuss all
science and technology aspects that are relevant to Digital Society. We also
expect that the future Workshop will be as successful and stimulating, as
indicated by the contributions presented in this volume.
Buku Filsafat ini adalah dengan berfilsafat atau berpikir secara ilmu pengetahuan
merupakan salah satu hasil dari manusi berfilsafat, penilaian filsafat dapat
dilakukan melalui teori kebenaran. Filsafat membimbing manusia untuk berpikir
secara luas dan mendalam, yakni dengan berpikir secara universal dengan
didukung upaya untuk mencapai radix dan menemukan esensi atau suatu
permasalahan. Dari adanya hasil pemikiran tersebut kebenarannya secara
ilmiah, obyektif, dan sistematis. dalam proses filsafat yang telah di pelajari.
Sehingga bila digabungkan antara kata sejarah pemikiran filsafat yang mana
memiliki arti seorang.
Penulis buku ini berhasil mengekstrak pemikiran al-Farabi yang menawarkan
sains integratif sebagai solusi dalam memperbaiki celah-celah sains modern
yang cenderung sulit mengapresiasi ide-ide yang berhubungan dengan sesuatu
yang metafisik. Sains integratif al-Farabi memiliki akar dan fondasi pada gagasan
dan paradigma keesaan, Tauhid, yaitu prinsip dasar dalam keimanan Islam.
Gagasan keesaan ini telah mengikat setiap bentuk dan struktur pemikiran sains
al-Farabi, baik pada tataran ontologis, epistemologis, kosmologis, metodologis,
maupun aksiologis. Rumusan penting dari prinsip ini adalah semakin menyatu
dan terintegrasi suatu tatanan atau realitas, maka jaring-jaring kehidupan akan
semakin harmoni. Sebaliknya, semakin disintegrasi suatu tatanan, maka jaringjaring kehidupan akan mengalami kekacauan dan kehancuran. *** Buku ini
sangat bermanfaat bagi setiap pecinta ilmu pengetahuan, akademisi, dan
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mahasiswa filsafat, terutama mahasiswa filsafat Islam, bukan hanya karena
penulisnya berhasil menyampaikan dengan sistematik pemikiran al-Farabi terkait
dengan gagasan integrasi ilmu, tetapi juga karena relevansi pemikiran-pemikiran
al-Farabi untuk menjawab beberapa isu epistemologis yang sangat penting dan
sangat kita butuhkan hari ini. —Prof. Dr. Mulyadhi Kartanegara, Dosen Filsafat
Islam UIN Jakarta & Universiti Brunei Darussalam Dijuluki 'Guru Kedua' (setelah
Aristoteles), al-Farabi merupakan figur krusial awal yang menyiapkan 'panggung'
untuk banyak filsafat Islam selanjutnya, khususnya pada aliran Peripatetik.
—Peter S. Groff dalam Islamic Philosophy A—Z Meskipun doktrin al-Farabi adalah
sebuah refleksi Abad Pertengahan, ia tetap mengandung beberapa gagasan
moderen, bahkan kontemporer. Al-Farabi menyukai sains, membela
eksperimentasi, dan menyangkal ilmu nujum dan astrologi... Dia memuliakan
akal pada tingkat yang sangat suci, sehingga dia didorong melakukan
pendamaian akal dengan tradisi, sehingga filsafat dan agama pun bisa sejalan,
selaras. —Ibrahim Madkour, PH.D. dalam A History of Muslim Philosophy
Suatu ilmu tidak akan mengalami perkembangan apabila tidak ada proses
berfikir yang berkelanjutan. Proses berfikir yang terus-menerus disebut dengan
filsafat. Semua bidang ilmu pengetahuan berawal dari proses berfikir. Salah
satunya adalah Ilmu Ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi
yang memiliki landasan hukum al-Qur’an dan al-Hadits, dan sangat berbeda
dengan sistem ekonomi konvensional. Bagaimana suatu ilmu ekonomi dapat
dikaitkan dengan nilai-nilai agama? mengapa sistem ekonomi Islam
berlandaskan al-Qur’an dan al-Hadist? Pertanyaan yang sumbernya adalah dari
proses berfikir terkait dengan ekonomi Islam. Dalam buku Filsafat Ekonomi Islam
ini, penulis berusaha memberikan gambaran dan deskripsi terkait dengan asal
mula proses berfikir manusia yang menghasilkan suatu ilmu hingga
menyebabkan filsafat itu terjadi, hubungan Agama dan sistem ekonomi, ekonomi
Islam yang berupakan suatu sistem yang tidak bebas nilai, dan gambarangambaran lainnya yang dapat memberikan pengetahuan baru terkait dengan
bagaimana suatu ekonomi Islam dapat terjadi. Sasaran pembaca: Mahasiswa
Fakultas ekonomi dan bisnis, jurusan ekonomi Islam, dan para penggiat ekonomi
Islam.
Buku ini berisi resensi-resensi buku yang telah dimuat di beberapa surat kabar
yang berisi tentang tulisan sosial budaya Jawa.
Perkembangan budaya global yang begitu cepat meniscayakan adanya
perubahan di segala segi kehidupan masyarakat. Perubahan tersebut tidak
hanya bersifat sosiologis-praktis dan pragmatis, namun juga menyangkut hal-hal
yang bersifat ideologis-paradigmatik dan epistemik. Bahkan tata nilai, norma dan
pandangan hidup serta agama harus menghadapi perubahan, atau mungkin
pergantian. Pengaruh yang sangat besar akibat perubahan global dewasa ini
adalah gaya hidup masyarakat yang materialis-hedonis dan kecenderungan
pada hal-hal praktis atau instan. Hal ini menyebabkan fenomena masyarakat
yang malas berpikir tentang hal-hal yang lebih mendasar, subtansial dan
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fundamental dari setiap masalah kehidupan. Akibat lebih jauh adalah
kecenderungan menyelesaikan masalah secara parsial, dangkal, dan tidak
mendasarkan pada pertimbangan yang cerdas, komprehensif, solutif-integratif
dan ilmiah-religius. Di sinilah Filsafat Islam akan memainkan perannya sebagai
suatu disiplin ilmu keislaman yang menuntun cara berfikir yang fundamentalsubtansial, holistik, kritis, sistemik, kreatif, bebas dan islami, menyelamatkan,
berpegang pada asas Islam dan Iman (landasan al-Qur’an dan al-Hadis) serta
berparadigma profetis. Dengan Fisafat Islam, akan membangun manusia
landasan dan pola berpikir yang logis, subtantif, komprehensif, kokoh, konsisten
dan bertanggungjawab, sehingga mempunyai kemampuan untuk melibatkan diri
dalam proses transformasi pembebasan (liberation), penegakan kemanusiaan
(humanisation) dan peneguhan keimanan (trancendention) dalam mencapai
keselamatan, kedamaian di segala bidang dan dimensi kehidupan.
Filsafat sebagai induk dari semua ilmu atau the mother of sciences menjadi
diktum urgensi yang mendasari untuk melakukan penguatan pemahaman,
pendalaman, dan penelitian objektif secara kontinu tentang studi filsafat. Filsafat
umum sebagai salah satu kajian keilmuwan yang dijadikan nomenklatur mata
kuliah tidak sekadar berisi ilmu, teori, konsep (tasawwur), bahkan kredo yang
bertele-tele. Lebih dari itu, filsafat merupakan induk dari semua ilmu yang
membuka cakrawala berpikir dari konseptual hingga implementatif. Tidak ada
landasan pengembangan ilmu yang lepas dari filsafat. Semua perguruan tinggi,
dari yang ekstrem kanan, moderat dan kiri, semua butuh filsafat. Untuk itu,
penulis ingin fokus mengembangkan kajian filsafat umum sebagai salah satu
bahan untuk meneliti, mengembangkan dan membongkar hal-hal baru,
khususnya di era Revolusi Industri 4.0 ini yang memang sarat akan
ketercerabutan (disruptive, disruption). Perubahan besar, sangat ditentukan dari
perubahan cara berpikir. Pola dan cara berpikir benar, baik, dan indah, maka
akan menentukan perkataan dan perbuatan, bahkan putusan benar, baik dan
indah, begitu sebaliknya. Urgensi filsafat sebagai the mother all of sciences
menjadi landasan bagi perkembangan pikiran manusia. Lewat sumber daya
berkualitas, maka akan mampu menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0
ini. Apalagi, keharusan kita di abad 21 ini tidak sekadar dituntut memiliki
“kompetensi, karakter dan literasi” yang hanya pada literasi lama. Mulai dari
membaca, menulis, dan berhitung. Revolusi Industri 4.0 mengharuskan kita
memiliki bekal literasi baru, yaitu literasi data, teknologi, dan sumber daya
manusia (humanisme). Di situlah tampak jelas, filsafat selalu relevan dalam
kehidupan manusia. Filsafat umum mencakup kajian tentang persoalan
kesatuan, keseragaman, serta hubugan di antara segenap ilmu. Kajian ini terkait
dengan masalah hubungan antara ilmu dengan kenyataan, kesatuan
perjenjangan, susunan kenyataan, dan sebagainya. Filsafat ilmu khusus, yaitu
kajian filsafat ilmu yang membicarakan kategori-kategori serta metode-metode
yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu atau dalam kelompok-kelompok ilmu
tertentu, seperti dalam kelompok ilmu pendidikan. Seiring berkembangnya roda
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kehidupan yang sekarang sudah sampai abad 21 yang dikenal sebagai era
milenial yang dari beberapa definisi, “generasi milenial” didominasi mereka
“Generasi Y” (generasi yang lahir di atas tahun 1980-an - 1997). “Generasi Y“
ini merupakan eranya mereka yang hidup setelah “Generasi X”. Generasi
milenial, juga sudah selesai karena sekarang eranya sudah “Generasi
Pascamilenial” yang dikenal dengan “Generasi Z” (generasi yang lahir dalam
rentang tahun kelahiran 1995 sampai 2014). Setelah “Generasi Z”, sekarang
sudah mulai datang “Generasi Alfa” (generasi yang lahir setelah tahun 2010
dengan usia paling tua adalah anak-anak usia 5 tahun). Satu akar kata dengan
kata “alfa” adalah “Alfatihah”, “Alfabet”, “Alfanumerik” dan kata atau idiom
“Alfun”. Alfatihah merupakan ummul kitab, surat pembuka dalam Alquran.
Sementara alfa merupakan nama huruf pertama abjad Yunani, bisa berarti yang
pertama, permulaan. Sedangkan alfabet adalah abjad. Makna dari alfanumerik
sendiri berarti rangkaian aksara yang dapat terdiri atas huruf, angka, tanda baca,
atau lambang Matematika. Dari definisi dan analisis generasi ke generasi secara
rumus konvensional-digital di atas, bisa dipetakan bahwa generasi milenial
(Generasi Y), kemudian generasi Pascamilenial (Generasi Z), dan Generasi Alfa,
adalah mereka yang hidup dan duduk di bangku SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA bahkan mahasiswa. Mereka merupakan generasi yang hidup
dalam “benua maya” dan dalam lingkungan internet. Untuk Generasi Alfa sendiri
dalam konteks ini, bisa dikatakan sebagai generasi wahid, pertama, awal, lalu
pembaharu, pemula, pelopor, generasi pertama setelah generasi yang ada
sebelumnya, dan mendominasi kehidupan, terutama di dunia pendidikan. Buku
ini merupakan bahan ajar kuliah yang dalam penyusunannya, penulis
menggunakan riset perpustakaan atau kajian pustaka, serta kajian empirik
lapangan, khusunya di dunia pendidikan. Bab pertama, mendekonstruksi ilmu,
filsafat, dan agama. Bab kedua, mengkaji ruang lingkup filsafat. Bab ketiga,
membedah filsafat manusia. Bab keempat, menguliti konsep diri (self concept)
dalam perspektif filsafat. Bab kelima, membedah akal-badan, dan relasi
keduanya. Bab keenam, mengkaji manfaat, implikasi filsafat, dan hubungannya
dengan bidang ilmu pendidikan. Bab ketujuh, membedah metodologi dan
klasifikasi filsafat ilmu dari para filsuf. Bab kedelapan, membahas perkembangan
ilmu. Bab kesembilan, membahas hubungan antara ilmu dengan value (nilai).
Bab kesepuluh, membahas relevansi nilai-nilai Islam bagi pengembangan ilmu.
(*)
Tak terlalu sulit disepakati bahwa agama mesti "diintegrasikan" dengan pelbagai
bidang kehidupan, demi menjadikannya rahmat bagi alam semesta. Maka, terasa
wajar saja jika muncul gagasan mengintegrasikan agama dan ilmu, alih-alih
berjalan sendiri-sendiri, apalagi mempertentangkan keduanya. Tapi, ungkapan
"integrasi ilmu dan agama" bisa bermakna macam-macam. Apakah itu berarti
penggabungan sistem sekolah agama dan sekolah umum? Penyandingan rumusrumus fisika denagn ayat suci? Penafsiran ayat suci dengan temuan ilmiah
modern? Penyatuan kompleks universitas dengan tempat ibadah? Dosen-dosen
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dengan kualifikasi ganda keilmuan dan keagamaan? Pendidikan yang
mengembangkan kecerdasan emosi, intelektual, spiriual (IQ/EQ/SQ)? Atau,
dalam bahasa filsafat ilmu, apakah integrasi bisa dilakukan pada tingkat ontologi,
epistemologi, atau aksiologi? Buku ini merupakan upaya penjelajahan masalah
urgen tersebut. Meskipun isu ini sudah cukup lama dibincangkan, buku ini
mencoba lebih jauh memasuki wilayah ini dengan mempertimbangkan
penerapan gagasan integrasi ilmu dan agama di tingkat pendidikan tinggi. Salah
satu kelebihan buku ini adalah ia menghimpun tulisan dari tiga rektor IAIN yang
baru-baru ini berubah menjadi UIN. Meski demikian, buku ini tidak memusatkan
perhatiannya hanya pada satu agama. Kesejajaran perkembangan wacana ini di
kalangan pemikir Muslim dan Kristen juga dicoba dilacak di sini. Para penulis
buku ini yang berasal dari berbagai bidang ilmu dan latar belakang keagamaan
berbeda-beda itu berupaya membawa wacana "ilmu dan agama" ke tingkat yang
lebih jauh, dari gagasan yang telah berusia lama ini mendekati kenyataan. Isuisu penting lain yang digarap di buku ini mencakup: * Mengapa ilmu dan agama
perlu dipertemukan * Perjumpaan paradigma-sains Thomas Kuhn dan teologi
Hans Kung * Ilmu dan agama dalam perspektif kritis Habermas * Model
integralisme Islam bagi integrasi ilmu dan agama * Posisi agama dalam
berhadapan dengan keterbatasan ilmu dan teknologi * Etika dan penerapan
sains-teknologi * Tantangan integrasi ilmu dan agama di perguruan tinggi di
Indonesia * Integrasi ilmu dan agama dalam transformasi IAIN menjadi UIN Inilah
sebuah buku yang berangkat dari keinginan nyata untuk mengupayakan integrasi
ilmu dan agama di Indonesia secara bertanggung jawab. [Mizan, Pengetahuan,
Agama, Indonesia]
Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa
menganugrahkan limpahan rahmat, nikmat, taufik dan juga hidayah – Nya
sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul “RISALAH
FILSAFAT ILMU” ini. Dan tak lupa pula shalawat berangkaikan salam kita
panjatkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, agar kita mendapat
syafa’atnya di yaumil akhir kelak. Adapun tujuan penulisan buku ini, penulis
berharap buku ini mampu menambah pengetahuan kepada para pembacanya
dan juga dalam dunia pendidikan baik dalam ranah sekolah ataupun dalam dunia
perkuliahan.
Buku Aliran-aliran Filsafat dan Etika ini, merupakan upaya penulis
mempersembahkan kontribusi positif sekaligus menawarkan alternatif kolaborasi
aliran filsafat Barat dengan Islam. Demi pemahaman komprehensif tentang
pokok bahasan, bagian awal buku ini dijadikan wadah pemaparan segala
sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan dasar tentang filsafat. Setelah itu,
didasari dengan sistematika kronologi waktu, penulis mulai membawa menikmati
puncak pemikiran para filsuf besar. Dengan luwes, beliau membawa kita untuk
menemukan benang merah yang mengindikasikan kontinuitas pemikiran yang
menghubungkan satu zaman ke zaman berikutnya, dari satu filsuf besar ke filsuf
besar lainnya. Pemaparan mendalam tersebut yang kemudian dikolaborasikan
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dengan berbagai pemikiran falsafi Al-Qur’an untuk mendapatkan pemahaman
yang komprehensif tapi juga kritis. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup
Di abad ke-21 ini, agama tetap memainkan peranan besar di dalam hidup manusia. Berjuta
kritik sudah diarahkan kepadanya. Namun, agama memperbarui diri, dan tetap
mengembangkan sayapnya di abad ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ia tetap memberikan
warna bagi hidup pribadi orang, sekaligus kepada tata politik global yang semakin kompleks.
Namun, dalam perjalanan, agama kerap digunakan oleh kepentingan sempit untuk
mengacaukan keadaan. Agama dipakai untuk memecah belah, dan membenci satu sama lain.
Agama juga digunakan untuk mengancam keamanan dan ketertiban sosial. Di berbagai
belahan dunia, agama juga dijadikan pembenaran untuk kekerasan dan terorisme. Ayat-ayat
tertentu digunakan untuk membenarkan sikap jahat terhadap perbedaan. Tidak hanya itu,
agama juga membelenggu kebebasan berpikir dan sikap kritis. Di banyak tempat, agama
justru menjadi sumber masalah yang menyebabkan keterbelakangan pikiran dan kemiskinan
hidup. Untuk menanggapi hal ini secara tepat, agama harus diangkat ke tingkat spiritualitas. Ia
harus menjadi terbuka pada perbedaan dan perubahan. Untuk itu, agama justru harus kembali
ke akarnya sendiri, yakni pengalaman kesatuan dengan Tuhan, dan dengan segala yang ada.
Di tingkat ini, segala pandangan agamais yang sempit, tertutup, terbelakang, dan penuh
kekerasan akan lenyap secara alami.
Filsafat Ilmu, Perspektif Barat dan Islam karya Dr. Adian Husaini, dkk. ini merupakan kumpulan
makalah yang menyeimbangkan dan meluruskan filsafat ilmu yang saat ini banyak mendapat
pengaruh dari paham-paham sekularisme –menolak agama–. Menyajikan buku dengan
gagasan “Islamisasi ilmu” adalah suatu hal yang sangat menantang, mengingat
perkembangan ilmu pada saat ini cenderung menolak campur tangan agama dalam segala
aspek kehidupan. Kaum sekularis mengajak pengikutnya untuk menolak “keberadaan dan
kehadiran” Tuhan dalam segala aspek kehidupan karena menurut mereka ide tentang Tuhan
“mengganggu” kebebasan manusia. Kumpulan makalah ini penting bagi para pencari ilmu.
Yaitu, sebagai filter dalam penyerapan ilmu-ilmu yang berkembang di kampus-kampus saat ini,
serta memberikan kejernihan dalam berpikir dan ketenangan dalam mengambil keputusan,
bukan kegoncangan dan kebingungan. Dalam buku ini juga diuraikan bagaimana perbedaan
pola pikir seorang sekular dengan Muslim dalam proses keilmuan. Hal tersebut sangat penting
untuk diketahui supaya seorang Muslim dapat mendudukkan ilmu sebagaimana mestinya,
bukan justru menyesatkan. Penyajian makalah dalam buku ini tidak terlepas dari worldview
Islam dalam tradisi keilmuan. Para penulis yang merupakan pakar-pakar pemikir Islam, yang
tak diragukan lagi kefaqihan dalam ilmunya, berupaya mengembalikan ilmu, dalam perspektif
yang benar dan mengungkapkan kelemahan metodologi keilmuan Barat melalui sanggahansanggahan terhadap teori-teori mereka secara ilmiah.
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