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Abstrak Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan 

bahwa realitas sains memiliki konvergensi dengan 
realitas yang diungkapkan Al-Qur’an mengenai 

fenomena alam dan manusia. Tanpa integritas 
keduanya, manusia akan terus menghadapi 

problematika modernitas sains di tengah pesatnya 
perkembangan teknologi. Relasi Islam dan sains lebih 

cenderung pada pendekatan integrasi dalam 
menghubungkan sains dan Islam, karena dalam 

hubungan integrasi ini keanekaragaman realitas yang 
relatif sepadu dengan kesatuan realitas yang mutlak.  

Oleh karena itu, sains dan agama sudah sepatutnya 
tidak perlu diperdebatkan dan menganggap diri 

sebagai yang paling benar. Agamawan dan ilmuwan 
harus sama-sama menyadari diri sebagai pencari 

kebenaran yang satu dan sama. Keduanya harus 
terbuka kepada perubahan, sebab baik sains dan 

agama sama-sama melibatkan manusia yang 
memiliki keterbatasan dalam observasi dan 

pengujian ilmiah ataupun juga dalam penafsiran dan 
pemahaman ajaran agama. 

Kata Kunci: Sains, Agama, integrasi, independensi.  

I. PENDAHULUAN (HEADING 1) 

Sepanjang sejarah manusia, pembicaraan mengenai 
sains dan agama tidak pernah berhenti. Agama dan 
sains merupakan bagian penting dalam kehidupan 

manusia. Sains dan agama merupakan dua entitas yang 
sama-sama telah mewarnai sejarah kehidupan manusia. 
Keduanya telah berperan penting dalam membangun 

peradaban. Dengan lahirnya agama tidak saja telah 
menjadikan umat manusia memiliki iman, namun juga 
terbangunnya manusia yang beretika, bermoral, dan 

beradab yang menjadi pandangan hidup bagi manusia 
dalam menjalani hidup. Sedangkan sains dengan 
perkembangannya telah menjadikan kemajuan dunia 

dengan berbagai penemuan gemilang (Sakir, M, 2007). 
Namun demikian, hingga kini masih saja ada 

anggapan yang kuat dalam masyarakat luas yang 
mengatakan bahwa ”agama” dan ”ilmu” adalah dua 

entitas yang tidak dapat dipertemukan. Keduanya 
mempunyai wilayah masing-masing, terpisah antara 
satu dan lainnya, baik dari segi objek formal-material, 

metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang 
dimainkan oleh ilmuwan. Ungkapan lain, ilmu tidak 
memperdulikan agama dan agama-pun tidak 

memperdulikan ilmu (Abdullah, 2004).  
Krisis yang melanda dunia saat ini berawal dari 

kecenderungan perilaku masyarakat untuk 

mendewakan rasio tanpa adanya balance (perimbangan) 
antara spiritualitas, moralitas dan rasionalitas (Bertens, 
2003). Dominasi rasionalisme ini membawanya sebagai 

pilar utama metode keilmuan (scientific method). Ini 

tampak sekali pada analisis dan penyikapan manusia 

terhadap berbagai realitas; baik realitas sosial, 
individual, bahkan keagamaan. Dominasi penalaran juga 
telah menggeser (bahkan menghapus) kebutuhan 

spiritual-transendental, yang membawa akibat pada 
berkembangnya budaya materialistik-atheistik yang 
mencabut akar moralitas-humanisitas hingga membawa 

kepada suatu peradaban yang kehilangan equilibrium 
(keseimbangan --antara rasionalitas dan moralitas (Baqir, 
2000). Di sisi lain, sains yang pertumbuhannya 

kemudian menjadi amat pesat sebagai akibat 
pengedepanan rasio juga cenderung menafikan nilai-
nilai etis maupun estetis. 

Dalam kehidupan ini, tidak ada satupun manusia 

yang terhindar dari sains dan agama. Kedua entitas itu 
telah menjadi bagian kehidupan manusia, ibarat dua sisi 
mata uang yang tak terpisahkan, bahwa sains dan 

agama memiliki interaksi yang saling membutuhkan. 
Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 
sebagi hasil aplikasi sains tampak jelas memberikan 

kesenangan bagi kehidupan lahiriah manusia secara 
luas. Manusia telah mampu mengeksploitasi kekayaan-
kekayaan dunia secara besar-besaran. Permasalahannya 

adalah pesatnya kemajuan itu sering diikuti dengan 
merosotnya kehidupan beragama. Sementara itu dalam 
perjalanan sejarah sains sering dipandang sebagai satu-

satunya bentuk pengetahuan yang obyektif, karena 
dapat diakses dan dibuktikan kebenarannya oleh 
banyak orang. Karakternya yang sekuler, sering 

mengakibatkan terjadinya benturan dengan nilai-nilai 
agama.  

Oleh karena itu, Barbour (2002) memetakan 

hubungan sains dan agama dengan membuka 
kemungkinan interaksi di antara keduanya. Tipologi ini 
terdiri dari empat macam pandangan, yaitu: Konflik, 
Independensi, Dialog, dan Integrasi yang tiap-tiap 

variannya berbeda satu sama lain, tetapi semua varian 
itu memiliki ciri-ciri umum yang menjadikannya dapat 
dihimpun dalam kelompok yang sama. 

 
II. PEMBAHASAN (HEADING 1) 

A. Pandanga Islam terhadap Sains 

Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh 
kepada ummatnya agar terus berproses untuk menggali 
potensi-potensi alam dan lingkungan menjadi sentrum 

peradaban yang gemilang. Bahkan kelompok modernis 
Islam umumnya mempunyai kecenderungan ingin 
menunjukkan kesesuaian antara Islam dengan sains. Hal 

ini didukung oleh kenyataan bahwa sains pernah 
berkembang di bumi Islam dan dapat mempertahankan 
kecemerlangannya selama hampir lima abad. Maka 
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sering dijumpai kesimpulan kaum modernis bahwa 

Islam pasti mendukung sains modern.  
Pandangan Islam tentang sains dan teknologi 

dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis terhadap 

ayat-ayat al-Qur’an. Ayat yang mendukung 
pengembangan sains adalah firman Allah Swt yang 
berbunyi bahwa: 

   
 

 
  
  

  
    

  
  
  

   
 

   
   

  
      

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit 

dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat 
tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-
orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk 

atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan 
tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya 
Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-

si. Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa 
neraka. QS. Ali-Imran: 190-191). 

 

Ayat lain yang mendukung pengembangan sains 
adalah firman Allah Swt. yang berbunyi bahwa: 

 

   
   

    
  

     
  

     
  
     

Artinya: ... Maka Apakah mereka tidak 
memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan?, dan 
langit, bagaimana ia ditinggikan?, dan gunung-gunung 

bagaimana ia ditegakkan?, dan bumi bagaimana ia 
dihamparkan? (QS. Al-Ghashiyah: 16-20) 

Ayat-ayat di atas adalah sebuah bukti yang Allah 

berikan kepada hambanya untuk terus menggali dan 
memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta ini. 
Sebuah bukti bahwa islam sangat menganjurkan umat 

Islam agar bersama-sama melakukan penggalian 
keilmuan yang lebih progresif sehingga mencapai 
puncak keilmuan yang dikehendaki Tuhan. Seorang ahli 

sains Barat, Maurice Bucaile, setelah ia melakukan 
penelitian terhadap Alquran dan Bibel dari sudut 
pandang sains modern, menyatakan bahwa:  

“Saya menyelidiki keserasian teks Qur’an dengan 

sains modern secara objektif dan tanpa 
prasangka. Mula-mula saya mengerti, dengan 
membaca terjemahan, bahwa Qur’an 

menyebutkan bermacam-macam fenomena 
alamiah, tetapi dengan membaca terjemahan itu 
saya hanya memperoleh pengetahuan yang 
ringkas. Dengan membaca teks arab secara teliti 

sekali saya dapat menemukan catatan yang 
membuktikan bahwa Alquran tidak mengandung 
sesuatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi 

pandangan ilmiah di zaman modern”. (Buccaile, 
1999). 
Selain banyak memuat tentang pentingnya 

pengembangan sains, Alquran juga dapat dijadikan 
sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan 
berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang 

baru dalam kehidupan. Hanya saja, untuk menemukan 
hal tersebut, dibutuhkan kemampuan untuk 
menggalinya secara lebih mendalam agar potensi 

alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan 
kemaslahatan sepenuhnya bagi keselarasan alam dan 
manusia (Mulkhan, 2005). Demikian pula Bakar (1995) 

mengungkapkan bahwa dalam Islam, kesadaran religius 
terhadap tauhid merupakan sumber dari semangat 
Ilmiah dalam sluruh wilayah pengetahuan. Oleh karena 

itu, tradisi intelektual Islam tidak menerima gagasan 
bahwa hanya ilmu alam yang ilmiah atau lebih ilmiah 
dari ilmu-ilmu lainnya. Demikian pula, gagasan 

objektivitas dalam kegiatan ilmiah menurutnya tidak 
dapat dipisahkan dari kesadaran religius dan spiritual. 

Al quran sebagai petunjuk dan motivasi untuk 
menemukan dan mengembangkan sains dan teknologi 

dengan ilmiah, benar dan baik. Kajian terhadap al-
qur’an dengan baik akan menemukan pentingnya 
pengembangan sains. Hal ini menunjukkan pula bahwa 

tidak ada pertentangan antara sains dan Islam, dimana 
keduanya berjalan seimbang dan selaras untuk 
menciptakan khazanah keilmuan dan peradaban 

manusia yang lebih baik dari sebelumnya. 
 

B. Relasi sains dengan agama 

Pembicaraan mengenai sains dan agama tidak 
pernah berhenti sepanjang sejarah manusia. Agama dan 
sains merupakan bagian penting dalam kehidupan 

manusia. Sains dan agama merupakan dua entitas yang 
sama-sama telah mewarnai sejarah kehidupan manusia. 
Beberapa kritik terhadap hubungan sains dan agama 

mengatakan bahwa hubungan sains dengan agama 
terlalu kompleks dan terlalu bebas-konteks untuk 
dihimpun di bawah skema klasifikasi mana-pun. Mereka 

mengklaim bahwa interaksi di antara keduanya 
sangatlah beragam di sepanjang periode sejarah yang 
berbeda dan disiplin ilmu yang berbeda untuk 

menunjukkan pola-pola umum mana-pun (Bakar, 
1995). Kaum materialisme dan literalisme biblikal sama-
sama mengklaim bahwa “sains” dan “agama” 

memberikan pertanyaan yang berlawanan dalam 
domain yang sama sehingga orang harus memilih satu 
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di antara dua. Mereka percaya bahwa orang tidak dapat 

mempercayai evolusi dan Tuhan sekaligus.   
Peletak dasar wacana sains dan agama yang juga 

doktor dalam bidang fisika dan teologi, Ian G. Barbour 

(2000) dalam bukunya When Science Meets Religion: 
Enemies, Strangers or Partners membagi empat 
tipologi hubungan agama dan sains; Pertama, 
pendekatan konflik yang memandang agama sebagai 

musuh abadi sains. Tokohtokoh pendekatan 
materialisme ilmiah ini seperti Richard Dawkins, Peter 
Atkins, dan Carl Sagan. Kedua, pendekatan 

independensi yang menganggap tidak tepatnya suatu 
penghakiman (judgement) baik terhadap agama 
maupun sains. Perbedaan ini bisa saja disebabkan 

karena perbedaan metodologi yang digunakan oleh 
masing-masing wilayah, di samping ada pertimbangan 
pragmatis yang berupaya memisahkan keduanya demi 

menghindari konflik yang tak berujung. Pendekatan 
yang ketiga adalah dialog, yaitu pendekatan yang 
berupaya melihat adanya kesamaan dan perbedaan 

diantara sains dan agama. Bagi Barbour, pendekatan ini 
lebih konstruktif ketimbang pendekatan independensi 
karena bagaimanapun, sains dan agama merupakan 

sarana memahami realitas sebagai sumber pengetahuan 
manusia. Keempat, pendekatan integrasi, yaitu 
pendekatan yang menurut Barbour lebih menjanjikan 

dalam menyelesaikan sejumlah persoalan hubungan 
agama dan sains. Pendekatan ini merupakan tuntutan 
alamiah dari pendekatan dialog yang membutuhkan 

penjelasan lebih sistematis interaksi yang konstruktif 
dan integratif antara sains dan agama (Hidayat, 2014). 

Secara garis besar, empat pendekatan relasi sains 
dan agama dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konflik 
Konflik mencakup materialisme ilmiah dan 

literalisme alkitabiah. Penganut materialisme 

mengklaim, dunia hanya terdiri dari materi semata, 
tidak ada ruang bagi jiwa roh, atau Allah. Lagi pula, 
mereka mengkalim saisn sebagai satu-satunya jalan 

untuk memperoleh pengetahuan yang sebenarnya; 
agama tidak mengungjapkan sesuatu yang benar-benar 
berharga tentang dunia manusia. Penganut literalisme 

alkitabiah percaya, Alkitab harus dibaca secara harfiah, 
tanpa penfasiran, dan Al-Kitab itu sendiri memberikan 
kepada kita pengetahuan yang benar tentang dunia, 

kemanusiaan, dan Allah. Mereka sering memandang  
sains sebagai tantangn terhadap keyakinan Al-kitabiah 
(Pattinasarany, 2004).  

Para penafsir-harfiah kitab suci percaya bahwa 
teori evolusi bertentangan dengan keyakinan agama. 
Ilmuan ateis mengklaim bahwa bukti-bukti ilmiah atas 

teori evolusi tidak sejalan dengan keimanan. Dua 
kelompok ini bersepakat  bahwa orang tidak bisa 
mempercayai Tuhan dan teori-teori evolusi secara 

serentak kendatipun mereka tidak bersepakat dalam 
hal yang mereka yakini. Bagi mereka sains dan agama 
bertentangan. Dua kelompok yang berhadap-hadapan 
ini mendapat sorotan menarik daripada pendekatan 

jalan tengah yang ditempuh oleh kalangan yang 

menerima, baik evolusi maupun keimanan (Barbour, 

2002).  
Model ini berpendirian bahwa agama dan sains 

adalah dua hal yang tidak sekedar berbeda, tapi 

sepenuhnya bertentangan. Karena itu, seseorang dalam 
waktu bersamaan tidak mungkin dapat mendukung 
teori sains dan memegang keyakinan agama, karena 
agama tidak bisa membuktikan kepercayaan dan 

pandangannya secara jelas, sedang sains mampu. 
Sebagaimana halnya agama mempercayai Tuhan tidak 
perlu menunjukkan bukti kongkrit keberadaannya, 

sebaliknya sains manuntut pembuktian semua hipotesis 
dan teori dengan kenyataan. 

Adapun alasan utama para pemikir yang meyakini 

bahwa agama tidak akan pernah bisa didamaikan 
dengan sains adalah sebagai berikut: 
a. Menurut mereka agama jelas-jelas tidak dapat 

membuktikan kebenaran ajaran-ajarannya dengan 
tegas, padahal sains dapat melakukan itu. 

b. Agama mencoba bersifat diam-diam dan tidak mau 

memberi petunjuk bukti konkrit tentang 
keberadaan Tuhan, sementara   dipihak lain sains 
mau menguji semua hipotesis dan semua teorinya 

berdasarkan pengalaman (Haught,2004). 
Contoh kasus dalam hubungan konflik ini adalah 

hukuman yang diberikan oleh gereja Katolik terhadap 

Galileo atas aspek pemikirannya tentang teori 
Copernicus, yakni bumi dan planet-planet berputar 
dalam orbit mengelilingi matahari, padahal otoritas 

gereja meyakini bumi sebagai pusat alam semesta. Oleh 
karena demikian maka Galileo diadili pada tahun 1633.  

Sementara disisi lain, sebahagian saintis berasumsi 
bahwa metode ilmiah merupakan satu-satunya sumber 

pengetahuan yang dapat dipercaya dan dipahami. 
Penganut paham ini cenderung memaksakan otoritas 
sains ke bidang-bidang di luar sains. Sedangkan agama, 

bagi sebahagian kalangan saintis barat dianggap 
subyektif, tertutup dan sangat sulit berubah. Keyakinan 
terhadap agama juga tidak dapat diterima karena 

bukanlah data publik yang dapat diuji dengan 
percobaan dan kriteria sebagaimana halnya sains. 
Barbour (2002) menanggapi hal ini dengan argumen 

bahwa mereka keliru apabila melanggengkan dilema 
tentang keharusan memilih antara sains dan agama. 
Sains dapat memurnikan agama dari kekeliruan dan 

klenik, sedangkan agama dapat memurnikan sains dari 
keberhalaan dan keyakinan mutlak yang keliru. 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis 

simpulkan bahwa pertentangan yang terjadi di dunia 
Barat sejak abad lalu sesungguhnya disebabkan oleh 
cara pandang yang keliru terhadap hakikat sains dan 

agama. Keduanya tidak saling bertolak belakang, 
melainkan saling berhubungan antara satu dengan yang 
lainnya, atau inter-connected entities, dalam artian 

masing-masing sadar akan keterbatasannya dalam 
memecahkan persoalan manusia, lalu menjalin kerja 
sama, setidaknya dalam hal yang menyentuh persoalan 
pendekatan dan metode berfikir serta penelitian. 

 
2. Independensi 
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Satu cara untuk menghindari konflik antara sains 

dan agama adalah dengan memisahkan dua bidang itu 
dalam kawasan yang berbeda. Agama dan sains 
dianggap mempunyai kebenaran sendiri-sendiri yang 

terpisah satu sama lain, sehingga bisa hidup 
berdampingan dengan damai. Pemisahan wilayah ini 
tidak hanya dimotivasi oleh kehendak untuk 
menghindari konflik yang menurut mereka tidak perlu, 

tetapi juga didorong oleh keinginan untuk mengakui 
perbedaan karakter dari setiap era pemikiran ini 
(Haught, 2004). 

Pemisahan wilayah ini dapat berdasarkan masalah 
yang dikaji, domain yang dirujuk, dan metode yang 
digunakan. Mereka berpandangan bahwa sains 

berhubungan dengan fakta, dan agama mencakup nilai-
nilai. Dua domain yang terpisah ini kemudian ditinjau 
dengan perbedaan bahasa dan fungsi masing-masing. 

Pandangan alternatif menyatakan bahwa sains dan 
agama adalah dua domain independen yang dapat hidup 
bersama sepanjang mempertahankan  ”jarak aman”  

satu sama lain. Menurut pandangan ini, semestinya 
tidak perlu ada konflik  karena sains dan agama berada 
di domain yang berbeda. Di samping itu, pernyataan 

sains dan pernyataan agama memiliki bahasa yang tidak 
bisa dipertentangkan karena pernyataan masing-masing 
melayani fungsi yang berbeda dalam kehidupan manusia 

dan berusaha menjawab persoalan yang berbeda. Sains 
menelusiri cara kerja benda-benda dan berurusan 
dengan fakta objektif, sedangkan agama berurusan 

dengan nilai dan makna tertinggi.  
Versi lain dari tesis independensi adalah bahwa 

dua jenis penyelidikan ini menawarkan dua perspektif 
tentang dunia yang bersifat saling melengkapi 

(komplementer)  dan bukannya saling meruntuhkan. 
Konflik hanya terjadi jika orang mengabaikan 
pembedaan ini – ketika orang beragama memaklumkan 

klaim ilmiah atau ilmuwan melampaui wilayahnya 
dengan mengembangkan natural philosphy.  

Barbour (2002) mengutip pendapat Karl Bath dan 

pengikutnya, menyatakan beberapa hal tentang 
pandangan independensi, yakni menurut mereka tuhan 
adalah transendensi yang berbeda dari yang lain dan 

tidak dapat diketahui kecuali melalui penyingkapan diri. 
Keyakinan agama sepenuhnya bergantung pada 
kehendak Tuhan, bukan atas penemuan manusia 

sebagaimana halnya sains. Saintis bebas menjalankan 
aktivitas mereka tanpa keterlibatan unsur teologi., 
demikian pula sebaliknya, karena metode dan pokok 

persoalan keduanya berbeda. Sains dibangun atas 
pengamatan dan penalaran manusia sedangkan teologi 
berdasarkan wahyu Ilahi. 

Menurut Barbour (2002) jika sains dan agama 
benar-benar independen, kemungkinan terjadinya 
konflik bisa dihindari, tetapi hal tersebut juga berefek 

pada memupus kemungkinan terjadinya dialog 
konstruktif dan pengayaan di antara keduanya. Kita 
menghayati kehidupan bukan sebagai bagian-bagian 
yang saling lepas. Melainkan kita merasakan hidup 

sebagai keutuhan dan saling terkait meskipun kita 

membangun berbagai disiplin untuk mempelajari aspek-

aspeknya yang berbeda. 
Model ini berpendirian bahwa agama dan sains 

memiliki persoalan, wilayah dan metode yang berbeda, 

dan masing-masing memiliki kebenarannya sendiri 
sehingga tidak perlu ada hubungan, kerjasama atau 
konflik antara keduanya. Keduanya harus dipisahkan 
(compartmentalized) untuk bekerja dalam wilayahnya 

masing-masing. Sains berusaha menjelaskan data 
obyektif, umum, dan berulang-ulang, sementara agama 
berbicara tentang masalah eksistensi tatanan dan 

keindahan dunia dan pengalaman seseorang. Dalam 
pandangan tipologi ini, sains dan agama adalah dua 
bidang yang sama sekali berbeda, baik metodenya 

maupun substansi kajiannya. Ia bisa menghindari konflik 
tetapi mempersulit dialog antar keduanya. 

 

 
3. Dialog. 

Pandangan ini menawarkan hubungan antara sains 

dan agama dengan interaksi yang lebih konstruktif 
daripada pandangan konflik dan independensi. Salah 
satu bentuk dialognya adalah dengan membandingkan 

metode sains dan agama yang dapat menunjukkan 
kemiripan dan perbedaan Misalnya model konseptual 
dan analogi dapat dipergunakan untuk menggambarkan 

hal-hal yang tidak dapat diamati secara lagsung. Sebagai 
alternatifnya, dialog dapat terjadi ketika sains 
menyentuh persoalan di luar wilayahnya sendiri. 

Bentuk dialog yang ketika dapat terjadi ketika konsep 
sains digunakan sebagai analogi untuk membahas 
hubungan Tuhan dengan dunia (Barbour, 2002). 

Model ini bermaksud mencari persamaan atau 

perbandingan secara metodis dan konseptual antara 
agama dan sains, sehingga ditemukan persamaan dan 
perbedaan antara keduanya. Upaya ini dilakukan 

dengan cara mencari konsep dalam agama yang analog, 
serupa atau sebanding dengan konsep dalam sains atau 
sebaliknya. Suatu model yang berbeda dengan model 

kedua yang menekankan perbedaan ansich. Menurut 
Barbour, kesamaan antara keduanya bisa terjadi dalam 
dua hal, kesamaan metodologis dan kesamaan konsep. 

Kesamaan metodologis terjadi, misalnya, dalam hal 
sains tidak sepenuhnya obyektif sebagaimana agama 
tidak sepenuhnya subyektif. Secara metodologis, tidak 

ada perbedaan yang absolut antara agama dan sains, 
karena data ilmiah sebagai dasar sain yang dianggap 
sebagai wujud obyektifitas, sebenarnya juga melibatkan 

unsur-unsur subyektifitas. Lebih dari itu, subyektifitas 
sains terjadi pada asumsi teoritis yang digunakan dalam 
proses seleksi, penafsiran data dan pelaporan.  

Barbour memberikan contoh masalah yang 
didialogkan ini dengan digunakannya model-model 
konseptual dan analogi-analogi ketika menjelaskan hal-

hal yang tidak bisa diamati secara langsung. Dialog juga 
bisa dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
tentang ilmu pengetahuan yang mencapai tapal batas. 
Seperti: mengapa alam semesta ini ada dalam 

keteraturan yang dapat dimengerti? dan sebagainya. 
Ilmuwan dan teolog dapat menjadi mitra dialog dalam 
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menjelaskan fenomena tersebut dengan tetap 

menghormati integritas masing-masing. 
Penganut pandangan dialog ini berpendapat 

bahwa agama dan sains jelas berbeda secara logis dan 

linguistik, tetapi dia tahu bahwa dalam dunia nyata 
mereka tidak bisa dikotak-kotakkan dengan mutlak, 
sebagaimana diandaikan oleh pendekatatan 
indenpendensi. Bagaimanapun juga agama telah 

membantu membentuk sejarah sains, dan pada 
gilirannya kosmologi ilmiah pun telah mempengaruhi 
teologi (Haught, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa kesejajaran konseptual maupun metodologis 
menawarkan kemungkinan interaksi antara sains dan 

agama secara dialogis dengan tetap mempertahankan 
integritas masing-masing. Sesungguhnya ada titik-titik 
perjumpaan antara keduanya, yaitu adanya 

kemungkinan teori-teori ilmiah tertentu yang 
menerangi kepercayaan agama, demikian sebaliknya. 

 

4. Integrasi 
Alternatif lain hubungan antara agama dan sains 

yang dipandang paling ideal adalah model integrasi. 

Model ini berusaha mencari titik temu pada masalah-
masalah yang dianggap bertentangan antara keduanya. 
Kemitraan yang lebih sistematis dan ekstensif antara 

sains dan agama terjadi di kalangah yang mencari titik 
temu di antara keduanya. Sains dan doktrin-doktrin 
keagamaan, sama-sama dianggap valid dan menjadi 

sumber koheren dalam pandangan dunia. Bahkan 
pemahaman tentang dunia yang diperoleh melalui sains 
diharapkan dapat memperkaya pemahaman keagamaan 
bagi manusia yang beriman.  

Tipologi integrasi dapat didukung oleh pendapat 
Bruno Guidedoni yang mentransformasikan paham 
integritasnya dalam sains dan Islam. Dia memandang 

pengetahuan itu dapat disatukan. Ajaran utama Islam 
menggariskan bahwa semua jenis pendekatan terhadap 
realitas pada akhirnya dapat dipersatukan dan makna 

finalnya diperoleh dalam perenungan terhadap wajah 
Tuhan di akhirat (Guidedoni, 2004). Ada tiga versi 
berbeda dalam integrasi, yaitu: 

a. Natural Theology, mengklaim bahwa eksistensi 
Tuhan dapat disimpulkan dari bukti tentang desain 
alam, yang dengan keajaiban struktur alam 

membuat kita semakin menyadari bahwa alam ini 
adalah karya Allah Swt. semata. 

b. Theology Of Nature, berangkat dari tradisi 

keagamaan berdasarkan pengalaman keagamaan dan 
wahyu historis. Theology of Nature tidak berangkat 
dari sains sebagaimana natural theology, Dalam 

theology  of nature, ia berpendapat bahwa sumber 
utama teologi terletak di luar sains, tetapi ia juga 
berpendapat bahwa beberapa doktrin tradisional 

harus dirumuskan ulang dalam sinaran sains terkini. 
Karena secara khusus, doktrin tentang penciptaan 
dan sifat dasar manusia dipengaruhi oleh temuan-
temuan sains. 

c. Sintesis Sistematis. Integrasi yang lebih sistematis 
dapat dilakukan jika sains dan agama memberikan 

kontribusi kea rah pandangan  dunia yang lebih 

koheren yang dielaborasi dalam kerangka metafisika 
yang komprehensif (Barbour, 2002). 

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam 

hubungan integrasi ini. Pendekatan pertama, berangkat 
dari data ilmiah yang menawarkan bukti konsklusif bagi 
keyakinan agama, untuk memperoleh kesepakatan dan 
kesadaran akan eksistensi Tuhan. Pendekatan kedua, 

yaitu dengan menelaah ulang doktrin-doktrin agama 
dalam relevansinya dengan teori-teori ilmiah, atau 
dengan kata lain, keyakinan agama diuji dengan kriteria 

tertentu dan dirumuskan ulang sesuai dengan 
penemuan sains terkini. Kemudian pemikiran sains 
keagamaan ditafsirkan dengan filasafat proses dalam 

kerangka konseptual yang sama.  

Dalam hubungan konflik, sains menegasikan 

eksistensi agama dan agama menagasikan sains, 

masing-masing hanya mengakui keabsahan eksistensi 

dirinya. Sementara ihi dalam hubungan independensi, 

masing masing mengakui keabsahan eksistensi yang 

lain dan menyatakan bahwa antra sains dan agama 
tidak ada titik temu satu sama lainnya. Sedangkan 

dalam hubungan diolog diakui bahwa antara sains dan 

agama terdapat kesamaan yang bisa didialogkan antara 

para ilmuan dan agamawan, bahkan bisa saling 

mendukung. Sedangkan yang keempat adalah integrasi, 

dia menyatakan bahwa ada dua varian integrasi yang 

menggabungkan agama dan sains. Yang pertama 

disebutnya sebagai teologi natural dan yang kedua 

teologi alam. Pada varian teologi natural menurut 

Barbour teologi mencari dukungan pada penemuan-

penemuan ilmiah, sedangkan pada varian teologi alam 
pandangan teologis tentang alam justru harus diubah 

dan disesuaikan dengan penemuan-penemuan yang 

mutakhir tentang alam (Abror, 2007). 
Berdasarkan empat pandangan tipologi di atas, 

Barbour  (2002) sangat percaya bahwa contoh-contoh 

dari empat tipe dasar usulannya ini dapat ditemukan 

pada setiap abad sejak kebangkitan sains modern dan 

di setiap bidang sains. tampaknya  Barbour  lebih 

berpihak pada dua pandangan terakhir, dan khususnya 

integration. Lebih khusus lagi, integrasi Barbour, 

adalah integrasi teologis. Teori-teori ilmiah mutakhir 

dicari implikasi teologinya, lalu suatu teologi baru 
dibangun dengan memperhatikan teologi tradisonal 

sebagai salah satu sumbernya. Dengan demikian, 

“integrasi” ala Barbour, memiliki makna yang sangat 

spesifik, yang bertujuan menghasilkan suatu reformasi 

teologi dalam bentuk theology of nature. Barbour, 

membedakannya dari natural theory, yang tujuan 

utamanya untuk membuktikan kebenaran-kebenaran 

agama berdasarkan temuan-temuan ilmiah. Berbicara 

tentang agama, perhatian Barbour nyaris terbatas pada 

teologi, dan ketika berbicara tentang sains, 

perhatiannya terutama tertumpu pada ada yang 
disampaikan oleh isi teori-teori paling mutakhir dalam 

ilmu alam (Bagis, 2005). 

KESIMPULAN (HEADING 1) 

Islam memandang agama dan sains sebagai 
karunia Ilahi yang mahabesar bagi umat manusia, Di 
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mana realitas sains memiliki konvergensi dengan 

realitas yang diungkapkan Al-Qur’an mengenai 
fenomena alam dan manusia. Tanpa integritas 
keduanya, manusia akan terus menghadapi 

problematika modernitas sains di tengah pesatnya 
perkembangan teknologi. Relasi Islam dan sains lebih 
cenderung pada pendekatan integrasi dalam 
menghubungkan sains dan Islam, karena dalam 

hubungan integrasi ini keanekaragaman realitas yang 
relatif sepadu dengan kesatuan realitas yang mutlak.  

Berdasarkan penjelasan dalam makalah ini, jelas 

bahwa sains dan agama sudah sepatutnya tidak perlu 
diperdebatkan dan menganggap diri sebagai yang paling 
benar. Agamawan dan ilmuwan harus sama-sama 

menyadari diri sebagai pencari kebenaran yang satu 
dan sama. Keduanya harus terbuka kepada perubahan, 
sebab baik sains dan agama sama-sama melibatkan 

manusia yang memiliki keterbatasan dalam observasi 
dan pengujian ilmiah ataupun juga dalam penafsiran dan 
pemahaman ajaran agama. 
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