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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada dasarnya, islam mengembangkan ilmu yang bersifat universal dan 

tidak mengenal pemisahan antara ilmu-ilmu qauliyah/hadharaph al-nash (ilmu-

ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan) dengan ilmu-ilmu 

qauniyah/hadharah al-„ilm (ilmu-ilmu kealamaan dan kemasyrakatan), maupun 

dengan hadharah al-falsafah (ilmu-ilmu etis-filosofis). (Awalia, 2017, h. 1)  

Dalam menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi di 

Sulawesi Tenggara, IAIN Kendari memiliki visi : 

“Menjadi Pusat Pengembangan Kajian Islam Transdisipliner di Kawasan 

Asia Tahun 2045”. Visi tersebut dicetuskan dengan pertimbangan yang matang 

dengan paradigma berpikir integrasi dan interkoneksi studi keislaman dengan 

ilmu-ilmu humaniora dan sains secara praktis. IAIN Kendari mengemban misi 

pendidikan menghasilkan mahasiswa yang menguasai ilmu-ilmu keislaman secara 

transdisipliner dan tentunya tidak saja mencetak generasi mubaligh, tetapi bisa 

menonjolkan distingsi yaitu mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. 

(http://iainkendari.ac.id/) 

 

Ilmu pengetahuan yang berkembang pada beberapa abad terakhir ini telah 

berhasil mengungkapkan banyak realitas dan alam semesta (Hanafi, 2009, h.36). 

Fisika modern merupakan perkembangan fisika yang bermula pada abad dua, 

yaitu penemuan teori relativitas dari Einstein, yang diungkapkan melalui “teori 

relativitas khusus Einstein” yang dipublikasikan pada tahun 1905 (Wardana, 

2007, h.91-92). Einstein adalah salah satu seorang ilmuan yang mengajukan 

segenap teorinya terkait teori fisika sebagaimana dimaksud di atas, utamanya 

http://iainkendari.ac.id/
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dalam bidang fisika. Hal ini terkait ketakjubannya terhadap laju cahaya, lengkap 

dengan kerangka acuannya (Herlina, 2019, h.1)  

Teori relativitas Einstein melakukan redefinisi mendasar terhadap 

pengertian kita mengenai ruang dan waktu yang sudah berakar selama berabad-

abad. Pemikiran sangat serius tentang ruang dan waktu, dalam konteks sains 

modern, setidaknya telah muncul sejak newton merumuskan hukum-hukum 

mekanika dan gravitasi lebih dari tiga ratus tahun yang lalu. Teori relativitas 

Einstein adalah teori yang dikemukakan Albert Einstein yang terbagi atas dua 

teori, yaitu relativitas umum dan relativitas khusus. Menurut teori relativitas 

khusus, ruang dan waktu tidak absolut, melainkan relatif. Artinya, ruang dan 

waktu berbeda untuk setiap orang, bagaimana seseorang mengalami kejadian 

dalam ruang dan waktu bergantung pada dua hal : dimana orang tersebut 

mengamatinya dan seberapa cepat ia bergerak bila dibandingkan dengan 

kecepatatan cahaya. Teori relativitas khusus menunjukkan bahwa “kecepatan 

membuat waktu bersifat relatif”. Bila suatu benda bergerak dengan kecepatan 

mendekati kecepatan cahaya maka waktu akan mengalami pemoloran atau 

melambatnya waktu, fenomena ini disebut dengan dilatasi waktu, sedangkan teori 

relativitas umum mempostulatkan bahwa gravitasi membuat waktu menjadi 

relatif. Waktu akan berjalan lebih lambat di daerah yang gravitasinya lebih besar. 

Inti dari kedua teori ini adalah waktu yang bersifat relatif. (Hidayat, 2010, h.3) 

Al-Qur‟an merupakan mukjizat yang bersifat abadi dan bersifat ilmiah 

yang sebenarnya mengajak kepada setiap pembacanya untuk membahas, 

mengkaji, dan meneliti ayat-ayat dalam rangka menemukan hakikat keilmiahan 
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yang ditetapkan sebagai ilmu. (Wardana, 2005, h.92) Dalam Q.S.„Ali Imran ayat 

190, Allah SWT berfirman : 

ِب  مَْب َٰ ّْلَ
 
ُ۟وِِل ٱ ٍت ّّلِ َاِر َلَءايَ َٰ هَّنه

 
هيْ ِل َوٱ م

 
ِف ٱ ْخِتوَ َٰ

 
ّْلَْرِض َوٱ

 
ِت َوٱ َوَٰ َم َٰ مسه

 
نه ِِف َخوِْق ٱ

ّ
 ا

 

Artinya :“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih 

bergantinya   malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal”  

 
Kaum muslimin meyakini bahwa semua pengetahuan berasal dari Allah, 

dan al-Qur‟an adalah kalamullah. Maka sebagai sumber pengetahuan, al-Qur‟an 

pastilah benar. Apakah juga termasuk pengetahuan tentang zat, energi, ruang-

waktu dan interaksi benda-benda di alam ini, yang disebut dengan “fisika”?. 

Sebagian muslim dengan mantap mengatakan “ya”. Maka munculah istilah “fisika 

islam”. Ini adalah sejumlah teori atau lebih tepatnya “hipotesa” dari suatu hukum 

fisika yang diklaim di temukan di dalam Al-Qur‟an. (Amhar, 2011, h.75) 

Saifullah (2005) mengutip Nurcholish Madjid dalam mencapai fungsi al-

Qur‟an, tidak hanya menyebut dasar-dasar peraturan hidup manusia, tetapi juga 

hal-hal yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. Al-Qur‟an penuh 

dengan masalah-masalah yang perlu dikaji secara tematik (maudh‟i) mencakup 

beberapa konsep dasar : konsep teologis, kosmologis, antropologis, hukum, 

keadilan, kebahagiaan dan kesengsaraan. (h.4) 

Hal yang paling dasar adalah pengaruh bagi aktivitas kehidupan manusia, 

yaitu adanya keharusan terikat dengan aturan. Salah satu yang mengaturnya 

adalah waktu. Tanpa disadari, waktu telah menjadi persoalan yang seringkali 

diperbincangkan. Kini konsep waktu dapat ditelusuri secara ilmiah melalui cabang 

ilmu fisika yang kita kenal dengan fisika modern. Fisika modern membahas 
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tentang hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita, misalnya atom 

dan lubang hitam, relativitas kecepatan waktu termasuk didalamnya membahas 

revolusi ilmu, khususnya fisika, sains teknologi yang puncaknya pada abad 20 

yang baru saja berlalu. Fisika modern merupakan perkembangan fisika dimulai 

abad 20 yaitu penemuan teori relativitas dari Einstein. Relativitas waktu adalah 

fakta yang terbukti secara ilmiah, hal ini telah diungkapkan melalui “Teori 

relativitas khusus Einstein” yang dipublikasikan pada tahun 1905 (Jumini, 2015, 

h.214) 

Para ahli ilmu pengetahuan terkejut dan kerap terbungkam saat mereka 

diperlihatkan betapa terperinci dan akuratnya beberapa ayat dalam al-Qur‟an 

tentang ilmu pengetahuan modern. Empat belas abad yang silam, al-Qur`an telah 

terlebih dahulu memberi informasi tentang relativitas kecepatan waktu. Pada 

awalnya sebagian besar manusia didunia bahkan para ilmuwan sains, bersepakat 

bahwa waktu bersifat “absolut” yaitu tak terbatas dan tak bersyarat. Anggapan 

tersebut awalnya dibenarkan, karena pada hal yang sangat dasar, secara global 

tidak ada manusia yang mengetahui kapan waktu itu berawal dan kapan waktu itu 

berakhir, karena itu merupakan rahasia Tuhan, hal tersebut melalui Firman-Nya 

(al-Qur`an) menjelaskan bahwa Dia (Allah SWT) tidak pernah menciptakan 

sesuatu tanpa awal dan akhir, kecuali Allah SWT sendiri. Dalam Qur‟an surat Al-

hadid ayat 3, Allah SWT berfirman  

ٍء ػَِويٌ  َو ِبُكِّ ََشْ ُُ مَْباِطُن ۖ َو
 
ُِِر َوٱ مظه َٰ

 
ْلَءاِخُر َوٱ

 
ُل َوٱ ّْلَوه

 
وَ ٱ ُُ   

Artinya: “Dialah yang awal dan yang akhir yang zhahir dan yang bathin; 

dan dia  Maha mengetahui segala sesuatu”.  
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Saifullah (2005) mengutip Mani‟ Abdul Halim Mahmud selama 14 abad ini 

khazanah intelektual islam telah diperkaya dengan berbagai macam perspektif dan 

pendekatan dalam menafsirkan al-Qur‟an. Tradisi penafsiran al-Qur‟an pertama 

kali dalam rangka menjelaskan makna terselubung dari suatu ayat disinyalir telah 

muncul sejak era Nabi, akan tetapi tafsir pada era tersebut masih ditransmisikan 

secara oral. (h.7) 

Dalam mengungkapkan teori relativitas waktu, terdapat beberapa tokoh 

yang sudah mengungkapkan dibidang ilmu fisika yang sudah tidak asing ditelinga 

khususnya yang bergelut dalam dunia sains yakni Albert Einstein, dimana Teori 

relativitas Einstein berhasil mengungkap pengertian kita mengenai ruang dan 

waktu yang sudah berakar selama berabad-abad. Pemikiran sangat serius tentang 

ruang dan waktu, dalam konteks sains modern, setidaknya telah muncul sejak 

newton merumuskan hukum-hukum mekanika dan gravitasi lebih dari tiga ratus 

tahun yang lalu.  

Disisi lain, muncul seorang tokoh yakni Quraish Shihab dalam tafsirannya 

membahas mengenai konsep relativitas waktu dalam dunia sisi lain, yakni 

berangkat dari penafsiran teori yang dilandasi oleh ayat al-Qur‟an. Sebagaimana 

yang kita ketahui bahwa, dalam pernyataan Wardana (2005) “ Satu dari hal yang 

paling luar biasa dalam al-Qur‟an adalah bagaimana ia menguraikan ilmu 

pengetahuan. al-Qur`an yang dinyatakan kepada Nabi Muhammad SAW pada 

abad ke-7 berisikan fakta-fakta ilmiah menakjubkan yang sedang ditelusuri di 

abad ini, lalu bermunculanlah banyak ilmuwan muslim maupun nonmuslim yang 

melakukan berbagai penelitian terkait ilmu pengetahuan tersebut, termasuk 



6 
 

diantaranya, yaitu ilmuwan yang bernama Einstein. Sehingga, perlu dilakukan 

penelitian yang mengkaitkan al-Qur‟an dan teori relativitas Einstein tersebut”. 

(h.94) 

Dalam dunia tafsir pada masa kini dikenal visi penafsiran baru yang biasa 

disebut dengan tafsir ilmiah al-Qur‟an. Visi penafsiran tersebut adalah penafsiran 

yang menggunakan perangkat ilmu-ilmu kontemporer, realita-realita dan teorinya 

untuk menjelaskan sasaran dan makna-maknanya. Ilmu-ilmu kontemporer 

tersebut ialah astronomi, geologi, kimia, bilologi, dan ilmu matematika. Termasuk 

didalamnya ilmu-ilmu humaniora dan sosial, seperti ilmu-ilmu kejiwaan, sosial, 

ekonomi, geografi dan lain sebagainya. Para penggagas dan pelopor visi 

penafsiran ini kebanyakan adalah para ilmuwan eksak (fisika dan biologi), bukan 

para ulama ahli agama dan syariat (Saifullah, 2005, h.10) 

Penjelasan kedua tokoh ilmuwan Albert Einstein dan ulama tafsir Quraish 

Shihab sama-sama menjelaskan konsep teori relativitas dalam sudut pandang yang 

berbeda, namun memiliki hubungan yang erat berangkat dari asumsi yang sama 

dalam memandang relativitas waktu   

Dalam penelitian ini mencoba mengkaji relativitas waktu dari sisi kedua 

tokoh antara  menurut tafsiran Quraish Shihab yang melatarbelakangi landasan al-

Qur‟an dalam mengemukakan teori dan menurut Albert Einstein yang 

dilatarbelakangi pandangan sains yang dikemukakan beberapa abad yang lalu 

yang sempat mengguncang teori sebelumnya. Dalam teori perkembangannya, 

banyak para ilmuan menemukan korelasi mengenai ilmu pengetahuan dan teori-

teori dalam ayat-ayat al-Qur‟an dengan pandangan ilmu pengetahuan. Penelitian 
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ini merupakan salah satu wujud dinamisasi pengetahuan islam yang mencoba 

menyelaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

Oleh karena itu, menarik bagi peneliti untuk mengkaji antara relasi 

perbandingan teori relativitas waktu menurut pandangan sains Albert Einstein dan 

tafsiran menurut Quraish Shihab mengenai teori relativitas waktu dalam al-Qur‟an 

apakah terdapat persamaan atau perbedaan dalam teori tersebut dengan judul 

penelitian “Relativitas Waktu (Studi Komparatif Teori Einstein dan Penafsiran 

Quraish Shihab)” 

1.2  Fokus Penelitian 

1. Hubungan persamaan konsep relativitas khusus Einstein dengan menurut 

tafsiran Quraish Shihab tentang relativitas waktu 

2. Persamaan dan perbedaan Konsep relativitas khusus Einstein dengan   

menurut tafsiran Quraish shihab tentang relativitas waktu 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini, 

yaitu : 

1. Bagaimana profil konsep relativitas waktu menurut Einstein ? 

2. Bagaimana profil konsep relativitas waktu menurut tafsiran Quraish   

Shihab ? 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep relativitas waktu menurut 

Einstein dan Quraish Shihab ? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Mengetahui konsep relativitas waktu menurut Einstein 

2. Mengetahui konsep relativitas waktu menurut tafsiran Quraish Shihab 

3. Mengetahui persamaan dan perbedaan konsep relativitas waktu  menurut 

Einstein dan Quraish Shihab  

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan menfaat konribusi bagi 

civitas akademik baik secara teoritis maupun praktis  

1.5.1  Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah khazanah keilmuan 

literatur sebagai bacaan salah satu sumber bacaan kajian kepustakaan. 

1.5.2  Manfaat praktis. 

1. Bagi Mahasiswa 

          Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa untuk 

membangun pemikiran baru yang lebih luas dalam memahami ilmu 

pengetahuan hubungannya dengan ayat-ayat al-Qur‟an 

2. Bagi Institusi Pendidikan  

          Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

kepustakaan karya tulis ilmiah yang bermanfaat dan menambah 

pengetahuan serta rekomended bahan ajar dalam lingkup civitas 

akademika Program Studi Tadris Fisika  
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3. Bagi Peneliti 

          Hasil penelitian ini membuat peneliti mendapatkan 

pengetahuan dan pemahaman baru terkait materi sains dalam perspektif 

al-Qur‟an, serta menjadikan peneliti lebih meyakini kekuasaan Allah 

SWT pencipta alam semesta dan segala isinya. 


