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(1) Pengertian muamalah 

• Kata Muamalah berasal dari bahasa Arab: ‘amala-yu’amilu-
mu’amalatan (al-mu’amalah), berarti menyingkapi, memperlakukan, 
bergaul, berinteraksi, dan semacamnya. 

• Bidang muamalah dalam fiqih Islam secara umum mencakup bidang 
pergaulan dan interaksi sesama manusia di dalam aspek-aspek 
kehidupan umum (seperti aspek adat istiadat dan kebiasaan, sosial 
dan kemasyarakatan, budaya, ekonomi dan perdagangan, pendidikan 
dan pengajaran, politik dan pengelolaan pemerintah, dan lain-lain). 

• Lihat Al-Qur’an 



(2) Akhlak Islam dalam pengembangan sains 
dan teknologi 
• Sains (ilmu pengetahuan) digunakan dalam arti proses pencapaian 

pengetahuan dan objek pengetahuan sehingga memperoleh 
kejelasan. 

• Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui 
tangkapan pancaindera, pemikiran dan firasat, sedangkan ilmu adalah 
pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistemisasi dan 
diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji 
kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. 

• Teknologi merupakan salah satu budaya sebagai penerapan praktis 
dari ilmu pengetahuan. 



Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya,........(QS 2:31) 

......Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi 
keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan 
daun-daun surga........(QS 7:22) 

Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi 
untuk memperlihatkan kepadanya (Qabil) bagaimana seharusnya 
menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil: "Aduhai celaka aku, 
mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku 
dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" ........(QS 5:31) 

Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, 
........(QS 11:37) 

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar 
Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa).......(QS 2:127) 



Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna 
memelihara kamu dalam peperanganmu........(QS 21:80); buatlah baju besi 
yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang 
saleh.....(QS 34:11) 

Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi 
sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama 
dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan cairan tembaga baginya. 
........(QS 34:12) 

Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa 
yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintah-Nya. 
Dan Dia menahan (benda-benda) langit jatuh ke bumi, .......(QS 22:65) 

Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk 
(kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi ....(QS 31:20) 

Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan 
dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-
buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu 
supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah 
menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai (QS 14:32) 

 



berilah aku potongan-potongan besi." Hingga apabila besi itu telah sama 
rata dengan kedua (puncak) gunung itu, berkatalah Dzulkarnain: "Tiuplah 
(api itu)." Hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, 
diapun berkata: "Berilah aku tembaga (yang mendidih) agar aku 
kutuangkan ke atas besi panas itu." (QS 18:96) 

....... Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat 
dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan 
besi itu) .....(QS 57:25) 

Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan 
yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan 
gunung-gunung untuk (mengkokohkan)nya dan menjadikan suatu 
pemisah antara dua laut? ...(QS 27:61) 

Dan lain-lain, banyak sekali.................................................... 



Al-Qur’an dan Rahasia Angka 

 

 



Bukti Kebenaran Al-Qur’an 



MENGAPA DARWINISME BERTENTANGAN 
DENGAN AL QUR'AN 

 



Bulan Terbelah Dua 

 



Umur Umat Islam 

 



Benda-benda di Langit dan Bumi 

1. Buruuj = Galaksi (Bimasakti) 

2. Thooriq = Komet  
3. Najmu = Bintang 

4. Kawkab = Planet 

5. Qomar = Bulan 

6. Syams = Matahari 

7. Ardh = Bumi 
8. ‘Aadiyat = yang berlari cepat 

9. Naazi’at = yang beralih cepat 
10. Dukhan = Kabut (Asap) 

11. Ma’arij = Black Hole 

12. Mursalat = Yang dikirim 
13. Dzaariyat = Pembangkit Debu 
14. Shaffat = yang berbaris 
15. Waqi’ah = tempat bintang 
16. Hadiid = Besi 
17. Hijir = Batu 
18. Haqqoh = yang tentu datang 
19. Qiyaamah = Segaris Lurus 
 



Kecepatan Cahaya yaitu 299279.5 Km/det 
”Dialah (Allah) yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya  

dan ditetapkanya tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu agar kamu 
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu)" (10:5)  

”Dialah (Allah) yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan.  
Masing-masing beredar dalam garis edarnya" (21:33).  

“Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik 
kepada-Nya dalam satu hari yang kadarnya seribu tahun menurut 

perhitunganmu."(32:5) 

C . t  = 12000 . L dimana : C = kecepatan Sang urusan 
                t  = waktu selama satu hari 
                L = panjang rute edar bulan selama satu bulan 



Ilmu Embriologi 
[Al Mu’minuun: 14]  Kemudian air mani itu Kami 
jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu 
Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal 
daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang 
belulang itu Kami bungkus dengan daging. 
Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang 
(berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta 
Yang Paling Baik. 
 
[23:14]   Then we developed the drop into a hanging 
(embryo), then developed the hanging (embryo) 
into a bite-size (fetus), then created the bite-size 
(fetus) into bones, then covered the bones with 
flesh. We thus produce a new creature. Most 
blessed is GOD, the best Creator.  
 



”Maka pada hari ini, kami selamatkanmu dengan badanmu 
untuk jadi ayat untuk orang-orang yang di belakangmu”, 

tetapi kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami 

(Al-Quran, surat Yunus, ke 10 ayat 92) 



Dia membiarkan dua lautan mengalir yang 
keduanya kemudian bertemu, antara keduanya 
ada batas yang tidak dilampaui masing-masing (Ar-
Rahman: 19-20) 



Sistem Tata Surya 



Banyak sekali............... 
IPTEK dalam Al-Qur’an 
Cari dan Pikirkan........!!! 



(3) Akhlak Islam terhadap lingkungan 

 


