
BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
AL-FARABI 

 

Al-Farabi mempunyai nama lain diantaranya adalah Abu Nashr Muhammad Ibn Thorkhan Ibn Al-

Uzalagh Al-Farabi, dikalangan orang-orang latin abad pertengahan Al-Farabi lebih dikenal dengan 

Abu Nashr (Abunasaer). Sebenarnya nama julukan Al-Farabi diambil dari nama kota Farab, Beliau 

dilahirkan di desa Wasij di Distrik Farab (Utrar, provinsi Transoxiana, Turkestan) pada tahun 257 H 

(870M), kadang-kadang Beliau mendapat sebutan orang Turki, sebab ayahnya sebagai orang Iran 

menikah dengan wanita Turki.[1]  

 

Sangat sedikit yang kita bias ketahui tentang Al-Farabi, kebanyakan infornasi biografis tersebut tiga 

abad setelah wafatnya. Beberapa hal yang dapat kita ketahui tentang latar belakang keluarga Al-farabi 

adalah bahwa ayahnya seorang Opsir tentara pada Dinasti Samaniyyah yang menguasai wilayah 

Transoxiana wilayah otonom Bani Abbasyyah.[2] Keturunan Persia (kendatipun nama kakek dan 

kakek buyutnya jelas menunjukkan nama Turki). Ayahnya mengabdi pada pangeran-pangeran Dinasti 

Samaniyyah.[3] Al Farabi meninggal di Damaskus pada bulan Rajab 339 H/Desember 950 M pada 

usia 80 tahun, dan dimakamkan di luar gerbang kecil (al-bab al-saghir) kota bagian selatan.[4] 

 

PENDIDIKAN AL FARABI 

Sejak kecil Al-Farabi tekun dan rajin belajar, dalam olah kata, tutur bahasa ia mempunyai kecakapan 

yang luar biasa. Penguasaan terhadap Iran, Turkistan dan Kurdistan sangat dia pahami, justru bahasa 

Yunani dan Suryani sebagai bahasa Ilmu Pengetahuan pada masa itu belum dia kuasai. Pendidikan 

dasarnya ditempuh di Farab, yang penduduknya bermazhab Syafii.[5]  

 

Untuk memulai karir dalam pengetahuannya, dia berhijrah dari negrinya ke kota Bagdad pada tahun 

922 M yang mana pada waktu itu disebut sebagai kota Ilmu pengetahuan. Beliau belajar disana kurang 

lebih 10 tahun. Dengan berbekal ketajaman integensi sejak awal, dan mendapat karunia besar untuk 

menguasai hamper semua pelajaran yang dipelajari, Ia segera terkenal sebagai seorang filosof dan 

ilmuwan.[6] Beliau sangat menguasai semua cabang filsafat, logika, fisika, ketuhanan, ilmu alam, 

kedokteran, kimia, ilmu perkotaan, ilmu lingkungan, fiqih, ilmu militer, dan musik.[7] Di Baghdad, 

Beliau berguru kepada Ibnu Suraj untuk belajar tata bahasa Arab dan kepada Abu Bisyr Mattius Ibn 

Yunus untuk belajar filsafat dan logika. Beliau juga belajar kepada seorang Kristen Nestorian, tokoh 

filsafat aliran Alexandria yang banyak menterjemahkan filsafat Yunani, yaitu Yuhana Ibn Hailan yang 

sekaligus mengajak Al Farabi pergi ke Konstantinopel dan tinggal di sana selama 8 tahun guna 

mendalami filsafat. Sepulang dari Konstantinopel, Al Farabi mencurahkan diri dalam belajar, 

mengajar, dan menulis filsafat. 

Teori Akal 

Al Farabi mengelompokkan akal menjadi dua, yaitu: 

 Akal praktis, yaitu yang menyimpulkan apa yang mesti di kerjakan; dan teoritis, yaitu yang 

membantu menyempurnakan jiwa. Akal teoritis ini di bagi lagi menjadi dua, yaitu: 

 Akal fisik (material), Akal fisik, atau sebagaimana sering di sebut Al Farabi sebagai akal 

potensial, adalah jiwa atau bagian jiwa atau unsur yang mempunyai kekuatan mengabstraksi 

dan menyerap esensi pada setiap hal yang ada tanpa disertai materinya. Akal terbiasa/bakat 

(habitual), merupakan rasionalisasi dari akal fisik, ketika akal fisik telah mengabtraksi maka 

dengan begitu seseorang kemudian akan mencari objek untuk membuktikan fisik tersebut 

karena akal bakat/habitual/aktual akan menjadi aktif jika disandarkan pada objek rasional yang 

dipikirkan oleh seseoarang sedangkan objek rasional yang belum dipikirkan adalah potensi.  

 Akal diperoleh (acquired). Ketika akal aktual menghasilkan semua objek akal maka seseorang 

akan menjadi manusia sejati dengan mengunkan realisasi akal yang telah dikembangkan. 

 

Teori Sepuluh Kecerdasan 
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Teori ini menempati bagian penting dalam filsafat muslim, ia menerangkan dua dunia, langit dan 

bumi, ia menafsirkan gejala gerakan dua perubahan. Ia merupakan dasar fisika dan astronomi. Bidang 

utama garapannya ialah memecahkan masalah yang Esa dan yang banyak dan pembandingan antara 

yang berubah dan yang tetap. Al Farabi berpendapat bahwa yang Esa, yaitu Tuhan, yang ada dengan 

sendirinya. Karena itu, ia tidak memerlukan yang lain bagi adanya atau keperluannya. Ia mampu 

mengetahui dirinya sendiri. Menurut Al Farabi, Tuhan adalah akal pikiran yang bukan berupa benda. 

Tuhan mengetahui zat-Nya dan mengetahui bahwa Ia menjadi dasar susunan wujud yang sebaik-

baiknya. Jadi, dapat dikatakan bahwa akal Tuhan adalah aqil (berpikir), dan ma’qul (dipikirkan), 

melalui ta’aqul, Tuhan dapat mulai ciptaan-Nya. Ketika Tuhan mulai memikirkan, timbullah suatu 

wujud baru atau akal baru yang disebut yang disebut Al Farabi dengan sebutan Al Aqlul Awwal (akal 

yang pertama). Berkelanjutan dari akal pertama yang ta’aqul tentang pemikiran Tuhan dan dirinya 

sendiri. Dengan ta’aqul Tuhan melimpah ke Al Aqlits Tsani (akal kedua), yang dapat menimbulkan al 

Falaqul Aqsha (langit yang paling luar), maka timbul sifat pluralitas dari alam makhluk. Al Aqlits 

Tsani, memimbulkan Al Aqluts Tsalis (akal ketiga) bersama timbulnya Karatul Kawakibits Tsabitah, 

langit bintang-bintang tetap. Kemudian Al Aqluts Tsalis melimpah ke Al Aqlur Rabi’ (akal keempat) 

yang menimbulkan langit bintang Zuhal (Saturnus). Kemudian melimpah ke Al Aqlul Khamis (akal 

kelima) dengan munculnya langit bintang Musytari (Yupiter). Lalu ke Al Aqlul Sadis (akal keenam) 

bersama bintang Mirris (Mars). Selanjutnya ke Al Aqluts Tsabi’ (akal ketujuh) dengan munculnya 

langit Matahari. Al Aqluts Tsamin (akal kedelapan) bersama langit bintang Zuhrah (Venus). Al Aqlut 

Tasi’ (akal kesembilan) dengan langit bintang ‘Utharid (Merkurius). Akhirnya, Al Aqlul ‘Asyir (akal 

kesepuluh) ini dinamakan Al Aqlul Fa’al (akal yang aktif bekerja), orang barat menyebut Active 

Intellect. 

 

Jumlah inteligensi adalah sepuluh, terdiri atas inteligensi pertama dan sembilan inteligensi planet dan 

lingkungan. Melalui ajaran sepuluh inteligensi ini, Al Farabi memecahkan masalah gerak dan 

perubahan. Ia menggunakan teori ini ketika memecahkan masalah Yang Esa dan yang banyak, dan 

dalam memadukan teori materi Aristoteles dengan ajaran Islam tentang penciptaan. 

 

KARYA-KARYA AL FARABI  

Al Farabi meninggalkan banyak karya tulis, yang secara garis besar bisa dikelompokkan dalam 

bebrapa tema, seperti logika, fisika, metafisika, politik, astrologi, music, dan beberapa tulisan yang 

berisi tentang sanggahan pandangan filosof tertentu.[26] Karya-karya Al Farabi diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Risalah Shudira Biha al Kitab (Risalah yang dengannya Kitab Berawal) 

b. Risalah fi Jawab Masa’il Su’ila ‘Anha (Risalah tentang Jawaban atas Pertanyaan yang Diajukan 

tentang-Nya. 

c. Syarh Kitab al Sama’ al Tabi’I li Aristutalis (Komentar atas Fisika Aristoteles)  

d. Syarh Kitab al Sama’ wa al ‘Alam li Aristutalis (Bahasan atas Kitab Aristoteles tentang Langit dan 

Alam Raya) 

e. Al-Jami’u Baina Ra’yai Hakimain Afalatoni Al Hahiy wa Aristho-thails (Pertemuan/Penggabungan 

Pendapat antara Plato dan Aristoteles) 

f. Tahsilu as Sa’adah (Mencari Kebahagiaan) 

g. Fushus al Hikam (Permata Kebijaksanaan) 

h. Fususu al Taram (Hakikat Kebenaran) 

i. Kitab fi al Wahid wa al Wahdah (Kitab tentang Yang Satu dan Yang maha Esa) 

j. As Syiyasyah (Ilmu Politik) 

k. Kitab al Millat al Fadlilah (Kitab tentang Komunitas Utama) 

l. Ihsho’u Al Ulum (Kumpulan Berbagai Ilmu) 

m. Arroo’u Ahl al-Madinah Al-Fadilah (Pemikiran-Pemikiran Utama Pemerintahan) 

n. Al-Siyasah al-Madaniyah (politik pemerintahan) 

 

 
 
 
 
 



 BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
AL-BATANI 

 

Al-Battani atau Muhammad Ibn Jabir Ibn Sinan Abu Abdullah dikenal sebagai bapak trigonometri. Ia adalah 

tokoh bangsa Arab dan gubernur Syria. Dia merupakan astronom Muslim terbesar dan ahli matematika 

ternama. Al-Battani melahirkan trigonometri untuk level lebih tinggi dan orang pertama yang menyusun tabel 

cotangen. Salah satu pencapaiannya yang terkenal adalah tentang penentuan tahun matahari sebagai 365 

hari, 5 jam, 46 menit dan 24 detik. 

 

Al Battani (Bahasa Arab البتاني الصابي الحراني سنان بن جابر بن محمد هللا عبد أبو ; nama lengkap: Abū ʿAbdullāh 

Muḥammad ibn Jābir ibn Sinān ar-Raqqī al-Ḥarrani aṣ-Ṣabiʾ al-Battānī), Sedangkan dalam Latin dikenal sebagai 

Albategnius, Albategni atau Albatenius. 

 

Al-Battani lahir sekitar 858 di Harran dekat Urfa, di Upper Mesopotamia, yang sekarang di Turki. Ayahnya 

adalah seorang pembuat  instrumen ilmiah terkenal. Beberapa sejarawan Barat menyatakan bahwa dia berasal 

dari kalangan miskin, seperti budak Arab, namun penulis biografi tradisional Arab tidak menyebutkan ini. Dia 

tinggal dan bekerja di Ar-Raqqah, sebuah kota di utara pusat Suriah dan di Damaskus, yang juga merupakan 

tempat wafatnya. 

 

Astronomi  

 

Salah satu prestasi Al-Battani yang paling terkenal di astronomi adalah penyempurnaan dari nilai-nilai yang ada 

untuk panjang tahun. Ptolemy menghitung panjang tahun matahari sebagai 365 hari, 5 jam, 55 menit dan 12 

detik. Al-Battani menghitung kembali nilai-nilai tahun matahari untuk panjang tahun sebagai 365 hari, 5 jam, 

46 menit dan 24 detik. Para peneliti telah menganggap perbedaan fenomena karena Al-Battaniberada di lokasi 

geografis yang lebih dekat dengan lintang selatan, yang mungkin lebih menguntungkan bagi pengamatan 

tersebut. 

 

Ia mampu memperbaiki beberapa hasil Ptolemy dan menyusun tabel baru dari matahari dan Bulan. Al-Battani 

menemukan kembali bahwa arah Matahari berubah. 

 

Dia juga menguraikan ke tingkat tertentu sejumlah hubungan trigonometri, penggunaan sinus dalam 

perhitungan, dan sebagian dari garis singgung. Ia menjelaskan ke tingkat tertentu karya seorang astronom 

India, Aryabhata (476-550 M) dan astronom Yunani Pythagoras (570 SM -. c 495 SM). Dia juga menghitung 

kembali nilai-nilai untuk presesi ekuinoks (54,5 "per tahun, atau 1 ° dalam 66 tahun) dan arah miring dari 

ekliptika (23 ° 35 '), yang merupakan penjabaran dari Hipparchus. Dia menggunakan tingkat yang seragam 

untuk presesi dalam tabel nya. 

 

Karya Al-Battani yang dianggap berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan astronomi ke tingkat 

tertentu. 

 

Matematika  
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Dalam matematika , al-Battani menghasilkan sejumlah persamaan trigonometri:  

 

dan menggunakan gagasan al-Marwazi tentang tangen dalam mengembangkan persamaan-persamaan untuk 

menghitung tangen, cotangen dan menyusun tabel perhitungan tangen. Dia juga menemukan fungsi kebalikan 

dari garis potong dan cosecan, dan menghasilkan tabel pertama cosecants, yang ia disebut sebagai "tabel 

bayangan" (merujuk pada bayangan gnomon ), untuk setiap gelar dari 1 ° sampai 90 °. 

 

Karya 

 

karya utama Al-Battani yang terkenal adalah Kitāb az-Zij, atau buku tabel astronomi, juga dikenal sebagai az-Zij 

as-Sabi '. Hal ini sebagian besar didasarkan pada teori Ptolemy, dan sumber-sumber Yunani-Siria lainnya, 

sambil menunjukkan sedikit pengaruh India atau Persia. 

 

Buku ini dicetak diterjemahan ke dalam bahasa Latin dan Spanyol, termasuk terjemahan Latin sebagai De 

Motu Stellarum oleh Plato dari Tivoli di 1116, yang kemudian dicetak ulang dengan penjelasan oleh 

Regiomontanus. Sebuah cetak ulang muncul di Bologna pada 1645. MS asli. diawetkan di Vatikan; dan 

perpustakaan Escorial memiliki di MS. sebuah risalah dari beberapa nilai olehnya pada kronologi astronomi. 

 

Akhir hayat 

 

Al-Battani meninggal pada tahun 929 di  Qasr al-JISS (dekat Samarra), Damaskus. 
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BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
IBNU SINA 

 

Ibnu Sina (980-1037) dikenal juga sebagai Avicenna di Dunia Barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, 
dan juga dokter kelahiran Persia (sekarang sudah menjadi bagian Uzbekistan). Beliau juga seorang 
penulis yang produktif dimana sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan pengobatan. Bagi 
banyak orang, beliau adalah “Bapak Pengobatan Modern” dan masih banyak lagi sebutan baginya 
yang kebanyakan bersangkutan dengan karya-karyanya di bidang kedokteran. Karyanya yang sangat 
terkenal adalah Qanun fi Thib yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. 

Karya Ibnu Sina, fisikawan terbesar Persia abad pertengahan , memainkan peranan penting pada 
Pembangunan kembali Eropa. 

Dia adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak diantaranya 
memusatkan pada filosofi dan kedokteran. Dia dianggap oleh banyak orang sebagai “bapak 
kedokteran modern.” George Sarton menyebut Ibnu Sina “ilmuwan paling terkenal dari Islam dan 
salah satu yang paling terkenal pada semua bidang, tempat, dan waktu.” pekerjaannya yang paling 
terkenal adalah The Book of Healing dan The Canon of Medicine, dikenal juga sebagai sebagai Qanun 
(judul lengkap: Al-Qanun fi At Tibb). 

Kehidupannya dikenal lewat sumber – sumber berkuasa. Suatu autobiografi membahas tiga puluh 
tahun pertama kehidupannya, dan sisanya didokumentasikan oleh muridnya al-Juzajani, yang juga 
sekretarisnya dan temannya. 

Ibnu Sina lahir pada tahun 370 (H) / 980 (M) di rumah ibunya Afshana, sebuah kota kecil sekarang 
wilayah Uzbekistan (bagian dari Persia). Ayahnya, seorang sarjana terhormat Ismaili, berasal dari 
Balkh Khorasan, dan pada saat kelahiran putranya dia adalah gubernur suatu daerah di salah satu 
pemukiman Nuh ibn Mansur, sekarang wilayah Afghanistan (dan juga Persia). Dia menginginkan 
putranya dididik dengan baik di Bukhara. 

Meskipun secara tradisional dipengaruhi oleh cabang Islam Ismaili, pemikiran Ibnu Sina independen 
dengan memiliki kepintaran dan ingatan luar biasa, yang mengizinkannya menyusul para gurunya 
pada usia 14 tahun. 

Ibn Sina dididik dibawah tanggung jawab seorang guru, dan kepandaiannya segera membuatnya 
menjadi kekaguman diantara para tetangganya; dia menampilkan suatu pengecualian sikap 
intellectual dan seorang anak yang luar biasa kepandaiannya / Child prodigy yang telah menghafal Al-
Quran pada usia 5 tahun dan juga seorang ahli puisi Persia. Dari seorang pedagan sayur dia 
mempelajari aritmatika, dan dia memulai untuk belajar yang lain dari seorang sarjana yang 
memperoleh suatu mata pencaharian dari merawat orang sakit dan mengajar anak muda. 

Meskipun bermasalah besar pada masalah – masalah metafisika dan pada beberapa tulisan 
Aristoteles. Sehingga, untuk satu setengah tahun berikutnya, dia juga mempelajari filosofi, dimana 
dia menghadapi banyak rintangan. pada beberapa penyelidikan yang membingungkan, dia akan 



meninggalkan buku – bukunya, mengambil air wudhu, lalu pergi ke masjid, dan terus sholat sampai 
hidayah menyelesaikan kesulitan – kesulitannya. Pada larut malam dia akan melanjutkan kegiatan 
belajarnya, menstimulasi perasaannya dengan kadangkala segelas susu kambing, dan meskipun 
dalam mimpinya masalah akan mengikutinya dan memberikan solusinya. Empat puluh kali, 
dikatakan, dia membaca Metaphysics dari Aristoteles, sampai kata – katanya tertulis dalam 
ingatannya; tetapi artinya tak dikenal, sampai suatu hari mereka menemukan pencerahan, dari 
uraian singkat oleh Farabi, yang dibelinya di suatu bookstall seharga tiga dirham. Yang sangat 
mengagumkan adalah kesenangannya pada penemuan, yang dibuat dengan bantuan yang dia 
harapkan hanya misteri, yang mempercepat untuk berterima kasih kepada Allah SWT, dan 
memberikan sedekah atas orang miskin. 

Dia mempelajari kedokteran pada usia 16, dan tidak hanya belajar teori kedokteran, tetapi melalui 
pelayanan pada orang sakit, melalui perhitungannya sendiri, menemukan metode – metode baru dari 
perawatan. Anak muda ini memperoleh predikat sebagai seorang fisikawan pada usia 18 tahun dan 
menemukan bahwa “Kedokteran tidaklah ilmu yang sulit ataupun menjengkelkan, seperti 
matematika dan metafisika, sehingga saya cepat memperoleh kemajuan; saya menjadi dokter yang 
sangat baik dan mulai merawat para pasien, menggunakan obat – obat yang sesuai.” Kemasyuran 
sang fisikawan muda menyebar dengan cepat, dan dia merawat banyak pasien tanpa meminta 
bayaran. 

 

Karya 

1. Qanun fi Thib (Canon of Medicine/Aturan Pengobatan) 

2. Asy Syifa (terdiri dari 18 jilid berisi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan) 

3. An Najat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
IBNU BATUTAH 

 

Abu Abdullah Muhammad bin Battutah (bahasa Arab: هللاأبوعبد  Abu Abdullah Muhammad ibn ,بطوطة إبن محمد 
Bathuthah) atau juga dieja Ibnu Batutah (24 Februari 1304 - 1368 atau 1377) adalah seorang pengembara 
Berber Maroko. 
Atas dorongan Sultan Maroko, Ibnu Batutah mendiktekan beberapa perjalanan pentingnya kepada seorang 
sarjana bernama Ibnu Juzay, yang ditemuinya ketika sedang berada di Iberia. Meskipun mengandung beberapa 
kisah fiksi, Rihlah merupakan catatan perjalanan dunia terlengkap yang berasal dari abad ke-14. 
Hampir semua yang diketahui tentang kehidupan Ibnu Batutah datang dari dirinya sendiri. Meskipun dia 
mengklaim bahwa hal-hal yang diceritakannya adalah apa yang dia lihat atau dia alami, kita tak bisa tahu 
kebenaran dari cerita tersebut. 
Lahir di Tangier, Maroko antara tahun 1304 dan 1307, pada usia sekitar dua puluh tahun Ibnu Batutah 
berangkat haji -- ziarah ke Mekah. Setelah selesai, dia melanjutkan perjalanannya hingga melintasi 120.000 
kilometer sepanjang dunia Muslim (sekitar 44 negara modern). 
 
Pada usia sekitar 21 tahun 4 bulan, ia menunaikan rukun iman kelima. Perjalananya menuju ke Baitullah telah 
membawanya berpetualang dan menjelajahi dunia. Ia mengarungi samudera dan menjelajah daratan demi 
sebuah tujuan mulia. Sampai kemudian Ia melanjutkan perjalanannya hingga melintasi sekitar 44 negara 
selama 30 tahun. 
 
Rihlah Ibnu Batutoh, inilah salah satu  buku legendaris yang mengisahkan perjalanan seorang petualang agung 
itu pada 1325 hingga 1354 M. Sejatinya, Rihlah bukanlah  judul buku, tetapi hanya menggambarkan sebuah 
genre (gaya sastra). Judul asli dari buku yang ditulis Ibnu Batutah itu adalah Tuhfat al-Nuzzhar fi Ghara’ib al-
Amshar wa ’Aja’ib al-Asfar (Persembahan Seorang Pengamat tentang Kota-kota Asing dan Perjalanan yang 
Mengagumkan) ditulis oleh Ibnu Juzay, juru tulis Sultan Maroko, Abu ‘Inan. Karya ini telah menjadi perhatian 
berbagai kalangan di Eropa sejak diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti Perancis, Inggris dan Jerman. 
 
Buku itu disusun menjadi sebuah perjalanan dunia yang mengagumkan dengan mengaitkan berbagai 
peristiwa, waktu pengembaraan serta catatan-catatan penting yang berisi berita dan peristiwa yang dialami 
Ibnu Batutah selama pengembaraanya. Dalam karyanya tersebut, Ibnu Batutah tidak mengumpulkan rujukan 
atau bahan-bahan dalam menunjang tulisannya hanya mengisahkan pengalaman atau sejarah empiris negara 
atau kota-kota yang pernah disinggahinya terutama yang menyangkut kultur setempat. Pencapaian Ibnu 
Batutah yang luar biasa itu, konon dirampas dan disembunyikan Kerajaan Prancis saat menjajah benua Afrika, 
termasuk Maroko. 
 
Kisah Petualangan Ibnu Batutoh 
 
Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, “Tuntutlah ilmu walaupun hingga ke negeri Cina”. Islam 
memerintahkan umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan, hingga ke tempat yang jauh sekalipun. Terinspirasi 
hadits itu, Ibnu Batutah pun melakukan perjalanan untuk mencari pengalaman dan ilmu pengetahuan dengan 
membentuk konsep Al-Rihlah fi talab al-’ilmi (Perjalanan untuk Mendapatkan Ilmu Pengetahuan). 
 
Ibnu Batutah menghabiskan umurnya hingga 30 tahun untuk berpetualang dari satu negeri ke negeri lainnya. 
Hampir seluruh dunia telah dijelajahinya, mulai dari Afrika Utara ke Timur Tengah, dari Persia ke India terus ke 
Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan India. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur Laut menuju daratan China 
dan ke arah Barat hingga sampai ke Spanyol. 
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Pengembaraannya itu ia lakukan antara musim haji yang satu ke musim haji berikutnya. Ia menjadikan Makkah 
Al Mukaramah sebagai awal berlayar dan sebagai tempat kembali berlabuh. Sungguh suatu pengembaraan 
yang penuh kejadian penting dalam sejarah, sarat dengan makna dan hikmah. Pengembaraan perdananya 
dimulai ketika menunaikan ibadah haji yang pertama, tepat pada tanggal 14 Juni 1325. Ia bersama jamaah 
Tanger lainnya menempuh keringnya hawa laut Mediterania di tengah teriknya daratan berpasir Afrika Utara. 
Semuanya dilakukan hanya dengan berjalan kaki. 
 
Dalam perjumpaannya dengan banyak orang, Ibnu Batutah senantiasa berusaha meningkatkan kualitas 
silaturahim dengan mendekati orang-orang yang bisa diajak ber-mudzakarah serta berbagi ilmu dan 
pengalaman. Ia sangat terinspirasi dengan hadits Nabi Saw.,“Perumpamaan teman yang saleh dan teman yang 
jahat adalah seperti orang yang membawa minyak misik (harum) dan orang yang meniup bara api pandai 
besi. Orang yang membawa minyak misik mungkin akan memberikannya kepadamu, atau engkau akan 
membelinya atau engkau merasakan bau harum daripadanya. Adapun peniup bara api pandai besi, mungkin 
akan membakar pakaianmu, atau engkau akan merasakan bau yang busuk daripadanya”. (HR. Bukhari dan 
Muslim). 
 
Tempat-tempat yang disinggahi diceriterakannya secara lengkap dengan bahasa yang indah, sehingga siapa 
yang membaca tulisan Ibnu Batutah atau mendengarkannya berhasrat untuk mengunjunginya. Kemauannya 
yang kuat untuk mengunjungi wilayah-wilayah Islam saat itu membawanya mengembara. 
 
Perjalanannya ke Mekah melalui jalur darat, menyusuri pantai Afrika Utara hingga tiba di Kairo. Pada titik ini ia 
masih berada dalam wilayah Mamluk, yang relatif aman. Jalur yang umu digunakan menuju Mekah ada tiga, 
dan Ibnu Batutah memilih jalur yang paling jarang ditempuh: pengembaraan menuju sungai Nil, dilanjutkan ke 
arah timur melalui jalur darat menuju dermaga Laut Merah di 'Aydhad. Tetapi, ketika mendekati kota tersebut, 
ia dipaksa untuk kembali dengan alasan pertikaian lokal. 
Kembail ke Kairo, ia menggunakan jalur kedua, ke Damaskus (yang selanjutnya dikuasai Mamluk), dengan 
alasan keterangan/anjuran seseorang yang ditemuinya di perjalanan pertama, bahwa ia hanya akan sampai di 
Mekah jika telah melalui Suriah. Keuntungan lain ketika memakai jalur pinggiran adalah ditemuinya tempat-
tempat suci sepanjang jalur tersebut -- Hebron, Yerusalem, dan Betlehem, misalnya -- dan bahwa penguasa 
Mamluk memberikan perhatian khusus untuk mengamankan para peziarah. 
Setelah menjalani Ramadhan di Damaskus, Ibnu Batutah bergabung dengan suatu rombongan yang 
menempuh jarak 800 mil dari Damaskus ke Madinah, tempat dimakamkannya Muhammad. Empat hari 
kemudian, dia melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Setelah melaksanakan rangkaian ritual haji, sebagai hasil 
renungannya, dia kemudian memutuskan untuk melanjutkan mengembara. Tujuan selanjutnya adalah Il-
Khanate (sekarang Iraq dan Iran.Dengan cara bergabung dengan suatu rombongan, dia melintasi perbatasan 
menuju Mesopotamia dan mengunjungi najaf, tempat dimakamkannya khalifah keempat Ali. Dari sana, dia 
melanjutkan ke Basrah, lalu Isfahan, yang hanya beberapa dekade jaraknya dengan penghancuran oleh Timur. 
Kemudian Shiraz dan Baghdad (Baghdad belum lama diserang habis-habisan oleh Hulagu Khan). 
 
Di sana ia bertemu Abu Sa'id, pemimpin terakhir Il-Khanate. Ibnu Batutah untuk sementara mengembara 
bersama rombongan penguasa, kemudian berbelok ke utara menuju Tabriz di Jalur Sutra. Kota ini merupakan 
gerbang menuju Mongol, yang merupakan pusat perdagangan penting. 
Setelah perjalanan ini, Ibnu Batutah kembali ke Mekah untuk haji kedua, dan tinggal selama setahun sebelum 
kemudian menjalani pengembaraan kedua melalui Laut Merah dan pantai Afrika Timur. Persinggahan 
pertamanya adalah Aden, dengan tujuan untuk berniaga menuju Semenanjung Arab dari sekitar Samudera 
Indonesia. Akan tetapi, sebelum itu, ia memutuskan untuk melakukan petualangan terakhir dan 
mempersiapkan suatu perjalanan sepanjang pantai Afrika. 
Menghabiskan sekitar seminggu di setiap daerah tujuannya, Ibnu Batutah berkunjung ke Ethiopia, Mogadishu, 
Mombasa, Zanzibar, Kilwa, dan beberapa daerah lainnya. Mengikuti perubahan arah angin, dia bersama kapal 
yang ditumpanginya kembali ke Arab selatan. Setelah menyelesaikan petualangannya, sebelum menetap, ia 
berkunjung ke Oman dan Selat Hormuz. Setelah selesai, ia berziarah ke Mekah lagi. 
Setelah setahun di sana, ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di kesultanan Delhi. Untuk keperluan 
bahasa, dia mencari penterjemah di Anatolia. Kemudian di bawah kendali Turki Saljuk, ia bergabung dengan 
sebuah rombongan menuju India. Pelayaran laut dari Damaskus mendaratkannya di Alanya di pantai selatan 
Turki sekarang. Dari sini ia berkelana ke Konya dan Sinope di pantai Laut Hitam. 
Setelah menyeberangi Laut Hitam, ia tiba di Kaffa, di Crimea, dan memasuki tanah Golden Horde. Dari sana ia 
membeli kereta dan bergabung dengan rombongan Ozbeg, Khan dari Golden Horde, dalam suatu perjalanan 
menuju Astrakhan di Sungai Volga. 
 
 



Di Samudera Pasai (Aceh) 
 
Petualangan dan perjalanan panjang yang ditempuh Ibnu Batutah sempat membuatnya terdampar di 
Samudera Pasai (kini Aceh). Tepatnya di sebuah Kerajaan Islam pertama di Nusantara yang terletak di utara 
pantai Aceh antara abad ke-13 hingga 15 M. dengan Raja pertamanya Sultan Malikussalih (W 1297), yang 
sekaligus sebagai sultan (pemimpin) pertama negeri itu. Ia menginjakkan kakinya di Aceh pada tahun 1345. 
Sang pengembara itu singgah di bumi Serambi Makkah selama 15 hari. 
 
Catatan Ibnu Batutah dalam perjalanan laut menuju Cina menyebutkan, Ia pernah mampir di wilayah 
Samudera Pasai. Dalam catatan perjalanannya itu, Ibnu Batutah melukiskan Samudera Pasai dengan begitu 
indah. ”Negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah,” tutur sang pengembara berdecak 
kagum. Kedatangan penjelajah kondang asal Maroko itu mendapat sambutan hangat dari para ulama dan 
pejabat Samudera Pasai. 
 
Kedatangan Ibnu Batutah disambut Amir (panglima) Daulasah, Qadi Syarif Amir Sayyir Al-Syirazi, Tajuddin Al-
Asbahani dan beberapa ahli fiqh atas perintah Sultan Mahmud Malik Zahir (1326-1345). Menurut pengamatan 
Ibnu Batutah, Sultan Mahmud merupakan penganut Mazhab Syafi’i yang giat menyelenggarakan pengajian 
dan mudzakarah tentang Islam. 
 
Penjelajah termasyhur asal Maghrib (sebutan Maroko dalam Bahasa Arab) itu sangat mengagumi Sultan 
Mahmud Malik Al-Zahir penguasa Samudera Pasai saat itu. ”Sultan Mahmud Malik Al-Zahir adalah seorang 
pemimpin yang sangat mengedepankan hukum Islam. Pribadinya sangat rendah hati. Ia berangkat ke masjid 
untuk shalat Jumat dengan berjalan kaki. Selesai shalat, sultan dan rombongan biasa berkeliling kota untuk 
melihat keadaan rakyatnya,” kisah Ibnu Batutah. 
 
Ia juga melihat Samudera Pasai saat itu menjelma sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Menurut Ibnu 
Batutah, penguasa Samudera Pasai itu memiliki ghirah (semangat) belajar yang tinggi untuk menuntut ilmu-
ilmu Islam kepada ulama. Dia juga mencatat, pusat studi Islam yang dibangun di lingkungan kerajaan menjadi 
tempat diskusi antara ulama dan elit kerajaan. Selama berpetualang mengelilingi dunia dan menjejakkan 
kakinya di 44 negara, dalam kitabnya yang berjudul Tuhfat al-Nazhar itu, Ibnu Batutah menuturkan telah 
bertemu dengan tujuh raja yang memiliki kelebihan yang luar biasa. 
 
Ketujuh raja yang dikagumi Ibnu Batutah itu antara lain; raja Iraq yang dinilainya berbudi bahasa, raja 
Hindustani yang disebutnya sangat ramah, raja Yaman yang dianggapnya berakhlak mulia, raja Turki 
dikaguminya karena gagah perkasa, raja Romawi yang sangat pemaaf, raja Melayu Malik Al-Zahir yang 
dinilainya berilmu pengetahuan luas dan mendalam, serta raja Turkistan. 
 
Ibnu Batutah sempat mengunjungi pedalaman Sumatra yang kala itu masih dihuni masyarakat non-Muslim. Di 
situ juga Ia menyaksikan beberapa perilaku masyarakat yang mengerikan, seperti bunuh diri massal yang 
dilakukan hamba ketika pemimpinnya mati.  
 
Setelah berkelana dan mengembara di Samudera Pasai selama dua pekan, Ibnu Batutah akhirnya melanjutkan 
perjalannnya menuju Negeri Tirai Bambu Cina. Catatan perjalanan Ibnu Batutah itu menggambarkan pada 
abad pertengahan, peradaban telah tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara. 
 
Berkat petualangan singkat Ibnu Batutah ini, kini Bangsa Indonesia sangat dikenal di mata masyarakat Maroko, 
sebagai bangsa yang ramah, santun, toleran dan cinta terhadap agama Islam yang moderat. Hal itu juga diakui 
oleh para ulama Maroko, “Masyarakat muslim Indonesia sangat terpuji akhlaknya, mereka memiliki kecintaan 
yang luar biasa terhadap agama” pengakuan Dr Idris Hanafi,  Dosen pakar Hadits beberapa waktu lalu saat 
menyampaikan kuliah studi Islam di Univ. Imam Nafie’, Tanger-Maroko. 
 
Begitu juga tabiat masyarakat Maroko, yang terkenal dengan sikapnya yang sangat ramah dalam menghormati 
tamu, mereka menganggap tamu itu benar-benar seperti raja. Hal ini tentunya merupakan ciri khas orang 
Maroko dan sebagai aplikasi dari sebuah Hadits Rasul Saw., “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari 
akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya, yaitu jaizahnya.” Para sahabat bertanya: “Apakah jaizahnya 
tamu itu, ya Rasulullah?” Beliau S.a.w. bersabda: “Yaitu pada siang hari dan malamnya. Menjamu tamu yang 
disunnahkan secara muakkad atau sungguh-sungguh ialah selama tiga hari. Apabila lebih dari waktu sekian 
lamanya itu, maka hal itu adalah sebagai sedekah padanya.” (Muttafaqun ‘Alaih). 

 



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
IBNU RUSYD 

 

Dunia barat (Eropa) pantas berterima kasih pada Ibnu Rusyd. Sebab, melalui pemikiran dan karya-
karyanyalah Eropa melek peradaban. "Suka atau tidak, filosofi Cordova dan mahagurunya, Ibnu 
Rusyd, telah menembus sampai ke Universitas Paris," tulis Ernest Barker dalam The Legacy of Islam. 

Dilahirkan pada 1126 M di Cordova (Spanyol--red), Ibnu Rusyd bernama lengkap Abul Walid 
Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd. Di Barat, ia dikenal sebagai Averrous. Keluarganya 
dikenal memberikan perhatian dan apresiasi besar pada ilmu pengetahuan dan tergolong masyhur di 
kota Cordova. 

Itu yang membuat Rusyd kecil haus ilmu dan menunjukkan talen serta kejeniusan yang luar biasa 
sejak masa kanaknya. Sementara, ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. 
Bakat ini pula yang menurun kepada Rusyd, ketika ia diamanati menjabat sebagai qadi (hakim) di 
Sevilla (Spanyol) dan sebagai qadi al-qudaad (hakim agung) di Cordova. 
Tak seperti anak-anak seusianya, masa kecil Rusyd dihabiskan untuk belajar berbagai disiplin ilmu: 
Alquran, tafsir, hadits, fiqih, serta mendalami ilmu-ilmu eksakta seperti matematika, astronomi, 
logika, filsafat dan kedokteran. 

Itu sebabnya, Ibnu Rusyd dikenal sebagai ahli berbagai ilmu pengetahuan. Sebagai qadi al-qudaad, ia 
dekat dengan para amir (penguasa) Dinasti Al Muwahhidun yang memerintah saat itu, khususnya 
dengan Abu Yusuf Yakqub al Mansur, amir dinasti ketiga Muwahhidun. 

Beberapa kalangan ulama yang tidak suka dengannya, karena ajaran filsafatnya, berupaya 
menyingkirkan Rusyd dengan cara memfitnah bahwa dia telah menyebar ajaran filsafat yang 
menyimpang dari ajaran Islam. Atas tuduhan itu, Rusyd diasingkan ke suatu tempat bernama 
Lucena.Tak hanya itu, karya-karyanya menyangkut filsafat dibakar dan diharamkan mempelajarinya. 

Sejak saat itu, filsafat tak lagi mendapat tempat dan berkembang di dunia Islam. Namun, beberapa 
tahun kemudian, amir Al Mansur memaafkan dan membebaskannya. Ia lalu pergi ke Maroko dan 
menghabiskan sisa hidupnya di negeri tanduk Afrika Utara ini hingga wafatnya pada 1198 M. 

Pemikiran Rusyd 

Membaca Ibnu Rusyd, yang paling menonjol adalah aspek falsafaty (estetika logika dan filsafat) yang 
terbentang di hampir setiap karyanya. Menurutnya, nilai filsafat dan logika itu sangat penting, 
khususnya dalam mentakwilkan dan menafsirkan Alquran sebagai kitab teks, yang selalu 
membutuhkan artikulasi makna dan perlu diberi interpretasi kontekstual dan bukan artikulasi lafadz. 

Islam sendiri, demikian Rusyd, tidak melarang orang berfilsafat, bahkan Al Kitab, dalam banyak 
ayatnya, memerintahkan umatnya untuk mempelajari filsafat. Menurut Rusyd, takwil (pentafsiran) 
dan interpretasi teks dibutuhkan untuk menghindari adanya pertentangan antara pendapat akal dan 
filsafat serta teks Alquran. Ia memaparkan, takwil yang dimaksud di sini adalah meninggalkan arti 
harfiah ayat dan mengambil arti majasinya (analogi). Hal ini pula yang dilakukan para ulama klasik 
periode awal dan pertengahan. 

Dalam kaitan kandungan Alquran ini, Rusyd membagi manusia kepada tiga kelompok: awam, 
pendebat, dan ahli fikir. Kepada ahli awam, kata Rusyd, Alquran tidak dapat ditakwilkan, karena 
mereka hanya dapat memahami secara tertulis. Demikian juga kepada golongan pendebat, takwil 
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sulit diterapkan. Takwil, secara tertulis dalam bentuk karya, hanya bisa diperuntukkan bagi kaum ahli 
fikir. 

Dalam cakra pandang itulah, kata Rusyd, takwil atas teks secara benar dapat dilakukan dan dipahami 
oleh ahlul fikir. Pemikiran Rusyd tersebut kemudian dikenal sebagai teori perpaduan agama dan 
filsafat. Sementara itu, menyangkut pemaknaan atas Quran, Rusyd berpendapat bahwa Alquran 
memiliki makna batin di samping makna lahir. 

Berkaitan dengan penciptaan alam, Rusyd yang menganut teori Kausalitas (hukum sebab-akibat), 
berpendapat bahwa memahami alam harus dengan dalil-dalil tertentu agar dapat sampai kepada 
hakikat dan eksistensi alam. 

Setidaknya ada tiga dalil untuk menjelaskan teori itu, kata Rusyd, yaitu: 
•    Pertama, dalil inayah yakni dalil yang mengemukakan bahwa alam dan seluruh kejadian yang ada 
di dalamnya, seperti siang dan malam, matahari dan bulan, semuanya menunjukkan adanya 
penciptaan yang teratur dan rapi yang didasarkan atas ilmu dan kebijaksanaan. Dalil ini mendorong 
orang untuk melakukan penyelidikan dan penggalian yang terus menerus sesuai dengan pandangan 
akal fikirannya. Dalil ini pula yang akan membawa kepada pengetahuan yang benar sesuai dengan 
ketentuan Alquran. 
•    Kedua, dalil ikhtira' yaitu asumsi yang menunjukkan bahwa penciptaan alam dan makhluk di 
dalamnya nampak jelas dalam gejala-gejala yang dimiliki makhluk hidup. Semakin tinggi tingkatan 
makhluk hidup itu, kata Rusyd, semakin tinggi pula berbagai macam kegiatan dan pekerjaannya. Hal 
ini tidak terjadi secara kebetulan. Sebab, bila terjadi secara kebetulan, tentu saja tingkatan hidup 
tidak berbeda-beda. Ini menunjukkan adanya pencipta yang mengatur kehidupan. Dalil ini sesuai 
dengan syariat Islam, dimana banyak ayat yang menunjukkan perintah untuk memikirkan seluruh 
kejadian alam ini. 
•    Ketiga, dalil gerak disebut juga dalil penggerak pertama yang diambil dari Aristoteles. Dalil 
tersebut mengungkapkan bahwa alam semesta bergerak dengan suatu gerakan yang abadi, dan 
gerakan ini mengandung adanya penggerak pertama yang tidak bergerak dan berbenda, yaitu Tuhan. 

Menurut Rusyd, benda-benda langit beserta gerakannya dijadikan oleh Tuhan dari tiada dan bukan 
dalam zaman. Sebab, zaman tidak mungkin mendahului wujud perkara yang bergerak, selama zaman 
itu kita anggap sebagai ukuran gerakannya. Jadi gerakan menghendaki adanya penggerak pertama 
atau sesuatu sebab yang mengeluarkan dari tiada menjadi wujud. Rusyd yang juga dikenal sebagai 
'pelanjut' aliran Aristoteles ini, menilai bahwa substansi yang lebih dahulu itulah yang memberikan 
wujud kepada substansi yang kemudian tanpa memerlukan kepada pemberi form (Tuhan) yang ada 
di luarnya. 

Hal lain yang tidak lepas dari sosok Ibnu Rusyd adalah, ketika polemik hebat antara dia dengan Al 
Ghazali. Ketidaksepakatan Al Ghazali terhadap filsafat (hingga mengkafirkan Rusyd) ia tuangkan 
dalam buku berjudul Tahafutul Falasifah (Kerancuan Filsafat). Rusyd membalas dengan menulis 
Tahafutut Tahaafut (Kerancuan dari Kerancuan). 

Polemik hebat keduanya misalnya dalam masalah bangkitnya kembali manusia setelah meninggal. 
Menurut Rusyd, pembangkitan yang di maksud kaum filsuf adalah pembangkitan ruhy, bukan 
jasmani. Pandangan ini berakar dari filsafat mereka tentang jiwa. Bagi Rusyd, juga kaum filosof 
lainnya, yang penting bagi manusia adalah jiwanya. Kebahagiaan dan ketenangan hakiki adalah 
kebahagiaan jiwa. Sedang bagi Al Ghazali, kebangkitan kembali manusia tak hanya secara ruh, tapi 
juga jasmaniyah. 

Karya   

 Bidayat Al-Mujtahid 

 Kulliyaat fi At-Tib (Kuliah Kedokteran) 

 Fasl Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari’at 

 

 



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
MUHAMMAD BIN MUSA AL-KHAWARIZMI 

 

Bapak Matematika ( 780 - 848 M ) 
Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi adalah penemu ilmu Al Jabar dan tokoh ilmu pasti, paling besar 
di dunia Islam. Para ilmuwan Eropa mengenalnya dengan Al frismus. Dari namanya ini diambil istilah 
Al Gorism atau Algoritma. 
 
Muhammad bin Musa al-Khawarizmi lahir pada tahun 780 M di bagian Barat kota Bagdad. Ayahnya, 
Musa bin Syakir adalah seorang pegawai Khalifat al-Ma’mun. Saat usianya menginjak remaja, al-
Khawarizmi didaftarkan oleh ayahnya menjadi pegawai Khalifat al-Ma’mun. 
 
Al-Ma’mun adalah salah seorang Khalifah Abbasiyah yang sangat memperhatikan perkembangan 
ilmu pengetahuan. Ia mendirikan Baitul Hikmah (pusat ilmu pengetahuan) di kota Bagdad. Di tempat 
ini, ia mengumpulkan para ilmuwan fisika, matematika, astrologi, sejarawan, penyair, ahli hukum, ahli 
hadis dan para musafir (ahli tafsir). Al-Ma’mun meminta mereka untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan yang mereka miliki dan menuliskannya. Ia juga meminta para ilmuwan itu untuk 
menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan berbahasa Yunani, Yahudi dan Cina ke dalam bahasa 
Arab. Selama tinggal di Baitul Hikmah, para ilmuwan itu mendapat tunjangan dan jaminan dari 
Khalifah al-Ma’mun. 
 
Penerjemah. 
Khalifah Al-Ma’mun sangat tertarik oleh salah seorang pegawainya yang kelihatan cerdas dan 
cekatan. Orang itu tidak lain adalah Al-Khawarizmi. 
 
“Hai anak muda, kemarilah!” kata Al-Ma’mun.”Ada apa tuan?” jawab Al-Khawarizmi. “Maukah 
engkau belajar bahasa Sansekerta?” tanya Al-Ma’mun.”Tentu saja, Tuan,” jawab Al-Khawarizmi 
gembira. 
 
Pada masa itu, bahasa Sansekerta merupakan bahasa yang banyak diminati orang untuk dipelajari. 
Penyebabnya bahasa Sansekerta merupakan bahasa pengantar dari buku-buku ilmu pengetahuan 
India. 
 
Atas biaya dari Al-Ma’mun, Al-Khawarizmi kemudian belajar bahasa Sanskerta hingga mahir. Setelah 
tiu, ia diberi tugas untuk menerjemahkan sebuah buku berbahasa Sansekerta yang berjudul 
Siddhanta. Buku yang membahas ilmu astronomi ini, diterjemahkan Al-Khawarizmi ke dalam bahasa 
Arab dengan sangat baik. Pada tahun 830 M, Al-Khawarizmi mendapat tugas lagi untuk 
menerjemahkan buku geografi karya Ptolomeus, seorang ilmuwan Yunani. 
 
Penulis 
Setelah sukses menjadi penerjemah Al-Khawarizmi mulai menulis buku. Buku pertama yang ditulisnya 
berjudul Suratul Ardhi (peta dunia). Dalam bukunya ini, Al-Khawarizmi membagi bumi menjadi tujuh 
daerah yang disesuaikan dengan perubahan iklim. Peta dunia karya Al-khawarizmi ini dijadikan model 
oleh ahli-ahli geografi Barat untuk menggambar peta dunia. 
 
Bersama para ilmuwan lainnya, Al-Khawarizmi kemudian membuat tabel perhitungan astronomi yang 
dapat digunakan untuk mengukur jarak dan kedalaman bumi. Karyanya ini diterima oleh para 

http://2.bp.blogspot.com/-xgQcTeFEWbE/USbNlxxVuiI/AAAAAAAAHbY/l5gCwIzJID0/s1600/al-khwarizmi.jpg


ilmuwan di Yunani, India dan Cina. Pada tahun 1226, tabel ini mulai diterjemahkan ke dalam bahasa 
Latin dan menjadi dasar penelitian astronomi. 
 
Al-Khawarizmipun mulai dikenal sebagai orang jenius yang mahir dalam berbagai bidang ilmu 
pengetahuan , terutama dalam bidang matematika. Tulisan-tulisan karya ilmuwan Yunani dikoreksi 
kesalahannya oleh Al-Khawarizmi, kemudian dikembangkannya sedemikian rupa sehingga menjadi 
mudah dipahami. 
 
Al-Khawarizmi menulis buku matematika yang berjudul Hisab Aljabar wal Muqabala. Buku ini berisi 
tentang persamaan linear dan kuadrat. Dalam bukunya ini ia menjelaskan cara menyederhanakan 
suatu persamaan kuadrat. 
 
Misalnya persamaan: 
x + 5x + 4 = 4 - 2x + 5x³ 
dengan aljabar, persamaan ini menjadi : 
x + 7x + 4 = 4 + 5x³ 
dengan al-muqabala, persamaan ini menjadi lebih sederhana: 
x + 7x = 5x³ 
Buku Hisab Aljabar wal Muqabala ini kemudian diterjemahkan pada abad ke 12 ke dalam bahasa 
Latin. Sampai abad ke 16 buku ini digunakan sebagai buku pegangan para mahasiswa yang belajar 
matematika di universitas-universitas di Eropa. 
 
Riwayat Angka Nol 
Al-Khawarizmi adalah orang pertama yang menjelaskan kegunaan angka-angka, termasuk angka nol. 
Ia menulis buku yang membahas beberapa soal hitungan dan asal-usul angka, serta sejarah angka-
angka yang sedang kita gunakan. Melalui Al-Khawarizmilah orang-orang Eropa belajar menggunakan 
angka nol untuk memudahkan menghitung puluhan, ratusan, ribuan, dst, dst.. 
 
Dengan penggunaan angka tersebut maka kata Arab Shifr yang artinya nol (kosong) diserap ke dalam 
bahasa Perancis menjadi kata chiffre, dalam bahasa Jerman menjadi ziffer, dan dalam bahasa Inggris 
menjadi cipher. Bilangan nol ditulis bulat dan didalamnya kosong. 
 
Al-Khawarizmi-pun memperkenalkan tanda-tanda negatif yang sebelumnya tidak dikenal di kalangan 
ilmuwan Arab. Para matematikawan di seluruh dunia mengakuinya dan berhutang budi kepada Al-
Khawarizmi. Ia juga mengarang buku sundials (alat-alat petunjuk waktu dengan bantuan bayangan 
sinar matahari). 
Al-Khawarizmi berhasil menyusun tabel astronomi yang sangat lengkap untuk menggantikan tabel 
astronomi buatan Yunani dan India. Tabel ini menjadi pegangan para ilmuwan astronomi, baik di 
Timur maupun di Barat. 
 
Disalin Para Ilmuwan Barat 
Para ilmuwan Barat seperti Copernicus, banyak menyalin teori-teori dari para ilmuwan muslim, 
diantaranya dari Al-Khawarizmi. Misalnya, tentang perhitungan ketinggian gunung, kedalaman 
lembah dan jarak antara dua buah objek yang terletak antara suatu daerah yang berpermukaan datar 
atau yang berpermukaan tidak rata. 
Bahkan, ada ilmuwan Barat lainnya yang tidak saja menyalin teori hasil pemikiran al-Khawarizmi, 
tetapi juga mengakuinya sebagai penemunya. Misalnya, John Napies (1550-1617 M) dan Simon 
Stevin (1548-1620 M). Mereka mengaku bahwa merekalah penemu rumus ilmu ukur mengenai 
segitiga, daftar logaritma dan hitungan persepuluh. Padahal, para ilmuwan Muslim mengetahui 
bahwa Al-Khawarizmi-lah yang pertama kali menemukannya. 
 
Wafat 
Pada tahun 847 M, Al-Khawarizmi wafat dalam usia 67 tahun. Ia meninggalkan kenangan abadi bagi 
para ilmuwan matematika di seluruh dunia. Ia digelari Bapak Matematika karena keberhasilannya 
dalam memajukan cabang ilmu ini hingga mencapai puncaknya. 
 



 BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
UMAR KHAYYAM 

 

'Umar Khayyām (18 Mei 1048 - 4 Desember 1131), dilahirkan di Nishapur, Iran. Nama aslinya adalah 

Ghiyātsuddin Abulfatah 'Umar bin Ibrahim Khayyāmi Nisyābūri . Khayyām berarti "pembuat tenda" 

dalam bahasa Persia. 

 

Sang Matematikawan  

 

Pada masa hidupnya, ia terkenal sebagai seorang matematikawan dan astronom yang 

memperhitungkan bagaimana mengoreksi kalender Persia. Pada 15 Maret 1079, Sultan Jalaluddin 

Maliksyah Saljuqi (1072-1092) memberlakukan kalender yang telah diperbaiki Umar, seperti yang 

dilakukan oleh Julius Caesar di Eropa pada tahun 46 SM dengan koreksi terhadap Sosigenes, dan yang 

dilakukan oleh Paus Gregorius XIII pada Februari 1552 dengan kalender yang telah diperbaiki Aloysius 

Lilius (meskipun Britania Raya baru beralih dari Kalender Julian kepada kalender Gregorian pada 

1751, dan Rusia baru melakukannya pada 1918).  

 

Dia pun terkenal karena menemukan metode memecahkan persamaan kubik dengan memotong 

sebuah parabola dengan sebuah lingkaran.  

Sang astronom  

 

Pada 1073, Malik-Syah, penguasa Isfahan, mengundang Khayyām untuk membangun dan bekerja 

pada sebuah observatorium, bersama-sama dengan sejumlah ilmuwan terkemuka lainnya. Akhirnya, 

Khayyām dengan sangat akurat (mengoreksi hingga enam desimal di belakang koma) mengukur 

panjang satu tahun sebagai 365,24219858156 hari.  

 

Ia terkenal di dunia Persia dan Islam karena observasi astronominya. Ia pernah membuat sebuah peta 

bintang (yang kini lenyap) di angkasa.  

Umar Khayyām dan Islam  

 

Filsafat Umar Khayyām agak berbeda dengan dogma-dogma umum Islam. Tidak jelas apakah ia 

percaya akan kehadiran Allah atau tidak, namun ia menolak pemahaman bahwa setiap kejadian dan 

fenomena adalah akibat dari campur tangan ilahi. Ia pun tidak percaya akan Hari Kiamat atau 

ganjaran serta hukuman setelah kematian. Sebaliknya, ia mendukung pandangan bahwa hukum-

hukum alam menjelaskan semua fenomena dari kehidupan yang teramati. Para pejabat keagamaan 

berulang kali meminta dia menjelaskan pandangan-pandangannya yang berbeda tentang Islam. 

Khayyām akhirnya naik haji ke Mekkah untuk membuktikan bahwa ia adalah seorang muslim. 
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Omar Khayyam, Sang Skeptik  

 

Dan, sementara Ayam Jantan berkokok, mereka yang berdiri di muka / Rumah Minum berseru - 

"Bukalah Pintu! / Engkau tahu betapa sedikit waktu yang kami punyai untuk singgah, / Dan bila kami 

pergi, mungkin kami takkan kembali lagi."  

 

Demikian pula bagi mereka yang bersiap-siap untuk HARI INI, / Dan meyangka setelah ESOK menatap, 

/ Seorang muazzin berseru dari Menara Kegelapan / "Hai orang bodoh! ganjaranmu bukan di Sini 

ataupun di Sana!"  

 

Mengapa, semua orang Suci dan orang Bijak yang mendiskusikan / Tentang Dua Dunia dengan begitu 

cerdas, disodorkannya / Seperti Nabi-nabi bodoh; Kata-kata mereka untuk Dicemoohkan / 

Ditaburkan, dan mulut mereka tersumbat dengan Debu.  

 

Oh, datanglah dengan Khayyam yang tua, dan tinggalkanlah Yang Bijak / Untuk berbicara; satu hal 

yang pasti, bahwa Kehidupan berjalan cepat; / Satu hal yang pasti, dan Sisanya adalah Dusta; / Bunga 

yang pernah sekali mekar, mati untuk selama-lamanya.  

 

Diriku ketika masih muda begitu bergariah mengunjungi / Kaum Cerdik pandai dan Orang Suci, dan 

mendengarkan Perdebatan besar / Tentang ini dan tentang: namun terlebih lagi / Keluar dari Pintu 

yang sama seperti ketika kumasuk.  

 

Dengan Benih Hikmat aku menabur, / Dan dengan tanganku sendiri mengusahakannya agar 

bertumbuh; / Dan cuma inilah Panen yang kupetik - / "Aku datang bagai Air, dan bagaikan Bayu aku 

pergi."  

 

Ke dalam Jagad ini, dan tanpa mengetahui, / Entah ke mana, seperti Air yang mengalir begitu saja: / 

Dan dari padanya, seperti Sang Bayu yang meniup di Padang, / Aku tak tahu ke mana, bertiup 

sesukanya.  

 

Jari yang Bergerak menulis; dan, setelah menulis, / Bergerak terus: bukan Kesalehanmu ataupun 

Kecerdikanmu / Yang akan memanggilnya kembali untuk membatalkan setengah Garis, / Tidak juga 

Air matamu menghapuskan sepatah Kata daripadanya.  

 

Dan Cawan terbalik yang kita sebut Langit, / Yang di bawahnya kita merangkak hidup dan mati, / 

Janganlah mengangkat tanganmu kepadanya meminta tolong - karena Ia / Bergelung tanpa daya 

seperti Engkau dan Aku. 

 

Omar Khayyám, Penulis dan Penyair 

 

Omar Khayyám kini terkenal bukan hanya keberhasilan ilmiahnya, tetapi karena karya-karya 

sastranya. Ia diyakini telah menulis sekitar seribu puisi 400 baris. Di dunia berbahasa Inggris, ia paling 

dikenal karena The Rubáiyát of Omar Khayyám dalam terjemahan bahasa Inggris oleh Edward 

Fitzgerald (1809-1883).  

 

Orang lain juga telah menerbitkan terjemahan-terjemahan sebagian dari rubáiyátnya (rubáiyát 

berarti "kuatrain"), tetapi terjemahan Fitzgeraldlah yang paling terkenal. Ada banyak pula terjemahan 

karya ini dalam bahasa-bahasa lain.  



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
TSABIT BIN QURRAH 

 

 

Tsabit bin Qurrah lahir pada tahun 833 di Haran, Mesopotamia. Ia dikenal sebagai ahli geometri 

terbesar pada masa itu. Tsabit merupakan salah satu penerus karya al-Khawarizmi. Beberapa 

karyanya diterjemahkan dalam bahasa Arab dan Latin, khususnya karya tentang Kerucut Apollonius. 

Tsabit juga pernah menerjemahkan sejumlah karya ilmuwan Yunani, seperti Euclides, Archimedes, 

dan Ptolomeus. 

Karya orisinal Archimedes yang diterjemahkannya berupa manuskrip berbahasa Arab, yang 

ditemukan di Kairo. Setelah diterjemahkan, karya tersebut kemudian diterbitkan di Eropa. Pada 

tahun 1929, karya tersebut diterjemahkan lagi dalam bahasa Jerman. Adapun karya Euclides yang 

diterjemahkannya berjudul On the Promises of Euclid; on the Propositions of Euclid dan sebuah buku 

tentang sejumlah dalil dan pertanyaan yang muncul jika dua buah garis lurus dipotong oleh garis 

ketiga. Hal tersebut merupakan salah satu bukti dari pernyataan Euclides yang terkenal di dunia ilmu 

pengetahuan. Selain itu, Tsabit juga pernah menerjemahkan sebuah buku geometri yang berjudul 

Introduction to the Book of Euclid. 

Buku Elements karya Euclides merupakan sebuah titik awal dalam kajian ilmu geometri. Seperti yang 

dilakukan para ilmuwan muslim lain, Tsabit bin Qurrah pun tidak mau ketinggalan mengembangkan 

dalil baru tersebut. Ia mulai mempelajari dan mendalami masalah bilangan irasional. Dengan metode 

geometri, ia ternyata mampu memecahkan soal khusus persamaan pangkat tiga. Sejumlah 

persamaan geometri yang dikembangkan Tsabit bin Qurrah mendapat perhatian dari sejumlah 

ilmuwan muslim, terutama para ahli matematika. Salah satu ilmuwan tersebut adalah Abu Ja’far al-

Khazin, seorang ahli yang sanggup menyelesaikan beberapa soal perhitungan dengan menggunakan 

bagian dari kerucut. Para ahli matematika menganggap penyelesaian yang dibuaat Tsabit bin Qurrah 

sangat kreatif. Tentu saja, hal tersebut disebabkan Tsabit bin Qurrah sangat menguasai semua buku 

karya ilmuwan asing yang pernah diterjemahkannya. 

 

Tsabit bin Qurrah juga pernah menulis sejumlah persamaan pangkat dua (kuadrat), persamaan 

pangkat tiga (kubik), dan beberapa pendalaman rumus untuk mengantisipasi perkembangan kalkulus 

integral. Selain itu, ia melakukan sejumlah kajian mengenai parabola, sebelum kemudian 

http://2.bp.blogspot.com/-nFK59vFxceM/USbN11I6PZI/AAAAAAAAHbs/Qej5NTyYbV8/s1600/thabit-ibn-qurra.jpg


mengembangkannya. Dalam bukunya yang berjudul Quadrature of Parabola, ia menggunakan bentuk 

hitungan integral untuk mengetahui sebuah bidang dari parabola. 

Selain mahir matematika, Tsabit juga ahli astronomi. Ia pernah bekerja di Pusat Penelitian Astronomi 

yang didirikan oleh Khalifah al-Ma’mun di Baghdad. Selama bekerja di sana, Tsabit meneliti gerakan 

sejumlah bintang yang disebut Hizzatul I’tidalain, yang ternyata mempengaruhi terjadinya gelombang 

bumi setiap 26 tahun sekali. Sejak 5000 tahun yang lalu, para ahli perbintangan Mesir telah 

menemukan sebuah bintang yang bergerak mendekati Kutub Utara, yang disebut Alfa al-Tanin. Pada 

tahun 2100 nanti, bintang tersebut akan menjauhi Kutub Utara. Pada tahun 14000, akan muncul 

kembali sebuah bintang utara yang bernama an-Nasr. Bintang tersebut adalah bintang utara yang 

paling terang. 

Tsabit juga memimpin sebuah penelitian pada masa pemerintahan Khalifah al-Rasyid. Tsabit 

mengukur luas bumi dengan menggunakan garis bujur dan garis lintang secara teliti. Penemuan 

Tsabit tersebut memberikan inspirasi pada para pelaut, seperti Colombus, untuk melakukan 

pelayaran keliling dunia yang dimulai dari Laut Atlantik. Berkat penemuan tersebut, para pelaut bisa 

memastikan kalau mereka tidak akan tersesat dan kembali ke tempat semula, yaitu Laut Atlantik. 

Penemuan penting Tsabit yang lain adalah jam matahari. Jam ini menggunakan sinar matahari untuk 

mengetahui peredaran waktu dan menentukan waktu shalat. Tsabit juga membuat kalender tahunan 

berdasarkan sistem matahari. 

Tsabit bin Qurrah meninggal dunia pada tahun 911 di Baghdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
MUHAMMAD BIN ZAKARIYA AL-RAZI 

 

Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi atau dikenali sebagai Rhazes di dunia barat merupakan 
salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 - 930. Ia lahir di Rayy, Teheran pada 
tahun 251 H./865 dan wafat pada tahun 313 H/925.  
Ar-Razi sejak muda telah mempelajari filsafat, kimia, matematika dan kesastraan. Dalam bidang 
kedokteran, ia berguru kepada Hunayn bin Ishaq di Baghdad. Sekembalinya ke Teheran, ia dipercaya 
untuk memimpin sebuah rumah sakit di Rayy. Selanjutnya ia juga memimpin Rumah Sakit Muqtadari 
di Baghdad.  
Ar-Razi juga diketahui sebagai ilmuwan serbabisa dan dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar 
dalam sejarah. 
 
Biografi  
Ar-Razi lahir pada tanggal 28 Agustus 865 Hijirah dan meninggal pada tanggal 9 Oktober 925 Hijriah. 
Nama Razi-nya berasal dari nama kota Rayy. Kota tersebut terletak di lembah selatan jajaran Dataran 
Tinggi Alborz yang berada di dekat Teheran, Iran. Di kota ini juga, Ibnu Sina menyelesaikan hampir 
seluruh karyanya.  
 
Saat masih kecil, ar-Razi tertarik untuk menjadi penyanyi atau musisi tapi dia kemudian lebih tertarik 
pada bidang alkemi. Pada umurnya yang ke-30, ar-Razi memutuskan untuk berhenti menekuni bidang 
alkemi dikarenakan berbagai eksperimen yang menyebabkan matanya menjadi cacat. Kemudian dia 
mencari dokter yang bisa menyembuhkan matanya, dan dari sinilah ar-Razi mulai mempelajari ilmu 
kedokteran.  
Dia belajar ilmu kedokteran dari Ali ibnu Sahal at-Tabari, seorang dokter dan filsuf yang lahir di Merv. 
Dahulu, gurunya merupakan seorang Yahudi yang kemudian berpindah agama menjadi Islam setelah 
mengambil sumpah untuk menjadi pegawai kerajaan dibawah kekuasaan khalifah Abbasiyah, al-
Mu'tashim.  
Razi kembali ke kampung halamannya dan terkenal sebagai seorang dokter disana. Kemudian dia 
menjadi kepala Rumah Sakit di Rayy pada masa kekuasaan Mansur ibnu Ishaq, penguasa Samania. Ar-
Razi juga menulis at-Tibb al-Mansur yang khusus dipersembahkan untuk Mansur ibnu Ishaq. 
Beberapa tahun kemudian, ar-Razi pindah ke Baghdad pada masa kekuasaan al-Muktafi dan menjadi 
kepala sebuah rumah sakit di Baghdad.  
Setelah kematian Khalifan al-Muktafi pada tahun 907 Masehi, ar-Razi memutuskan untuk kembali ke 
kota kelahirannya di Rayy, dimana dia mengumpulkan murid-muridnya. Dalam buku Ibnu Nadim yang 
berjudul Fihrist, ar-Razi diberikan gelar Syaikh karena dia memiliki banyak murid. Selain itu, ar-Razi 
dikenal sebagai dokter yang baik dan tidak membebani biaya pada pasiennya saat berobat 
kepadanya. 
 
Kontribusi  
Bidang Kedokteran  
Cacar dan campak  
 
Sebagai seorang dokter utama di rumah sakit di Baghdad, ar-Razi merupakan orang pertama yang 
membuat penjelasan seputar penyakit cacar:  
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"Cacar terjadi ketika darah 'mendidih' dan terinfeksi, dimana kemudian hal ini akan mengakibatkan 
keluarnya uap. Kemudian darah muda (yang kelihatan seperti ekstrak basah di kulit) berubah menjadi 
darah yang makin banyak dan warnanya seperti anggur yang matang. Pada tahap ini, cacar 
diperlihatkan dalam bentuk gelembung pada minuman anggur. Penyakit ini dapat terjadi tidak hanya 
pada masa kanak-kanak, tapi juga masa dewasa. Cara terbaik untuk menghindari penyakit ini adalah 
mencegah kontak dengan penyakit ini, karena kemungkinan wabah cacar bisa menjadi epidemi."  
 
Diagnosa ini kemudian dipuji oleh Ensiklopedia Britanika (1911) yang menulis: "Pernyataan pertama 
yang paling akurat dan tepercaya tentang adanya wabah ditemukan pada karya dokter Persia pada 
abad ke-9 yaitu Rhazes, dimana dia menjelaskan gejalanya secara jelas, patologi penyakit yang 
dijelaskan dengan perumpamaan fermentasi anggur dan cara mencegah wabah tersebut."  
 
Buku ar-Razi yaitu Al-Judari wal-Hasbah (Cacar dan Campak) adalah buku pertama yang membahas 
tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Buku ini kemudian diterjemahkan 
belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Cara penjelasan yang tidak dogmatis dan 
kepatuhan pada prinsip Hippokrates dalam pengamatan klinis memperlihatkan cara berpikir ar-Razi 
dalam buku ini.  
Berikut ini adalah penjelasan lanjutan ar-Razi: "Kemunculan cacar ditandai oleh demam yang 
berkelanjutan, rasa sakit pada punggung, gatal pada hidung dan mimpi yang buruk ketika tidur. 
Penyakit menjadi semakin parah ketika semua gejala tersebut bergabung dan gatal terasa di semua 
bagian tubuh. Bintik-bintik di muka mulai bermunculan dan terjadi perubahan warna merah pada 
muka dan kantung mata. Salah satu gejala lainnya adalah perasaan berat pada seluruh tubuh dan 
sakit pada tenggorokan." 
Alergi dan demam  
Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit "alergi asma", dan ilmuwan 
pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Pada salah satu tulisannya, dia menjelaskan 
timbulnya penyakit rhintis setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Razi juga merupakan 
ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. 
 
Farmasi  
Pada bidang farmasi, ar-Razi juga berkontribusi membuat peralatan seperti tabung, spatula dan 
mortar. Ar-razi juga mengembangkan obat-obatan yang berasal dari merkuri. 
 
Etika kedokteran  
Ar-Razi juga mengemukakan pendapatnya dalam bidang etika kedokteran. Salah satunya adalah 
ketika dia mengritik dokter jalanan palsu dan tukang obat yang berkeliling di kota dan desa untuk 
menjual ramuan. Pada saat yang sama dia juga menyatakan bahwa dokter tidak mungkin mengetahui 
jawaban atas segala penyakit dan tidak mungkin bisa menyembuhkan semua penyakit, yang secara 
manusiawi sangatlah tidak mungkin. Tapi untuk meningkatkan mutu seorang dokter, ar-Razi 
menyarankan para dokter untuk tetap belajar dan terus mencari informasi baru. Dia juga membuat 
perbedaan antara penyakit yang bisa disembuhkan dan yang tidak bisa disembuhkan. Ar-Razi 
kemudian menyatakan bahwa seorang dokter tidak bisa disalahkan karena tidak bisa menyembuhkan 
penyakit kanker dan kusta yang sangat berat. Sebagai tambahan, ar-Razi menyatakan bahwa dia 
merasa kasihan pada dokter yang bekerja di kerajaan, karena biasanya anggota kerajaan suka tidak 
mematuhi perintah sang dokter.  
 
Ar-Razi juga mengatakan bahwa tujuan menjadi dokter adalah untuk berbuat baik, bahkan sekalipun 
kepada musuh dan juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar.  
Buku-buku Ar-Razi pada bidang kedokteran  
Berikut ini adalah karya ar-Razi pada bidang kedokteran yang dituliskan dalam buku:  

 Hidup yang Luhur 
 Petunjuk Kedokteran untuk Masyarakat Umum 
 Keraguan pada Galen 
 Penyakit pada Anak 
  



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
ABU MUSA JABIR BIN HAYYAN 

 

Lahir di kota peradaban Islam klasik, Kuffah (Irak), ilmuwan Muslim ini lebih dikenal dengan nama Ibnu 
Hayyan. Sementara di Barat ia dikenal dengan nama Ibnu Geber. Ayahnya, seorang penjual obat, meninggal 
sebagai 'syuhada' demi penyebaran ajaran Syi'ah. Jabir kecil menerima pendidikannya dari raja bani Umayyah, 
Khalid Ibnu Yazid Ibnu Muawiyah, dan imam terkenal, Jakfar Sadiq. Ia juga pernah berguru pada Barmaki Vizier 
pada masa kekhalifahan Abbasiyah pimpinan Harun Al Rasyid. 
Ditemukannya kimia oleh Jabir ini membuktikan, bahwa ulama di masa lalu tidak melulu lihai dalam ilmu-ilmu 
agama, tapi sekaligus juga menguasai ilmu-ilmu umum. "Sesudah ilmu kedokteran, astronomi, dan 
matematika, bangsa Arab memberikan sumbangannya yang terbesar di bidang kimia," tulis sejarawan Barat, 
Philip K Hitti, dalam History of The Arabs. Berkat penemuannya ini pula, Jabir dijuluki sebagai Bapak Kimia 
Modern. 
Dalam karirnya, ia pernah bekerja di laboratorium dekat Bawwabah di Damaskus. Pada masamasa inilah, ia 
banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru di sekitar kimia. Berbekal pengalaman dan 
pengetahuannya itu, sempat beberapa kali ia mengadakan penelitian soal kimia. Namun, penyelidikan secara 
serius baru ia lakukan setelah umurnya menginjak dewasa. 
Dalam penelitiannya itu, Jabir mendasari eksperimennya secara kuantitatif dan instrumen yang dibuatnya 
sendiri, menggunakan bahan berasal dari logam, tumbuhan, dan hewani. Jabir mempunyai kebiasaan yang 
cukup konstruktif mengakhiri uraiannya pada setiap eksperimen. Antara lain dengan penjelasan : “Saya 
pertamakali mengetahuinya dengan melalui tangan dan otak saya dan saya menelitinya hingga sebenar 
mungkin dan saya mencari kesalahan yang mungkin masih terpendam “.  
Dari Damaskus ia kembali ke kota kelahirannya, Kuffah. Setelah 200 tahun kewafatannya, ketika penggalian 
tanah dilakukan untuk pembuatan jalan, laboratoriumnya yang telah punah, ditemukan. Di dalamnya didapati 
peralatan kimianya yang hingga kini masih mempesona, dan sebatang emas yang cukup berat. 
Teori Jabir 
Pada perkembangan berikutnya, Jabir Ibnu Hayyan membuat instrumen pemotong, peleburan dan 
pengkristalan. Ia menyempurnakan proses dasar sublimasi, penguapan, pencairan, kristalisasi, pembuatan 
kapur, penyulingan, pencelupan, pemurnian, sematan (fixation), amalgamasi, dan oksidasi-reduksi. 
Semua ini telah ia siapkan tekniknya, praktis hampir semua 'technique' kimia modern. Ia membedakan antara 
penyulingan langsung yang memakai bejana basah dan tak langsung yang memakai bejana kering. Dialah yang 
pertama mengklaim bahwa air hanya dapat dimurnikan melalui proses penyulingan. 
Khusus menyangkut fungsi dua ilmu dasar kimia, yakni kalsinasi dan reduksi, Jabir menjelaskan, bahwa untuk 
mengembangkan kedua dasar ilmu itu, pertama yang harus dilakukan adalah mendata kembali dengan 
metoda-metoda yang lebih sempurna, yakni metoda penguapan, sublimasi, destilasi, penglarutan, dan 
penghabluran. 
Setelah itu, papar Jabir, memodifikasi dan mengoreksi teori Aristoteles mengenai dasar logam, yang tetap 
tidak berubah sejak awal abad ke 18 M. Dalam setiap karyanya, Jabir melaluinya dengan terlebih dahulu 
melakukan riset dan eksperimen. Metode inilah yang mengantarkannya menjadi ilmuwan besar Islam yang 
mewarnai renaissance dunia Barat. 
Namun demikian, Jabir tetap saja seorang yang tawadlu' dan berkepribadian mengagumkan. "Dalam 
mempelajari kimia dan ilmu fisika lainnya, Jabir memperkenalkan eksperimen objektif, suatu keinginan 
memperbaiki ketidakjelasan spekulasi Yunani. Akurat dalam pengamatan gejala, dan tekun mengumpulkan 
fakta. Berkat dirinya, bangsa Arab tidak mengalami kesulitan dalam menyusun hipotesa yang wajar," tulis 
Robert Briffault. 
Menurut Briffault, kimia, proses pertama penguraian logam yang dilakukan oleh para metalurg dan ahli 
permata Mesir, mengkombinasikan logam dengan berbagai campuran dan mewarnainya, sehingga mirip 
dengan proses pembuatan emas. Proses demikian, yang tadinya sangat dirahasiakan, dan menjadi monopoli 
perguruan tinggi, dan oleh para pendeta disamarkan ke dalam formula mistik biasa, di tangan Jabir bin Hayyan 
menjadi terbuka dan disebarluaskan melalui penyelidikan, dan diorganisasikan dengan bersemangat. 
Terobosan Jabir lainnya dalam bidang kimia adalah preparasi asam sendawa, hidroklorik, asam sitrat dan asam 
tartar. Penekanan Jabir di bidang eksperimen sistematis ini dikenal tak ada duanya di dunia. Inilah sebabnya, 
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mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai 'Bapak Ilmu Kimia Modern' oleh sejawatnya di seluruh dunia. Dalam 
tulisan Max Mayerhaff, bahkan disebutkan, jika ingin mencari akar pengembangan ilmu kimia di daratan 
Eropa, maka carilah langsung ke karyakarya Jabir Ibnu Hayyan. 
Puaskah Jabir? Tidak! Ia terus mengembangkan keilmuannya sampai batas tak tertentu. Dalam hal teori 
keseimbangan misalnya, diakui para ilmuwan modern sebagai terobosan baru dalam prinsip dan praktik alkemi 
dari masa sebelumnya. Sangat spekulatif, di mana Jabir berusaha mengkaji keseimbangan kimiawi yang ada di 
dalam suatu interaksi zat-zat berdasarkan sistem numerologi (studi mengenai arti klenik dari sesuatu dan 
pengaruhnya atas hidup manusia) yang diterapkannya dalam kaitan dengan alfabet 28 huruf Arab untuk 
memperkirakan proporsi alamiah dari produk sebagai hasil dari reaktan yang bereaksi. Sistem ini niscaya 
memiliki arti esoterik, karena kemudian telah menjadi pendahulu penulisan jalannya reaksi kimia. 
Jelas dengan ditemukannya proses pembuatan asam anorganik oleh Jabir telah memberikan arti penting 
dalam sejarah kimia. Di antaranya adalah hasil penyulingan tawas, amonia khlorida, potasium nitrat dan asam 
sulferik. Pelbagai jenis asam diproduksi pada kurun waktu eksperimen kimia yang merupakan bahan material 
berharga untuk beberapa proses industrial. Penguraian beberapa asam terdapat di dalam salah satu 
manuskripnya berjudul Sandaqal-Hikmah  (Rongga Dada Kearifan) . 
Seluruh karya Jabir Ibnu Hayyan lebih dari 500 studi kimia, tetapi hanya beberapa yang sampai pada zaman 
Renaissance. Korpus studi kimia Jabir mencakup penguraian metode dan peralatan dari pelbagai 
pengoperasian kimiawi dan fisikawi yang diketahui pada zamannya. Di antara bukunya yang terkenal adalah Al 
Hikmah Al Falsafiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin berjudul SummaPerfecdonis. 
Suatu pernyataan dari buku ini mengenai reaksi kimia adalah: "Air raksa (merkuri) dan belerang (sulfur) 
bersatu membentuk satu produk tunggal, tetapi adalah salah menganggap bahwa produk ini sama sekali baru 
dan merkuri serta sulfur berubah keseluruhannya secara lengkap. Yang benar adalah bahwa, keduanya 
mempertahankan karakteristik alaminya, dan segala yang terjadi adalah sebagian dari kedua bahan itu 
berinteraksi dan bercampur, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin membedakannya secara seksama. Jika 
dihendaki memisahkan bagianbagian terkecil dari dua kategori itu oleh instrumen khusus, maka akan tampak 
bahwa tiap elemen (unsur) mempertahankan karakteristik teoretisnya. Hasilnya adalah suatu kombinasi 
kimiawi antara unsur yang terdapat dalam keadaan keterkaitan permanen tanpa perubahan karakteristik dari 
masing-masing unsur." 
Ide-ide eksperimen Jabir itu sekarang lebih dikenal/dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-
unsur kimia, utamanya pada bahan metal, nonmetal dan penguraian zat kimia. Dalam bidang ini, ia 
merumuskan tiga tipe berbeda dari zat kimia berdasarkan unsur-unsurnya: 

1. Air (spirits), yakni yang mempengaruhi penguapan pada proses pemanasan, seperti pada bahan 
camphor, arsenik dan amonium klorida,  

2. Metal, seperti pada emas, perak, timah, tembaga, besi, dan  
3. Bahan campuran, yang dapat dikonversi menjadi semacam bubuk. 

Sampai abad pertengahan risalah-risalah Jabir di bidang ilmu kimia --termasuk kitabnya yang masyhur, yakni 
Kitab Al-Kimya dan Kitab Al Sab'een, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Terjemahan Kitab Al Kimya 
bahkan telah diterbitkan oleh ilmuwan Inggris, Robert Chester pada 1444, dengan judul The Book of the 
Composition of Alchemy. Sementara buku kedua Kitab Al Sab'een, diterjemahkan oleh Gerard Cremona. 
Berikutnya di tahun 1678, ilmuwan Inggris lainnya, Richard Russel, mengalihbahasakan karya Jabir yang lain 
dengan judul Summa of Perfection. Berbeda dengan pengarang sebelumnya, Richard-lah yang pertama kali 
menyebut Jabir dengan sebutan Geber, dan memuji Jabir sebagai seorang pangeran Arab dan filsuf. Buku ini 
kemudian menjadi sangat populer di Eropa selama beberapa abad lamanya. Dan telah pula memberi pengaruh 
pada evolusi ilmu kimia modern. 
Karya lainnya yang telah diterbitkan adalah; Kitab al Rahmah, Kitab al Tajmi, Al Zilaq al Sharqi, Book of The 
Kingdom, Book of Eastern Mercury, dan Book of Balance (ketiga buku terakhir diterjemahkan oleh Berthelot). 
"Di dalamnya kita menemukan pandangan yang sangat mendalam mengenai metode riset kimia," tulis George 
Sarton. Dengan prestasinya itu, dunia ilmu pengetahuan modern pantas 'berterima kasih' padanya.  
Karya Jabir antara lain:  

 Kitab Al-Kimya (diterjemahkan ke Inggris menjadi The Book of the Composition of Alchemy) 
 Kitab Al-Sab'een 
 Kitab Al Rahmah 
 Al Tajmi 
 Al Zilaq al Sharqi 
 Book of The Kingdom 
 Book of Eastern Mercury 
 Book of Balance' 

 
 
 



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
AL-KINDI 

 

ABU YOUSUF YAQUB IBN ISHAQ AL-KINDI lahir di Kufah sekitar 800 M. Ayahnya adalah seorang 

pejabat Haroon al-Rashid. Al-Kindi adalah kontemporer al-Ma’mun, al-Mu’tasim dan al-Mutawakkil 

dan berkembang sebagian besar di Baghdad. Dia vas dipekerjakan secara formal oleh Mutawakkil 

sebagai seorang kaligrafer. Karena pandangan filosofisnya, Mutawakkil kesal dengan dia dan menyita 

semua buku-bukunya. Ini adalah, bagaimanapun, kembali di kemudian hari. Dia meninggal pada 873 

Masehi pada masa pemerintahan al-M’utamid. 

Al-Kindi adalah seorang filsuf, matematikawan, fisikawan, astronom, dokter, geografi dan bahkan 

seorang ahli dalam musik. Hal ini mengejutkan bahwa ia membuat kontribusi asli untuk semua 

bidang. Pada rekening dari karyanya ia dikenal sebagai filsuf Arab. 

Dalam matematika, ia menulis empat buku tentang sistem bilangan dan meletakkan dasar dari 

sebagian besar aritmatika modern. Tidak diragukan sistem angka Arab sebagian besar dikembangkan 

oleh al-khawarizmi, tetapi al-Kindi juga membuat kontribusi yang kaya untuk itu. Dia juga 

memberikan kontribusi untuk geometri bola untuk membantu dirinya dalam studi astronomi. 

Dalam kimia, ia menentang gagasan bahwa logam dasar bisa diubah menjadi logam mulia. Berbeda 

dengan pandangan alkimia yang berlaku, ia tegas bahwa reaksi kimia tidak bisa membawa 

transformasi elemen. Dalam fisika, ia membuat kontribusi kaya untuk optik geometri dan menulis 

buku tentang itu. Buku ini kemudian dengan pedoman yang disediakan dan inspirasi bagi ilmuwan 

terkemuka seperti Roger Bacon. 

Dalam pengobatan, kontribusi utamanya terdiri dari fakta bahwa ia adalah orang pertama yang 

secara sistematis menentukan dosis untuk administrasi yang terdaftar dari semua obat yang dikenal 

pada waktu itu. Hal ini diselesaikan pandangan benturan-ting yang berlaku di antara dokter pada 

dosis yang menyebabkan kesulitan dalam menulis resep. 

Sangat sedikit yang diketahui pada aspek ilmiah musik di zamannya. Ia menunjukkan bahwa berbagai 

catatan yang bergabung untuk menghasilkan harmoni, memiliki lapangan khusus masing-masing. 
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Dengan demikian, catatan dengan terlalu rendah atau terlalu tinggi pitch yang adalah non-pleatant. 

Tingkat harmoni tergantung pada frekuensi catatan, dll Ia juga menunjukkan kenyataan bahwa ketika 

suara diproduksi, itu menghasilkan gelombang di udara yang menyerang telinga-drum. Karyanya 

berisi notasi dalam menentukan pitch. 

Dia adalah seorang penulis yang produktif, jumlah buku yang ditulis oleh dia adalah 241, yang 

menonjol antara yang dibagi sebagai berikut: 

Astronomi 16, Aritmatika 11, Geometri 32, Kedokteran 22,Fisika 12, Filsafat 22, Logic 9, Psikologi 5, 

ar, d Music 7. 

Selain itu, berbagai monografi yang ditulis oleh dia pasang surut perhatian, instrumen astronomi, 

batu, batu mulia, dll Dia juga seorang penerjemah awal karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab, 

tetapi fakta ini sebagian besar telah over-dibayangi oleh tulisan-tulisan banyak nya asli. Sangat 

disayangkan bahwa sebagian besar buku-bukunya tidak lagi masih ada, tetapi mereka ada berbicara 

sangat tinggi standar tentang beasiswa dan kontribusi. Dia dikenal sebagai Alkindus dalam bahasa 

Latin dan sejumlah besar buku-bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gherard dari 

Cremona. Buku-bukunya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad pertengahan terdiri 

Risalah dar Tanjim, Ikhtiyarat al-Ayyam, Ilahyat-e-Aristu, al-Mosiqa, Mad-o-Jazr, dan Aduiyah 

Murakkaba. 

pengaruh Al-Kindi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat signifikan dalam 

kebangkitan ilmu pengetahuan dalam periode tersebut. Pada Abad Pertengahan, Cardano 

menganggapnya sebagai salah satu dari dua belas pikiran terbesar. Karya-karyanya, pada 

kenyataannya, menyebabkan perkembangan lebih lanjut dari berbagai subjek selama berabad-abad, 

terutama fisika, matematika, kedokteran dan musik. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
IBNU HAITHAM 

 
Abu Ali Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham atau Ibnu Haitham (Basra, 965 - Kairo, 1039), dikenal dalam 

kalangan cerdik pandai di Barat, dengan nama Alhazen, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang 

sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penyelidikan mengenai 

cahaya, dan telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler dalam 

menciptakan mikroskop serta teleskop. 

Sejarah   

Masa ilmuwan-ilmuwan Islam  

Islam sering kali diberikan gambaran sebagai agama yang mundur dan memundurkan. Islam juga dikatakan 

tidak menggalakkan umatnya menuntut dan menguasai pelbagai lapangan ilmu. Kenyataan dan gambaran 

yang diberikan itu bukan saja tidak benar tetapi bertentangan dengan hakikat sejarah yang sebenarnya.  

Sejarah telah membuktikan betapa dunia Islam telah melahirkan banyak golongan sarjana dan ilmuwan yang 

cukup hebat dalam bidang falsafah, sains, politik, kesusasteraan, kemasyarakatan, agama, pengobatan, dan 

sebagainya. Salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh ilmuwan Islam ialah mereka tidak sekedar 

dapat menguasai ilmu tersebut pada usia yang muda, tetapi dalam masa yang singkat dapat menguasai 

beberapa bidang ilmu secara bersamaan.  

Walaupun tokoh itu lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan tetapi dia juga memiliki kemahiran yang 

tinggi dalam bidang agama, falsafah, dan sebagainya. Salah seorang daripada tokoh tersebut ialah Ibnu 

Haitham atau nama sebenarnya Abu All Muhammad al-Hassan ibnu al-Haitham.   

Perjalanan hidup  

Dalam kalangan cerdik pandai di Barat, beliau dikenali dengan nama Alhazen. Ibnu Haitham dilahirkan di 

Basrah pada tahun 354H bersamaan dengan 965 Masehi. Ia memulai pendidikan awalnya di Basrah sebelum 

dilantik menjadi pegawai pemerintah di bandar kelahirannya. Setelah beberapa lama berkhidmat dengan 

pihak pemerintah di sana, beliau mengambil keputusan merantau ke Ahwaz dan Baghdad. Di perantauan 

beliau telah melanjutkan pengajian dan menumpukan perhatian pada penulisan.  

Kecintaannya kepada ilmu telah membawanya berhijrah ke Mesir. Selama di sana beliau telah mengambil 

kesempatan melakukan beberapa kerja penyelidikan mengenai aliran dan saliran Sungai Nil serta menyalin 

buku-buku mengenai matematika dan falak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang cadangan dalam 

menempuh perjalanan menuju Universitas Al-Azhar.  

Hasil daripada usaha itu, beliau telah menjadi seorang yang amat mahir dalam bidang sains, falak, matematik, 

geometri, pengobatan, dan falsafah. Tulisannya mengenai mata, telah menjadi salah satu rujukan yang penting 

dalam bidang pengajian sains di Barat. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas 

kepada pengajian pengobatan modern mengenai mata. 

Karya dan penelitian  

Sains 

Ibnu Haitham merupakan ilmuwan yang gemar melakukan penyelidikan. Penyelidikannya mengenai cahaya 

telah memberikan ilham kepada ahli sains barat seperti Boger, Bacon, dan Kepler mencipta mikroskop serta 

teleskop. Ia merupakan orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data penting mengenai 

cahaya.  

Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara 

lain Light dan On Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di 

sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana.  
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Menurut Ibnu Haitham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur. Warna 

merah pada senja pula akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Dalam kajiannya, 

beliau juga telah berhasil menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya.  

 

Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar, dan dari situ ditemukanlah teori 

lensa pembesar. Teori itu telah digunakan oleh para ilmuwan di Itali untuk menghasilkan kaca pembesar yang 

pertama di dunia.  

 

Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemui prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan 

yang bernama Trricella yang mengetahui perkara itu 500 tahun kemudian. Ibnu Haitham juga telah 

menemukan kewujudan tarikan gravitasi sebelum Issaac Newton mengetahuinya. Selain itu, teori Ibnu Hai-

tham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung-sambung secara teratur telah 

memberikan ilham kepada ilmuwan barat untuk menghasilkan wayang gambar. Teori beliau telah membawa 

kepada penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan kepada para penonton 

sebagaimana yang dapat kita lihat pada masa kini. 

 

Filsafat 

Selain sains, Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai falsafah, logik, metafizik, dan persoalan yang 

berkaitan dengan keagamaan. Ia turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu.  

Penulisan falsafahnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. 

Padanya pertikaian dan pertelingkahan mengenai sesuatu perkara berpunca daripada pendekatan yang 

digunakan dalam mengenalinya.  

Beliau juga berpendapat bahawa kebenaran hanyalah satu. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar 

diragui dalam menilai semua pandangan yang sedia ada. Jadi, pandangannya mengenai falsafah amat menarik 

untuk disoroti.  

Bagi Ibnu Haitham, falsafah tidak boleh dipisahkan daripada matematik, sains, dan ketuhanan. Ketiga-tiga 

bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan untuk menguasainya seseorang itu perlu menggunakan waktu 

mudanya dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fizikal dan mental akan turut 

mengalami kemerosotan. 

 

Karya  

Ibnu Haitham membuktikan pandangannya apabila beliau begitu ghairah mencari dan mendalami ilmu 

pengetahuan pada usia mudanya. Sehingga kini beliau berhasil menulis banyak buku dan makalah. Di antara 

buku hasil karyanya:   

 Al'Jami' fi Usul al'Hisab yang mengandungi teori-teori ilmu metametik dan metametik 
penganalisaannya 

 Kitab al-Tahlil wa al'Tarkib mengenai ilmu geometri 
 Kitab Tahlil ai'masa^il al 'Adadiyah tentang algebra 
 Maqalah fi Istikhraj Simat al'Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat bagi segenap rantau 
 Maqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak 
 Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. 

Sumbangan Ibnu Haitham kepada ilmu sains dan filsafat amat banyak. Kerana itulah Ibnu Haitham dikenali 

sebagai seorang yang miskin dari segi material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan 

dan pendapatnya masih relevan hingga saat ini.  

 

 

 

 

 

 

 
 



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
IBN ZUHR 

 
 

 

Abū-Marwān ʻAbd al-Malik ibn Zuhr (1094-1162), better known in the West by his Latinized name Avenzoar, 

was an Arab-Muslim physician, surgeon and a contemporary of Averroes and Maimonides. He was born at 

Seville (now southwestern Spain) and was regarded as the most renowned physician of Al-Andalus.  

 

Ibn Zuhr was known for his emphasis on a more rational, empiric basis of medicine. His major work, Al-Taysīr 

fil-Mudāwāt wal-Tadbīr (Book of Simplification Concerning Therapeutics and Diet /Kitab Penyederhanaan 

Mengenai Therapeutics dan Diet), was translated into Latin and Hebrew and was influential to the progress of 

surgery. He also improved surgical and medical knowledge by keying out several diseases and their 

treatments.  

 

Ibn Zuhr performed the first experimental tracheotomy on a goat. He is thought to have made the earliest 

description of bezoar stones as medicinal items.  

 

 

Works  

 

Ibn Zuhr wrote three major books:  

 Kitab al-iqtisad fi Islah Al-Anfus WA al-Ajsad, written in his youth. 

 Kitab al-aghdhiya, on foods and regimen of health, written in exile in Morocco. 

 Kitab al-taysir, his opus magnum and written at the request of his colleague Averroes.  

 Pathology 

Ibn Zuhr presented an accurate description of the esophageal and stomach cancers, as well as other lesions.  

Animal testing  

 

Ibn Zuhr introduced animal testing as an experimental method of testing surgical procedures before applying 

them to human patients.  
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BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
IBNU KHALDUN 

 

 

Pemikiran-pemikirannya yang cemerlang mampu memberikan pengaruh besar bagi cendekiawan-cendekiawan Barat dan 

Timur, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam perjalanan hidupnya, Ibnu Khaldun dipenuhi dengan berbagai peristiwa, 

pengembaraan, dan perubahan dengan sejumlah tugas besar serta jabatan politis, ilmiah dan peradilan. Perlawatannya 

antara  Maghrib dan 

Andalusia, kemudian antara Maghrib dan negara-negara Timur memberikan hikmah yang cukup besar. Ia adalah 

keturunan dari sahabat Rasulullah saw. bernama Wail bin Hujr dari kabilah Kindah. 

Lelaki yang lahir di 
Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal 
Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak Ekonomi Islam, karena pemikiran-
pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis jauh telah dikemukakannya sebelum Adam Smith (1723-
1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, 
tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya 
yang sangat dalam, pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas, 
serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. 

Selain itu dalam tugas-tugas yang diembannya penuh dengan berbagai peristiwa, baik suka dan duka. Ia pun pernah 
menduduki jabatan penting di Fes, 
Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh dinasti 
Fathimiyyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan 
dikenal di berbagai penjuru dunia. Panjang sekali jika kita berbicara tentang biografi Ibnu Khaldun, namun ada tiga 
periode yang bisa kita ingat kembali dalam perjalan hidup beliau. Periode pertama, masa dimana Ibnu Khaldun menuntut 
berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yakni, ia belajar Alquran, tafsir, hadis, usul fikih, tauhid, fikih madzhab Maliki, ilmu 
nahwu dan sharaf, ilmu balaghah, fisika dan matematika. 

Dalam semua bidang studinya mendapatkan nilai yang sangat memuaskan dari para gurunya. Namun studinya terhenti 
karena penyakit pes telah melanda selatan Afrika pada tahun 749 H. yang merenggut ribuan nyawa. Ayahnya dan 
sebagian besar gurunya meninggal dunia. Ia pun berhijrah ke Maroko selanjutnya ke Mesir; Periode kedua, ia terjun 
dalam dunia politik dan sempat menjabat berbagai posisi penting kenegaraan seperti qadhi al-qudhat (Hakim Tertinggi). 
Namun, akibat fitnah dari lawan-lawan politiknya, Ibnu Khaldun sempat juga dijebloskan ke dalam penjara. 

SETELAH keluar dari penjara, dimulailah periode ketiga kehidupan Ibnu Khaldun, yaitu berkonsentrasi pada bidang 
penelitian dan penulisan, ia pun melengkapi dan merevisi catatan-catatannya yang telah lama dibuatnya. Seperti kitab al-
‘ibar (tujuh jilid) yang telah ia revisi dan ditambahnya bab-bab baru di dalamnya, nama kitab ini pun menjadi Kitab al-‘Ibar 
wa Diwanul Mubtada’ awil Khabar fi Ayyamil ‘Arab wal ‘Ajam wal Barbar wa Man ‘Asharahum min Dzawis Sulthan al-
Akbar. 

Kitab al-i’bar ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh De Slane pada tahun 1863, dengan judul Les Prolegomenes 
d’Ibn Khaldoun. Namun pengaruhnya baru terlihat setelah 27 tahun kemudian. Tepatnya pada tahun 1890, yakni saat 
pendapat-pendapat Ibnu Khaldun dikaji dan diadaptasi oleh sosiolog-sosiolog German dan 
Austria yang memberikan pencerahan bagi para sosiolog modern. 

http://2.bp.blogspot.com/-LyXO0ryoWPo/USbOkFiwbRI/AAAAAAAAHcc/1ktROgpKii0/s1600/ibn-khaldun.jpg


Karya-karya lain Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranya, at-Ta’riif bi Ibn Khaldun (sebuah kitab autobiografi, 
catatan dari kitab sejarahnya); Muqaddimah (pendahuluan atas kitabu al-‘ibar yang bercorak sosiologis-historis, dan 
filosofis); Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Diin (sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang 
merupakan ringkasan dari kitab Muhassal Afkaar al-Mutaqaddimiin wa al-Muta’akh-khiriin karya Imam Fakhruddin ar-
Razi). 

DR. Bryan S. Turner, guru besar sosiologi di Universitas of 
Aberdeen, Scotland dalam artikelnya “The Islamic Review & Arabic Affairs” di tahun 1970-an mengomentari tentang 
karya-karya Ibnu Khaldun. Ia menyatakan, “Tulisan-tulisan sosial dan sejarah dari Ibnu Khaldun hanya satu-satunya dari 
tradisi intelektual yang diterima dan diakui di dunia Barat, terutama ahli-ahli sosiologi dalam bahasa Inggris (yang menulis 
karya-karyanya dalam bahasa Inggris).” Salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer adalah muqaddimah 
(pendahuluan) yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. 

Bahkan buku ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan 
‘gejala-gejala sosial’ dengan metoda-metodanya yang masuk akal yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan 
memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Pada bab ke dua dan ke tiga, ia berbicara tentang gejala-gejala yang 
membedakan antara masyarakat primitif dengan masyarakat moderen dan bagaimana sistem pemerintahan dan urusan 
politik di masyarakat. 

Bab ke dua dan ke empat berbicara tentang gejala-gejala yang berkaitan dengan cara berkumpulnya manusia serta 
menerangkan pengaruh faktor-faktor dan lingkungan geografis terhadap gejala-gejala ini. Bab ke empat dan ke 
lima, menerangkan tentang ekonomi dalam individu, bermasyarakat maupun negara. Sedangkan bab ke enam berbicara 
tentang paedagogik, ilmu dan pengetahuan serta alat-alatnya. Sungguh mengagumkan sekali sebuah karya di abad ke-14 
dengan lengkap menerangkan hal ihwal sosiologi, sejarah, ekonomi, ilmu dan pengetahuan. Ia telah menjelaskan 
terbentuk dan lenyapnya negara-negara dengan teori sejarah. 

Ibnu Khaldun sangat meyakini sekali, bahwa pada dasarnya negera-negara berdiri bergantung pada generasi pertama 
(pendiri negara) yang memiliki tekad dan kekuatan untuk mendirikan negara. Lalu, disusul oleh generasi ke dua yang 
menikmati kestabilan dan kemakmuran yang ditinggalkan generasi pertama. Kemudian, akan datang generasi ke tiga yang 
tumbuh menuju ketenangan, kesenangan, dan terbujuk oleh materi sehingga sedikit demi sedikit bangunan-bangunan 
spiritual melemah dan negara itu pun hancur, baik akibat kelemahan internal maupun karena serangan musuh-musuh 
yang kuat dari luar yang selalu mengawasi kelemahannya. 

ADA beberapa catatan penting dari sini yang dapat kita ambil bahan pelajaran. Bahwa Ibnu Khaldun menjunjung tinggi 
ilmu pengetahuan dan tidak meremehkan akan sebuah sejarah. Ia adalah seorang peneliti yang tak kenal lelah dengan 
dasar ilmu dan pengetahuan yang luas. Ia selalu memperhatikan akan komunitas-komunitas masyarakat. Selain seorang 
pejabat penting, ia pun seorang penulis yang produktif. Ia menghargai akan tulisan-tulisannya yang telah ia buat. Bahkan 
ketidaksempurnaan dalam tulisannya ia lengkapi dan perbaharui dengan memerlukan waktu dan kesabaran. Sehingga 
karyanya benar-benar berkualitas, yang di adaptasi oleh situasi dan kondisi. 

Karena pemikiran-pemikirannya yang briliyan Ibnu Khaldun dipandang sebagai peletak dasar ilmu-ilmu sosial dan politik 
Islam. Dasar pendidikan Alquran yang diterapkan oleh ayahnya menjadikan Ibnu Khaldun mengerti tentang Islam, dan giat 
mencari ilmu selain ilmu-ilmu keislaman. Sebagai Muslim dan hafidz Alquran, ia menjunjung tinggi akan kehebatan 
Alquran. Sebagaimana dikatakan olehnya, “Ketahuilah bahwa pendidikan Alquran termasuk syiar agama yang diterima 
oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oleh kerena itu pendidikan Alquran dapat meresap ke dalam hati dan 
memperkuat iman. Dan pengajaran Alquran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain.” 

Jadi, nilai-nilai spiritual sangat di utamakan sekali dalam kajiannya, disamping mengkaji ilmu-ilmu lainnya. Kehancuran 
suatu negara, masyarakat, atau pun secara individu dapat disebabkan oleh lemahnya nilai-nilai spritual. Pendidikan 
agama sangatlah penting sekali sebagai dasar untuk menjadikan insan yang beriman dan bertakwa untuk kemaslahatan 
umat. Itulah kunci keberhasilan 
Ibnu Khaldun, ia wafat di Kairo Mesir pada saat bulan suci Ramadan tepatnya pada tanggal 25 Ramadan 808 H./19 Maret 
1406 M 

 

 

 

 

 

 



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 
IBNU AL-BAITAR (1197-1248) 

 
 

Nama lengkapnya Abu Muhammad Abdallah Ibn Ahmad Ibn al-Baitar Dhiya al-Din al-Malaqi (ابن 

-Namun salah satu ilmuwan Muslim terbaik yang pernah ada ini lebih dikenal sebagai Ibnu Al .(البيطار

Baitar/Al-Baytar. Dia dikenal sebagai ahli botani (tetumbuhan) dan farmasi (obat-obatan) pada abad 

pertengahan. Dilahirkan pada akhir abad 12 di kota Malaga (Spanyol), Ibnu Al-Baitar menghabiskan 

masa kecilnya di tanah Andalusia tersebut. 

 

Minatnya pada tumbuh-tumbuhan sudah tertanah semenjak kecil. Beranjak dewasa, dia pun belajar 

banyak mengenai ilmu botani kepada Abu al-Abbas al-Nabati yang pada masa itu merupakan ahli 

botani terkemuka. Setelah belajar pada Ibn Al-Rumeyya, ia menguasai tiga bahasa sekaligus, Spanyol, 

Yunani, dan Suriah. Berbekal kemampuan berbahasa inilah, ia mengadakan perjalanan ke beberapa 

negara untuk mengembangkan ilmu yang diminatinya, botani. Dari sinilah, al-Baitar pun lantas 

banyak berkelana untuk mengumpulkan beraneka ragam jenis tumbuhan. 

 

Tahun 1219 dia meninggalkan Spanyol untuk sebuah ekspedisi mencari ragam tumbuhan. Bersama 

beberapa pembantunya, al-Baitar menyusuri sepanjang pantai utara Afrika dan Asia Timur Jauh. 

Tidak diketahui apakah jalan darat atau laut yang dilalui, namun lokasi utama yang pernah disinggahi 

antara lain Bugia, Qastantunia (Konstantinopel), Tunisia, Tripoli, Barqa dan Adalia. 

 

Setelah tahun 1224 al-Baitar bekerja untuk al-Kamil, gubernur Mesir, dan dipercaya menjadi kepala 

ahli tanaman obat. Tahun 1227, al-Kamil meluaskan kekuasaannya hingga Damaskus dan al-Baitar 

selalu menyertainya di setiap perjalanan. Ini sekaligus dimanfaatkan untuk banyak mengumpulkan 

tumbuhan. Ketika tinggal beberapa tahun di Suriah, Al-Baitar berkesempatan mengadakan penelitian 

tumbuhan di area yang sangat luas, termasuk Saudi Arabia dan Palestina, di mana dia sanggup 

mengumpulkan tanaman dari sejumlah lokasi di sana. 

 

Karyanya 
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Sebagian besar buku karya Ibnu al-Baitar berasal dari hasil penelitiannya selama beberapa tahun 
terhadap berbagai jenis tumbuhan. Tak hanya berisi hasil penelitian, buku tersebut juga di lengkapi 
penjelasan & komentar panjang. Di kemudian hari, karya-Karya Ibnu al-Baitar menjadi buku rujukan 
ilmu botani yang sangat penting. Kontribusi Ibnu al-Baitar tersebut sangat mempengaruhi 
perkembangan ilmu botani & kedokteran selanjutnya, baik di Eropa maupun Asia. 
 
Sumbangsih utama Al-Baitar adalah Kitab Al-Jami’ li Mufradat Al-Adweya wa Al-Aghtheya (dibawa 
ke Barat dan diterjemahkan menjadi The Complete [book] in Simple Medicaments and Nutritious 
Items) . Buku ini sangat populer dan merupakan kitab paling terkemuka mengenai tumbuhan dan 
kaitannya dengan ilmu pengobatan Arab. Kitab ini menjadi rujukan para ahli tumbuhan dan obat-
obatan hingga abad 16. Ensiklopedia tumbuhan yang ada dalam kitab ini mencakup 1.400 item, 
terbanyak adalah tumbuhan obat dan sayur mayur termasuk 200 tumbuhan yang sebelumnya tidak 
diketahui jenisnya. Kitab tersebut pun dirujuk oleh 150 penulis, kebanyakan asal Arab, dan dikutip 
oleh lebih dari 20 ilmuwan Yunani sebelum diterjemahkan ke bahasa Latin serta dipublikasikan tahun 
1758. 
 

Karya fenomenal kedua Al-Baitar adalah Kitab al-Mughni fi al-Adwiya al-Mufrada (diterjemahkan di Eropa 

menjadi The Ultimate in Materia Medica) yakni ensiklopedia obat-obatan. Obat bius masuk dalam daftar obat 

terapetik. Ditambah pula dengan 20 bab tentang beragam khasiat tanaman yang bermanfaat bagi tubuh 

manusia. Pada masalah pembedahan yang dibahas dalam kitab ini, Al-Baitar banyak dikutip sebagai ahli bedah 

Muslim ternama, Abul Qasim Zahrawi. Selain bahasa Arab, Baitar pun kerap memberikan nama Latin dan 

Yunani kepada tumbuhan, serta memberikan transfer pengetahuan. 

 

Tak hanya itu, ada juga Mizan al-Tabib (The Physician’s Balance), Al-Ibana wa Al-I’lam ‘ala ma fi Al-Minhaj 

min Al-Khalal wa Al-Awham yang merupakan telaah kritisnya atas ilmu farmasi sebelumnya, Minhaj al-Bayan 

fi ma yasta’meluhu al-Insan yang disusun oleh Abu Ali Yahya ibn Jazla al-Baghdadi (493 H/1100 M) serta juga 

Al-Af’al al-Ghariba wa al-Khawas al-’Ajiba. 

 

“Catatan-catatan Al-Baytar adalah catatan terpenting dalam dunia tumbuhan dari seluruh periode kejayaan 

ahli botani, mulai dari masa Dioscorides sampai abadke-16,” ungkap Sarton. Catatan Al-Baytar, kata ahli 

sejarah ini, seperti kamus atau ensiklopedia lengkap tentang tumbuh-tumbuhan.. 
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BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 

AL-BIRUNI 

 
Abu rayhan Muhammed Ibnu Ahmad Al-Biruni terlahir menjelang terbit fajar pada 4 september 973 
M di Kath (Kiva sekarang). Sebuah kota di sekitar wilayah aliran sungai Oxus, Khwarizm (Uzbekistan). 
Masa kecilnya tidak banyak diketahui. Al-biruni dalam biografinya mengaku sama sekali tidak 
mengenal ayahnya dan hanya sedikit mengenal kakeknya. 
Selain menguasai beragam ilmu pengetahuan, Al-biruni juga fasih dengan sederet bahasa seperti 
Arab, Turki, Persia, Sansekerta, Yahudi dan Suriah. Semasa muda dia menimba ilmu matematika dan 
astronomi dari Abu Nasir Mansur. 
Menginjak usia 20 tahun, Al-Biruni telah menulis beberapa karya dibidang sains. Dia juga kerap 
bertukar pikiran dan pengalaman dengan Ibnu Sina, Imuwan besar Muslim lainnya yang begitu 
berpengaruh di Eropa.  
Al-Biruni tumbuh dewasa dalam situasi politik yang kurang menentu. Ketika berusia 20 tahun, Dinasti 
Khwarizmi digullingkan oleh Emir Ma’mun Ibnu Muhammad dari Gurgan. Saat itu, Al-Biruni meminta 
perlindungan dan mengungsi di Istana Sultan Nuh Ibnu Mansur. 
Pada 998 M, Sultan dan Al-Biruni pergi ke Gurgan di Laut Kaspia. Dia tinggal di wilayah itu selama 
beberapa tahun. Selama tinggal di gurgan, Al-Biruni menyeleseikan salah satu karyanya The 
Chronology of Ancient Nations. Sekira 11 tahun kemudian, dia kembali ke Khwarizmi. 
Sekembalinya dari Gurgan, Al-Biruni menduduki jabatan terhormat sebagai pensihat sekaligus 
pejabat istana bagi pengganti Emir Ma’mun. pada 1017, situasi politik kembali bergolak menyusul 
kematian anak kedu Emir Ma’mun akibat pemberontakan. Khwarizmi pun diinvasi oleh Mahmud 
Ghazna pada 1017. Mahmud lalu membawa para pejabat istana Khwarizmi untuk memperkuat 
kerajaanya yang bermarkas di Ghazna, afganistan. Al-Biruni adalah seorang Ilmuwan dan pejabat 
istana yang ikut diboyong. Selain itu, ilmuwan lainnya yang dibawa Mahmud ke Ghazna adalah 
matematikus, Ibnu Iraq, dan seorang dikter, Ibnu Khammar. 
 
Untuk meningkatkan prestise istana yang dipimpinnya, Mahmud sengaja menarik para sarjana dan 
ilmuwan ke istana Ghazna. Mahmud pun melakukan beragam cara untuk mendatangkan para 
ilmuwan ke wilayah kekuasaanya. Ibnu Sina sempat menerima undangan bernada ancaman dari 
Mahmud agar dating dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya di istana Ghazna. 
 
Meski Mahmud terkesan memaksa. Al-Biruni menikmati keberadaanya di Ghazna, Di Istana, dia 
dihormati dan dengan leluasa dapat mengembangkan pengetahuan yang dikuasainya. Salah satu 
tugas Al-Biruni adalah menjadi astrolog istana bagi Mahmud dan penggantinya. 
 
Pada 1017 hingga 1030, Al-Biruni berkesempatan melancong ke India. Selama 13 tahun, dia mengkaji 
seluk-beluk India hingga melahirkan apa yang disebut Indologi atau studi tentang India. Di negeri 
Hindustan itu dia mengumpulkan beragam bahan bagi penelitian monumental yang dilakukannya. Dia 
mengorek dan menghimpun sejarah, kebiasaan, keyakinan atau kepercayaan yang dianut masyarakat 
di subbenua India. 
Selama hidupnya, Al-Biruni menghasilkan karya besar dalam bidang Astronomi lewat Masudic Canon 
yang didedikasikan kepada putra Mahmud, yaitu Ma’sud. Atas karyanya itu, Ma’sud menghadiahkan 



seekor gajah bermuatan penuh dengan perak. Namun, Al-Biruni mengembalikan hadiah yang 
ditermanya itu ke kas Negara. Sebagai bentuk penghargaan, Ma’sud juga menjamin Al-Biruni dengan 
uang pension yang dapat membuatnya tenang beristirahat serta terus mengembangkan ilmu 
pengetahuan. 
Al-Biruni lalu menulis buku astrologi, yaitu The Elements of Astrology. Selain itu, sang ilmuwan itupun 
menulis sederet karya dalam kedokteran, geografi, serta fisika. 
Al-Biruni telah menulis risalah tentang astrolabe serta memformulasikan table Astronomi untuk 
Sultan Ma’sud, “Papar Will Durant tentang kontribusi Al-Biruni dalam bidang Astronomi. Selain itu, 
Al-Biruni juga berjasa menuliskan risalah tentang planisphere dan armillary sphere. Dia bahkan 
mengatakan bahwa bentuk bumi adalah bulat. 
Al-Biruni tercatat sebgai astronom yang melakukan percobaan yang berhubungan dengan fenomena 
astronomi. Dia menduga galaksi bima sakti adalah kumpulan sejumlah bingtang. Pada 1031 dia 
merampungkan ensiklopedia astronomi yang sangat panjang, Al-Qanun Al Mas’udi. 
membedakan istilah astronomi dengan satrologi. Hal itu dilakukannya pada abad ke-11 M. dia juga 
menghasilkan berbagai karya penting dalam bidang astrologi. 
Dalam ilmu bumi, Al-Biruni menghasilkan sejumlah sumbangan penting sehingga dia dinobatkan 
sebagai “Bapak Geodesi”. Dia juga memberi kontribusi signifikan katografi, geologi,geografi dan 
mineralogy. Kartografi adalah ilmu membuat peta atau globe. Pada usia 22 tahun, Al-Biruni telah 
menulis karya penting dalam kartografi, yakni sebuah setudi tentang proyeksi pembuatan peta. 
Pada usia 17 tahun, Al-Biruni sudah mampu menghitung garis lintang Kath Khwarizmi dengan 
menggunakan ketinggian matahari. “kontribusi penting dalam bidang geodesi dan geografi telah 
disumbangkan Al-Biruni. Dia telah memeperkenalkan teknik mengukur bumi dan jaraknya 
menggunakan triangulasi,” papar John J. O’Connor dan Edmund F. Robertson dalam MacTutor History 
of Mathematics. 
Al-Biruni juga telah menghasilkan karya dalam bidang geologi. Salah satunya dia menulis tentang 
geologi India. Sementara itu dalam bidang mineralogy dia menulis kitab berjudul Al_Jawahir atau 
Book of Precious Stones yang menjelaskan beragam mineral. Dia mengklasifikasikan setiap mineral 
berdasarkan warna, bau, kekerasan, kepadatan, serta beratnya. 
Al-Biruni telah berperan mengenalkan metode saintifik dalam setiap bidang yang dipelajarinya. 
Misalnya, dalam Al-Jamawir yang sangat eksperimental. Pada bidang optic, Al-Biruni bersama Ibnu 
Al-Haitham termasuk ilmuwan pertama yang mengkaji dan mempelajari ilmu optic. Dialah yang 
pertama kali menemukan bahwa kecepatan cahaya lebih cepat dari kecepatan suara. 
Dalam ilmu social, Al-Biruni didapuk sebagai antropolog pertama didunia. Dia menulis secara detail 
studi kompertaif terkait antropologi manusia, agama, dan budaya di Timur Tengah, Mediterania, dan 
Asia Selatan. Dia dipuji sejumlah ilmuwan karena telah mengembangkan antropologi Islam. Dia juga 
mengembangkan metodelogi yang canggih dalam studi antropologi. 
 
Al-Biruni tercatat sebagai pelopor eksperimental lewat penemuan konsep reaksi waktu. Pad usia 27 
tahun, dia telah menulis buku sejarah yang berjudul Chronology. sayangnya buku ini telah hilang. 
Dalam kitab yang ditulisnya, Fi Tahqiq ma Li’I-Hid atau penelitian tentang India, dia membedakan 
metode saintifik dengan metode histories. Dia juga memberikan sumbangan yang signifikan bagi 
pengembangan matematika, khusunya dalam bidang teori dan praktik aritmatika, bilangan irasional, 
teori rasio, geometri, dan lainnya. 
“Dia salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah manusia”. Begitulah Al-Sabra menjuluki Al-Biruni, 
ilmuwan muslim serba bisa dari abad ke 10M. bapak sejarah Sains Barat, George Sarton pun 
mengagumi kiprah dan pencapaian Al-Biruni dalam beragam disiplin ilmu. ‘Semua pasti sepakat 
bahwa Al-Biruni adlaah seoarang Ilmuwan yang sangat hebat sepanjang zaman”, cetus Sarton. 
Bukan tanpa alas an jika Sarton dan Serba mendapuknya sebagai ilmuwan yang agung. Sejatinya, Al-
Biruni memang seorang saintis yang fenimenal. Sejarah mencatat Al-Biruni sebgaia sarjana muslim 
pertama yang mengkaji dan mempelajari seluk-beluk India dan tradisi Brahminical. Kerja kerasnya ini 
menobatkannya sebagai “Bapak Idiologi”. 
Di era keemasan Islam, Al-Biruni telah meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuwan tertua yang 
berhubungan dengan fifik bumi. Sebagai ilmuwan yang menguasai beragam ilmu, Al-Biruni jugan 
menjadi pelopor dalam berbagai metode pengembangan sains. Sejrah sains mencatat, ilmuwan yang 
hidup diera kekuasaan dinasti Samanid itu merupakan salah satu pelopor metode saintifik 



eksperimental. Dialah ilmuwan yang bertanggunag jawab memperkenalkan metode eksperimental 
dalam ilmu mekanik. Al-Biruni juga tercatat sebgaia seorang perintis psikologi eksperimental. 

BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 

Jabir Ibnu Hayyan / Ibnu Geber 

 

Lahir di kota peradaban Islam klasik, Kuffah (Irak), ilmuwan Muslim ini lebih dikenal dengan nama 
Ibnu Hayyan. Sementara di Barat ia dikenal dengan nama Ibnu Geber. Ayahnya, seorang penjual obat, 
meninggal sebagai ‘syuhada’ demi penyebaran ajaran Syi’ah. Jabir kecil menerima pendidikannya dari 
raja bani Umayyah, Khalid Ibnu Yazid Ibnu Muawiyah, dan imam terkenal, Jakfar Sadiq. Ia juga pernah 
berguru pada Barmaki Vizier pada masa kekhalifahan Abbasiyah pimpinan Harun Al Rasyid. 
Ditemukannya kimia oleh Jabir ini membuktikan, bahwa ulama di masa lalu tidak melulu lihai dalam 
ilmu-ilmu agama, tapi sekaligus juga menguasai ilmu-ilmu umum. “Sesudah ilmu kedokteran, 
astronomi, dan matematika, bangsa Arab memberikan sumbangannya yang terbesar di bidang 
kimia,” tulis sejarawan Barat, Philip K Hitti, dalam History of The Arabs. Berkat penemuannya ini pula, 
Jabir dijuluki sebagai Bapak Kimia Modern. 
Dalam karirnya, ia pernah bekerja di laboratorium dekat Bawwabah di Damaskus. Pada masamasa 
inilah, ia banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru di sekitar kimia. Berbekal 
pengalaman dan pengetahuannya itu, sempat beberapa kali ia mengadakan penelitian soal kimia. 
Namun, penyelidikan secara serius baru ia lakukan setelah umurnya menginjak dewasa. 
Dalam penelitiannya itu, Jabir mendasari eksperimennya secara kuantitatif dan instrumen yang 
dibuatnya sendiri, menggunakan bahan berasal dari logam, tumbuhan, dan hewani. Jabir mempunyai 
kebiasaan yang cukup konstruktif mengakhiri uraiannya pada setiap eksperimen. Antara lain dengan 
penjelasan : “Saya pertamakali mengetahuinya dengan melalui tangan dan otak saya dan saya 
menelitinya hingga sebenar mungkin dan saya mencari kesalahan yang mungkin masih terpendam “. 
Dari Damaskus ia kembali ke kota kelahirannya, Kuffah. Setelah 200 tahun kewafatannya, ketika 
penggalian tanah dilakukan untuk pembuatan jalan, laboratoriumnya yang telah punah, ditemukan. 
Di dalamnya didapati peralatan kimianya yang hingga kini masih mempesona, dan sebatang emas 
yang cukup berat. 

Teori Jabir 

Pada perkembangan berikutnya, Jabir Ibnu Hayyan membuat instrumen pemotong, peleburan dan 
pengkristalan. Ia menyempurnakan proses dasar sublimasi, penguapan, pencairan, kristalisasi, 
pembuatan kapur, penyulingan, pencelupan, pemurnian, sematan (fixation), amalgamasi, dan 
oksidasi-reduksi. 
Semua ini telah ia siapkan tekniknya, praktis hampir semua ‘technique’ kimia modern. Ia 
membedakan antara penyulingan langsung yang memakai bejana basah dan tak langsung yang 
memakai bejana kering. Dialah yang pertama mengklaim bahwa air hanya dapat dimurnikan melalui 
proses penyulingan. 
Khusus menyangkut fungsi dua ilmu dasar kimia, yakni kalsinasi dan reduksi, Jabir menjelaskan, 
bahwa untuk mengembangkan kedua dasar ilmu itu, pertama yang harus dilakukan adalah mendata 
kembali dengan metoda-metoda yang lebih sempurna, yakni metoda penguapan, sublimasi, destilasi, 
penglarutan, dan penghabluran. 
Setelah itu, papar Jabir, memodifikasi dan mengoreksi teori Aristoteles mengenai dasar logam, yang 
tetap tidak berubah sejak awal abad ke 18 M. Dalam setiap karyanya, Jabir melaluinya dengan 
terlebih dahulu melakukan riset dan eksperimen. Metode inilah yang mengantarkannya menjadi 
ilmuwan besar Islam yang mewarnai renaissance dunia Barat. 
Namun demikian, Jabir tetap saja seorang yang tawadlu’ dan berkepribadian mengagumkan. “Dalam 
mempelajari kimia dan ilmu fisika lainnya, Jabir memperkenalkan eksperimen objektif, suatu 
keinginan memperbaiki ketidakjelasan spekulasi Yunani. Akurat dalam pengamatan gejala, dan tekun 
mengumpulkan fakta. Berkat dirinya, bangsa Arab tidak mengalami kesulitan dalam menyusun 
hipotesa yang wajar,” tulis Robert Briffault. 



Menurut Briffault, kimia, proses pertama penguraian logam yang dilakukan oleh para metalurg dan 
ahli permata Mesir, mengkombinasikan logam dengan berbagai campuran dan mewarnainya, 
sehingga mirip dengan proses pembuatan emas. Proses demikian, yang tadinya sangat dirahasiakan, 
dan menjadi monopoli perguruan tinggi, dan oleh para pendeta disamarkan ke dalam formula mistik 
biasa, di tangan Jabir bin Hayyan menjadi terbuka dan disebarluaskan melalui penyelidikan, dan 
diorganisasikan dengan bersemangat. 
Terobosan Jabir lainnya dalam bidang kimia adalah preparasi asam sendawa, hidroklorik, asam sitrat 
dan asam tartar. Penekanan Jabir di bidang eksperimen sistematis ini dikenal tak ada duanya di 
dunia. Inilah sebabnya, mengapa Jabir diberi kehormatan sebagai ‘Bapak Ilmu Kimia Modern’ oleh 
sejawatnya di seluruh dunia. Dalam tulisan Max Mayerhaff, bahkan disebutkan, jika ingin mencari 
akar pengembangan ilmu kimia di daratan Eropa, maka carilah langsung ke karyakarya Jabir Ibnu 
Hayyan. 
Puaskah Jabir? Tidak! Ia terus mengembangkan keilmuannya sampai batas tak tertentu. Dalam hal 
teori keseimbangan misalnya, diakui para ilmuwan modern sebagai terobosan baru dalam prinsip dan 
praktik alkemi dari masa sebelumnya. Sangat spekulatif, di mana Jabir berusaha mengkaji 
keseimbangan kimiawi yang ada di dalam suatu interaksi zat-zat berdasarkan sistem numerologi 
(studi mengenai arti klenik dari sesuatu dan pengaruhnya atas hidup manusia) yang diterapkannya 
dalam kaitan dengan alfabet 28 huruf Arab untuk memperkirakan proporsi alamiah dari produk 
sebagai hasil dari reaktan yang bereaksi. Sistem ini niscaya memiliki arti esoterik, karena kemudian 
telah menjadi pendahulu penulisan jalannya reaksi kimia. 
Jelas dengan ditemukannya proses pembuatan asam anorganik oleh Jabir telah memberikan arti 
penting dalam sejarah kimia. Di antaranya adalah hasil penyulingan tawas, amonia khlorida, potasium 
nitrat dan asam sulferik. Pelbagai jenis asam diproduksi pada kurun waktu eksperimen kimia yang 
merupakan bahan material berharga untuk beberapa proses industrial. Penguraian beberapa asam 
terdapat di dalam salah satu manuskripnya berjudul Sandaqal-Hikmah (Rongga Dada Kearifan) . 
Seluruh karya Jabir Ibnu Hayyan lebih dari 500 studi kimia, tetapi hanya beberapa yang sampai pada 
zaman Renaissance. Korpus studi kimia Jabir mencakup penguraian metode dan peralatan dari 
pelbagai pengoperasian kimiawi dan fisikawi yang diketahui pada zamannya. Di antara bukunya yang 
terkenal adalah Al Hikmah Al Falsafiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin berjudul 
SummaPerfecdonis. 
Suatu pernyataan dari buku ini mengenai reaksi kimia adalah: “Air raksa (merkuri) dan belerang 
(sulfur) bersatu membentuk satu produk tunggal, tetapi adalah salah menganggap bahwa produk ini 
sama sekali baru dan merkuri serta sulfur berubah keseluruhannya secara lengkap. Yang benar 
adalah bahwa, keduanya mempertahankan karakteristik alaminya, dan segala yang terjadi adalah 
sebagian dari kedua bahan itu berinteraksi dan bercampur, sedemikian rupa sehingga tidak mungkin 
membedakannya secara seksama. Jika dihendaki memisahkan bagianbagian terkecil dari dua kategori 
itu oleh instrumen khusus, maka akan tampak bahwa tiap elemen (unsur) mempertahankan 
karakteristik teoretisnya. Hasilnya adalah suatu kombinasi kimiawi antara unsur yang terdapat dalam 
keadaan keterkaitan permanen tanpa perubahan karakteristik dari masing-masing unsur.” 
Ide-ide eksperimen Jabir itu sekarang lebih dikenal/dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasikan 
unsur-unsur kimia, utamanya pada bahan metal, nonmetal dan penguraian zat kimia. Dalam bidang 
ini, ia merumuskan tiga tipe berbeda dari zat kimia berdasarkan unsur-unsurnya: 
Air (spirits), yakni yang mempengaruhi penguapan pada proses pemanasan, seperti pada bahan 
camphor, arsenik dan amonium klorida, Metal, seperti pada emas, perak, timah, tembaga, besi, dan 
Bahan campuran, yang dapat dikonversi menjadi semacam bubuk. 
Sampai abad pertengahan risalah-risalah Jabir di bidang ilmu kimia –termasuk kitabnya yang 
masyhur, yakni Kitab Al-Kimya dan Kitab Al Sab’een, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. 
Terjemahan Kitab Al Kimya bahkan telah diterbitkan oleh ilmuwan Inggris, Robert Chester pada 1444, 
dengan judul The Book of the Composition of Alchemy. Sementara buku kedua Kitab Al Sab’een, 
diterjemahkan oleh Gerard Cremona. 

 

 



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 

IBNU ISMAIL AL JAZARI  
Ilmuwan Muslim Penemu Konsep Robotika Modern: 

 

Al Jazari mengembangkan prinsip hidrolik untuk menggerakkan mesin yang kemudian hari dikenal 

sebagai mesin robot. 

”Tak mungkin mengabaikan hasil karya Al-Jazari yang begitu penting. Dalam bukunya, ia begitu 

detail memaparkan instruksi untuk mendesain, merakit, dan membuat sebuah mesin” (Donald Hill).  

Kalimat di atas merupakan komentar Donald Hill, seorang ahli teknik asal Inggris yang tertarik dengan 

sejarah teknologi, atas buku karya ahli teknik Muslim yang ternama, Al-Jazari. Al Jazari merupakan 

seorang tokoh besar di bidang mekanik dan industri. Lahir dai Al Jazira, yang terletak diantara sisi 

utara Irak dan timur laut Syiria, tepatnya antara Sungai tigris dan Efrat.Al-Jazari merupakan ahli teknik 

yang luar biasa pada masanya. Nama lengkapnya adalah Badi Al-Zaman Abullezz Ibn Alrazz Al-

Jazari. Dia tinggal di Diyar Bakir, Turki, selama abad kedua belas. Ibnu Ismail Ibnu Al-Razzaz al-

Jazari mendapat julukan sebagai Bapak Modern Engineering berkat temuan-temuannya yang banyak 

mempengaruhi rancangan mesin-mesin modern saat ini, diantaranya combustion engine, crankshaft, 

suction pump, programmable automation, dan banyak lagi. 

Ia dipanggil Al-Jazari karena lahir di Al-Jazira, sebuah wilayah yang terletak di antara Tigris dan Efrat, 

Irak. Seperti ayahnya ia mengabdi pada raja-raja Urtuq atau Artuqid di Diyar Bakir dari 1174 sampai 

1200 sebagai ahli teknik. 

Donald Routledge dalam bukunya Studies in Medieval Islamic Technology, mengatakan bahwa hingga 

zaman modern ini, tidak satupun dari suatu kebudayaan yang dapat menandingi lengkapnya instruksi 

untuk merancang, memproduksi dan menyusun berbagai mesin sebagaimana yang disusun oleh Al-

Jazari. Pada 1206 ia merampungkan sebuah karya dalam bentuk buku yang berkaitan dengan dunia 

teknik.Beliau mendokumentasikan lebih dari 50 karya temuannya, lengkap dengan rincian gambar-

gambarnya dalam buku, “al-Jami Bain al-Ilm Wal ‘Aml al-Nafi Fi Sinat ‘at al-Hiyal” (The Book of 

Knowledge of Ingenious Mechanical Devices). Bukunya ini berisi tentang teori dan praktik mekanik. 

Karyanya ini sangat berbeda dengan karya ilmuwan lainnya, karena dengan piawainya Al-Jazari 

membeberkan secara detail hal yang terkait dengan mekanika. Dan merupakan kontribusi yang sangat 

berharga dalam sejarah teknik. 

Keunggulan buku tersebut mengundang decak kagum dari ahli teknik asal Inggris, Donald Hill (1974). 

Donald berkomentar bahwa dalam sejarah, begitu pentingnya karya Al-Jazari tersebut. Pasalnya, kata 

dia, dalam buku Al-Jazari, terdapat instruksi untuk merancang, merakit, dan membuat mesin. 

Di tahun yang sama juga 1206, al-Jazari membuat jam gajah yang bekerja dengan tenaga air dan berat 

benda untuk menggerakkan secara otomatis sistem mekanis, yang dalam interval tertentu akan 

memberikan suara simbal dan burung berkicau. Prinsip humanoid automation inilah yang mengilhami 

pengembangan robot masa sekarang. Kini replika jam gajah tersebut disusun kembali oleh London 

Science Museum, sebagai bentuk penghargaan atas karya besarnya. 

Pada acara World of Islam Festival yang diselenggarakan di Inggris pada 1976, banyak orang yang 

berdecak kagum dengan hasil karya Al-Jazari. Pasalnya, Science Museum merekonstruksi kerja 

gemilang Al-Jazari, yaitu jam air. 

 



Ketertarikan Donald Hill terhadap karya Al-Jazari membuatnya terdorong untuk menerjemahkan karya 

Al-Jazari pada 1974, atau enam abad dan enam puluh delapan tahun setelah pengarangnya 

menyelesaikan karyanya. 

Tulisan Al-Jazari juga dianggap unik karena memberikan gambaran yang begitu detail dan jelas. Sebab 

ahli teknik lainnya lebih banyak mengetahui teori saja atau mereka menyembunyikan pengetahuannya 

dari orang lain. Bahkan ia pun menggambarkan metode rekonstruksi peralatan yang ia temukan. 

Karyanya juga dianggap sebagai sebuah manuskrip terkenal di dunia, yang dianggap sebagai teks 

penting untuk mempelajari sejarah teknologi. Isinya diilustrasikan dengan miniatur yang menakjubkan. 

Hasil kerjanya ini kerap menarik perhatian bahkan dari dunia Barat. 

Dengan karya gemilangnya, ilmuwan dan ahli teknik Muslim ini telah membawa masyarakat Islam 

pada abad ke-12 pada kejayaan. Ia hidup dan bekerja di Mesopotamia selama 25 tahun. Ia mengabdi di 

istana Artuqid, kala itu di bawah naungan Sultan Nasir al-Din Mahmoud. 

Al-Jazari memberikan kontribusi yang pentng bagi dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat. Mesin 

pemompa air yang dipaparkan dalam bukunya, menjadi salah satu karya yang inspiratif. Terutama bagi 

sarjana teknik dari belahan negari Barat. 

Jika menilik sejarah, pasokan air untuk minum, keperluan rumah tangga, irigasi dan kepentingan 

industri merupakan hal vital di negara-negara Muslim. Namun demikian, yang sering menjadi masalah 

adalah terkait dengan alat yang efektif untuk memompa air dari sumber airnya. 

Masyarakat zaman dulu memang telah memanfaatkan sejumlah peralatan untuk mendapatkan air. 

Yaitu, Shaduf maupun Saqiya. Shaduf dikenal pada masa kuno, baik di Mesir maupun Assyria. Alat 

ini terdiri dari balok panjang yang ditopang di antara dua pilar dengan balok kayu horizontal. 

Sementara Saqiya merupakan mesin bertenaga hewan. Mekanisme sentralnya terdiri dari dua gigi. 

Tenaga binatang yang digunakan adalah keledai maupun unta dan Saqiya terkenal pada zaman Roma. 

Para ilmuwan Muslim melakukan eksplorasi peralatan tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih 

memuaskan. Al-Jazari merintis jalan ke sana dengan menguraikan mesin yang mampu menghasilkan 

air dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan mesin yang pernah ada sebelumnya. 

Al-Jazari, kala itu, memikul tanggung jawab untuk merancang lima mesin pada abad ketiga belas. Dua 

mesin pertamanya merupakan modifikasi terhadap Shaduf, mesin ketiganya adalah pengembangan dari 

Saqiya di mana tenaga air menggantikan tenaga binatang. 

Satu mesin yang sejenis dengan Saqiya diletakkan di Sungai Yazid di Damaskus dan diperkirakan 

mampu memasok kebutuhan air di rumah sakit yang berada di dekat sungai tersebut. 

Mesin keempat adalah mesin yang menggunakan balok dan tenaga binatang. Balok digerakkan secara 

naik turun oleh sebuah mekanisme yang melibatkan gigi gerigi dan sebuah engkol. 

Mesin itu diketahui merupakan mesin pertama kalinya yang menggunakan engkol sebagai bagian dari 

sebuah mesin. Di Eropa hal ini baru terjadi pada abad 15. Dan hal itu dianggap sebagai pencapaian 

yang luar biasa. 

Pasalnya, engkol mesin merupakan peralatan mekanis yang penting setelah roda. Ia menghasilkan 

gerakan berputar yang terus menerus. Pada masa sebelumnya memang telah ditemukan engkol mesin, 

namun digerakkan dengan tangan. Tetapi, engkol yang terhubung dengan sistem rod di sebuah mesin 

yang berputar ceritanya lain. 

Penemuan engkol mesin sejenis itu oleh sejarawan teknologi dianggap sebagai peralatan mekanik yang 

paling penting bagi orang-orang Eropa yang hidup pada awal abad kelima belas. Bertrand Gille 

menyatakan bahwa sistem tersebut sebelumnya tak diketahui dan sangat terbatas penggunaannya. 

Pada 1206 engkol mesin yang terhubung dengan sistem rod sepenuhnya dikembangkan pada mesin 

pemompa air yang dibuat Al-jazari. Ini dilakukan tiga abad sebelum Francesco di Giorgio Martini 

melakukannya. 

Sedangkan mesin kelima, adalah mesin pompa yang digerakkan oleh air yang merupakan peralatan 

yang memperlihatkan kemajuan lebih radikal. Gerakan roda air yang ada dalam mesin itu 

menggerakan piston yang saling berhubungan. 

Kemudian, silinder piston tersebut terhubung dengan pipa penyedot. Dan pipa penyedot selanjutnya 

menyedot air dari sumber air dan membagikannya ke sistem pasokan air. Pompa ini merupakan contoh 

awal dari double-acting principle. Taqi al-Din kemudian menjabarkannya kembali mesin kelima dalam 

bukunya pada abad keenam belas. 

 

BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 



Abu Al Zahrawi / ALBUCASIS 
Sang Penemu Gips Era Islam: 

 

Abu Al Zahrawi merupakan seorang dokter, ahli bedah, maupun ilmuan yang berasal dari Andalusia. 

Dia merupakan penemu asli dari teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips 

sebagaimana yang dilakukan pada era modern ini. Sebagai seorang dokter era kekalifahan, dia sangat 

berjasa dalam mewariskan ilmu kedokteran yang penting bagi era modern ini. 

Al Zahrawi lahir pada tahun 936 di kota Al Zahra yaitu sebuah kota yang terletak di dekat Kordoba di 

Andalusia yang sekarang dikenal dengan negara modern Spanyol di Eropa. Kota Al Zahra sendiri 

dibangun pada tahun 936 Masehi oleh Khalifah Abd Al rahman Al Nasir III yang berkuasa antara 

tahun 912 hingga 961 Masehi. Ayah Al Zahrawi merupakan seorang penguasa kedelapan dari Bani 

Umayyah di Andalusia yang bernama Abbas. Menurut catatan sejarah keluarga ayah Al Zahrawi 

aslinya dari Madinah yang pindah ke Andalusia. 

Al Zahrawi selain termasyhur sebagai dokter yang hebat juga termasyhur karena sebagai seorang 

Muslim yang taat. Dalam buku Historigrafi Islam Kontemporer, seorang penulis dari perpustakaan 

Viliyuddin Istanbul Turki menyatakan Al Zahrawi hidup bagaikan seorang sufi. Kebanyakan dia 

melakukan pengobatan kepada para pasiennya secara cuma-cuma. Dia sering kali tidak meminta 

bayaran kepada para pasiennya. Sebab dia menganggap melakukan pengobatan kepada para pasiennya 

merupakan bagian dari amal atau sedekah. Dia merupakan orang yang begitu pemurah serta baik budi 

pekertinya. 

Selain membuka praktek pribadi, Al Zahrawi juga bekerja sebagai dokter pribadi Khalifah Al Hakam 

II yang memerintah Kordoba di Andalusia yang merupakan putra dari Kalifah Abdurrahman III (An-

Nasir). Khalifah Al Hakam II sendiri berkuasa dari tahun 961 sampai tahun 976. Dia melakukan 

perjanjian damai dengan kerajaan Kristen di Iberia utara dan menggunakan kondisi yang stabil untuk 

mengembangkan agrikultur melalui pembangunan irigasi. Selain itu dia juga meningkatkan 

perkembangan ekonomi dengan memperluas jalan dan pembangunan pasar. 

Kehebatan Al Zahrawi sebagai seorang dokter tak dapat diragukan lagi. Salah satu sumbangan 

pemikiran Al Zahrawi yang begitu besar bagi kemajuan perkembangan ilmu kedokteran modern 

adalah penggunaan gips bagi penderita patah tulang maupun geser tulang agar tulang yang patah bisa 

tersambung kembali. Sedangkan tulang yang geser bisa kembali ke tempatnya semula. Tulang yang 

patah tersebut digips atau dibalut semacam semen. Dalam sebuah risalahnya, dia menuliskan, jika 

terdapat tulang yang bergeser maka tulang tersebut harus ditarik supaya kembali tempatnya semula. 

Sedangkan untuk kasus masalah tulang yang lebih gawat, seperti patah maka harus digips. 

Untuk menarik tulang lengan yang bergeser, Al Zahrawi menganjurkan seorang dokter meminta 

bantuan dari dua orang asisten. Kedua asisten tersebut bertugas memegangi pasien dari tarikan. 

Kemudian lengan harus diputar ke segala arah setelah lengan yang koyak dibalut dengan balutan kain 

panjang atau pembalut yang lebih besar. Sebelum dokter memutar tulang sendi sang pasian, dokter 

tersebut harus mengoleskan salep berminyak ke tangannya. Hal ini juga harus dilakukan oleh para 

asisten yang ikut membantunya dalam proses penarikan. Setelah itu dokter menggerakan tulang sendi 

pasien dan mendorong tulang tersebut hingga tulang tersebut kembali ke tempatnya semula. 



Setelah tulang lengan yang bergeser tersebut kembali ke tempat semula, dokter harus melekatkan gips 

pada bagian tubuh yang tulangnya tadi sudah dikembalikan. Gips tersebut mengandung obat penahan 

darah dan memiliki kemampuan menyerap. Kemudian gips tersebut diolesi dengan putih telur dan 

dibalut dengan perban secara ketat. Setelah itu, dengan menggunakan perban yang diikatkan ke lengan, 

lengan pasien digantungkan ke leher selama beberapa hari. Sebab jika lengan tidak digantungkan, 

maka lengan terasa sakit karena masih lemah kondisinya. 

Sesudah kondisi lengan semakin kuat dan membaik, maka gantungan lengan ke leher dilepaskan. Jika 

tulang yang bergeser itu sudah benar-benar kembali dalam posisi semula dengan baik dan sudah tidak 

terasa begitu sakit lagi maka buka semua balutan termasuk gips yang membalut tangan pasien. Tetapi 

jika tulang yang bergeser tersebut belum sepenuhnya pulih atau kembali ke tempat semula secara 

tepat, maka perban maupun gips yang membalut lengan pasien harus dibuka. Lalu lengan pasien 

dibalut lagi dengan gips dan perban yang baru setelah itu dibiarkan selama beberapa hari hingga 

lengan pasien benar-benar sembuh total. 

Salah satu karya fenomenal Al Zahrawi merupakan Kitab Al-Tasrif. Kitab tersebut berisi penyiapan 

aneka obat-obatan yang diperlukan untuk penyembuhan setelah dilakukannya proses operasi. Dalam 

penyiapan obat-obatan itu, dia mengenalkan tehnik sublimasi. Kitab Al Tasrif sendiri begitu populer 

dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa oleh para penulis. Terjemahan Kitab Al Tasrif 

pernah diterbitkan pada tahun 1519 dengan judul Liber Theoricae nec non Practicae Alsaharavii. Salah 

satu risalah buku tersebut juga diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan Latin oleh Simone di Genova 

dan Abraham Indaeus pada abad ke-13. Salinan Kitab Al Tasrif juga juga diterbitkan di Venice pada 

tahun 1471 dengan judul Liber Servitoris. Risalah lain dalam Kitab Al Tasrif juga diterjemahkan 

dalam bahasa Latin oleh Gerardo van Cremona di Toledo pada abad ke-12 dengan judul Liber 

Alsaharavi di Cirurgia. Dengan demikian kitab karya Al Zahrawi semakin termasyhur di seluruh 

Eropa. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya karya Al Zahrawi tersebut bagi dunia. Kitabnya yang 

mengandung sejumlah diagram dan ilustrasi alat bedah yang digunakan Al Zahrawi ini menjadi buku 

wajib mahasiswa kedokteran di berbagai kampus-kampus. 

Al Zahrawi menjadi pakar kedokteran yang termasyhur pada zamannya. Bahkan hingga lima abad 

setelah dia meninggal, bukunya tetap menjadi buku wajib bagi para dokter di berbagai belahan dunia. 

Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan kedokterannya masuk dalam kurikulum jurusan kedokteran di 

seluruh Eropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIOGRAFI ILMUAN MUSLIM 

AL-JAHIZ 

 

Al-Jahiz lahir di Basra, Irak pada 781 M. Abu Uthman Amr ibn Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri, 

nama aslinya. Ahli zoologi terkemuka dari Basra, Irak ini merupakan ilmuwan Muslim pertama yang 

mencetuskan teori evolusi. Pengaruhnya begitu luas di kalangan ahli zoologi Muslim dan Barat. Jhon 

William Draper, ahli biologi Barat yang sezaman dengan Charles Darwin pernah berujar, ”Teori 

evolusi yang dikembangkan umat Islam lebih jauh dari yang seharusnya kita lakukan. Para ahli biologi 

Muslim sampai meneliti berbagai hal tentang anorganik serta mineral.” Al-Jahiz lah ahli biologi 

Muslim yang pertama kali mengembangkan sebuah teori evolusi . 

Ilmuwan dari abad ke-9 M itu mengungkapkan dampak lingkungan terhadap kemungkinan seekor 

binatang untuk tetap bertahan hidup. Sejarah peradaban Islam mencatat, Al-Jahiz sebagai ahli biologi 

pertama yang mengungkapkan teori berjuang untuk tetap hidup (struggle for existence). Untuk dapat 

bertahan hidup, papar dia, makhluk hidup harus berjuang, seperti yang pernah dialaminya semasa 

hidup. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di keluarga miskin. Meskipun harus berjuang membantu 

perekonomian keluarga yang morat-marit dengan menjual ikan, ia tidak putus sekolah dan rajin 

berdiskusi di masjid tentang sains. Beliau bersekolah hingga usia 25 tahun. Di sekolah, Al-Jahiz 

mempelajari banyak hal, seperti puisi Arab, filsafat Arab, sejarah Arab dan Persia sebelum Islam, serta 

Al-Qur’an dan hadist. 

Al-Jahiz juga merupakan penganut awal determinisme lingkungan. Menurutnya, lingkungan dapat 

menentukan karakteristik fisik penghuni sebuah komunitas tertentu. Asal muasal beragamnya warna 

kulit manusia terjadi akibat hasil dari lingkungan tempat mereka tinggal. Berkat teori-teori yang begitu 

cemerlang, Al-Jahiz pun dikenal sebagai ahli biologi terbesar yang pernah lahir di dunia Islam. 

Ilmuwan yang amat tersohor di kota Basra, Irak itu berhasil menuliskan kitab Ritab Al-Haywan (Buku 

tentang Binatang). Dalam kitab itu dia menulis tentang kuman, teori evolusi, adaptasi, dan psikologi 

binatang. Al-Jahiz pun tercatat sebagai ahli biologi pertama yang mencatat perubahan hidup burung 

melalui migrasi. Tak cuma itu, pada abad ke-9 M. Al-Jahiz sudah mampu menjelaskan metode 

memperoleh ammonia dari kotoran binatang melalui penyulingan. Sosok dan pemikiran Al-Jahiz pun 

begitu berpengaruh terhadap ilmuwan Persia, Al-Qazwini, dan ilmuwan Mesir, Al-Damiri. Karirnya 

sebagai penulis ia awali dengan menulis artikel. Ketika itu Al-Jahiz masih di Basra. Sejak itu, ia terus 

menulis hingga menulis dua ratus buku semasa hidupnya. 

Pada abad ke-11, Khatib al-Baghdadi menuduh Al-Jahiz memplagiat sebagian pekerjaannya dari Kitab 

al-Hayawan of Aristotle. Selain al-Hayawan, beliau juga menulis kitab al-Bukhala (Book of Misers or 

Avarice & the Avaricious), Kitab al-Bayan wa al-Tabyin (The Book of eloquence and demonstration), 

Kitab Moufakharat al Jawari wal Ghilman (The book of dithyramb of concubines and ephebes), dan 

Risalat mufakharat al-sudan ‘ala al-bidan (Superiority Of The Blacks To The Whites). 

Suatu ketika, pada tahun 816 M ia pindah ke Baghdad. Al-Jahiz meninggal setelah lima puluh tahun 

menetap di Baghdad pada tahun 869, ketika ia berusia 93 tahun. 



Biografi Ilmuan Muslim 

Biografi Abdus Salam: Muslim Pertama Peraih Nobel Fisika 

 

 

Mohammad Abdus Salam (1926-1996) adalah seorang fisikawan dan satu-satunya penerima hadiah 

Nobel dari Pakistan. Lahir di Jhang, Punjab, Pakistan, Abdus Salam menempuh pendidikan S1 dan S2-

nya di Universitas Punjab sebelum memperoleh beasiswa ke Universitas Cambridge. Di sana, dia 

mendapatkan gelar BA dengan double first-class honours di bidang fisika dan matematika pada tahun 

1949. Pada tahun 1950, Abdus Salam memenangkan Smith's Prize dari Universitas Cambridge untuk 

the most outstanding pre-doctoral contribution to physics. 

 

Abdus Salam menyelesaikan studi doktoralnya di bidang fisika teori (elektrodinamika kuantum) di 

universitas yg sama. Sejak sebelum disertasinya komplit, karya-karya ilmiah Abdus Salam telah 

dikenal di dunia internasional. Pada tahun 1958, Abdus Salam mendapatkan Adams Prize dari 

Universitas Cambridge sebagai first-class international researcher di bidang matematika. Pada usia 33 

tahun, di tahun 1959, Abdus Salam menjadi salah satu anggota termuda Fellow of the Royal Society.  

 

Ada 2 hal yang sangat menarik tentang tokoh yang satu ini. Yang pertama adalah sumbangannya 

terhadap kemajuan sains di negara berkembang, termasuk di negaranya sendiri, Pakistan.  

 

Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, Abdus Salam kembali ke Pakistan dengan tujuan mendirikan 

sekolah berbasis riset. Selama tahun 1951-1954, Abdus Salam mengajar matematika di Government 

College, Lahore, dan menjadi kepala departemen matematika di Universitas Punjab. Karena ternyata 

tidaklah mungkin mengejar karir riset di bidang fisika teori di Pakistan, Abdus Salam kemudian 

menerima tawaran mengajar dari Universitas Cambridge. Pada tahun 1957, Abdus Salam menjadi 

profesor bidang fisika teori di Imperial College, London. Di sana dia bertahan hingga masa 

pensiunnya. 

 

Selama berkarya di luar negeri, Abdus Salam beberapa kali kembali negara asalnya, Pakistan, sebagai 

penasihat kebijakan sains. Abdus Salam berperan penting dalam pembentukan Pakistan Atomic 



Energy Comission (PAEC) dan Space and Upper Atmosphere Research Comission (SUPARCO), 

lembaga riset atom dan ruang angkasa Pakistan. Juga dalam pembentukan superior science colleges di 

seluruh Pakistan yang bertujuan memajukan sains di negara tersebut. 

 

Salah satu sumbangsih penting Abdus Salam terhadap negara berkembang adalah pembentukan 

International Centre for Theoretical Physics (ICTP) dengan program "Associateships"-nya. Melalui 

program ini, fisikawan-fisikawan muda dari negara berkembang bisa mendapat kesempatan selama 9 

bulan untuk melakukan riset dan bersentuhan dengan komunitas internasional di Trieste. Abdus Salam 

juga mendirikan TWAS atau The Academy of Sciences for the Developing World yang juga bertujuan 

memajukan dan memfasilitasi sains di negara berkembang. 

 

Abdus Salam menggunakan uang yg didapatnya dari penghargaan Atoms for Peace Medal and Award 

sebagai dana awal program Associateship ICTP dan membiayai fisikawan-fisikawan muda dari 

Pakistan untuk mengunjungi Trieste. Hadiah uang yang diterimanya dari penghargaan nobel sama 

sekali tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, tapi seluruhnya dihabiskan untuk 

kepentingan ilmuwan-ilmuwan dari negara berkembang.  

 

Hal kedua yang sangat menarik dari tokoh ini adalah ketaatannya sebagai seorang Muslim. Abdus 

Salam adalah anggota Ahmadiyya Muslim Community. Dalam pidato penerimaan hadiah nobelnya, 

Abdus Salam mengutip ayat Qur'an sebagai berikut: 

"Thou seest not, in the creation of the All-merciful any imperfection, Return thy gaze, seest thou any 

fissure. Then Return thy gaze, again and again. Thy gaze, Comes back to thee dazzled, aweary." Yang 

kemudian dilanjutkan dengan: "This, in effect, is the faith of all physicists; the deeper we seek, the 

more is our wonder excited, the more is the dazzlement for our gaze". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografi Ilmuan Muslim 

Biografi Abu Wafa - Sang Matematikawan Jenius  

 
 

 

Ahli matematika Muslim fenomenal di era keemasan Islam ternyata bukan hanya Al-

Khawarizmi. Pada abad ke-10 M, peradaban Islam juga pernah memiliki seorang matematikus yang 

tak kalah hebat dibandingkan Khawarizmi. Matematikus Muslim yang namanya terbilang kurang 

akrab terdengar itu bernama Abul Wafa Al-Buzjani. “Ia adalah salah satu matematikus terhebat yang 

dimiliki perabadan Islam,” papar Bapak Sejarah Sains, George Sarton dalam bukunya bertajuk 

Introduction to the History of Science. 

Abul Wafa adalah seorang saintis serba bisa. Selain jago di bidang matematika, ia pun 

terkenal sebagai insinyur dan astronom terkenal pada zamannya. 

Kiprah dan pemikirannya di bidang sains diakui peradaban Barat. Sebagai bentuk 

pengakuan dunia atas jasanya mengembangkan astronomi, organisasi astronomi dunia 

mengabadikannya menjadi nama salah satu kawah bulan. Dalam bidang matematika, Abul Wafa pun 

banyak memberi sumbangan yang sangat penting bagi pengembangan ilmu berhitung itu. 

“Abul Wafa dalah matematikus terbesar di abad ke 10 M,” ungkap Kattani. Betapa tidak. 

Sepanjang hidupnya, sang ilmu wan telah berjasa melahirkan sederet inovasi penting bagi ilmu 

matematika. Ia tercatat menulis kritik atas pemikiran Eucklid, Diophantos dan Al-Khawarizmisayang 

risalah itu telah hilang. Sang ilmuwanpun mewariskan Kitab Al-Kami (Buku Lengkap) yang 

membahas tentang ilmu hitung (aritmatika) praktis. Kontribusi lainnya yang tak kalah penting dalam 

ilmu matematika adalah Kitab Al-Handasa yang mengkaji penerapan geometri. Ia juga berjasa besar 

dalam mengembangkan trigonometri. 

Abul Wafa tercatat sebagai matematikus pertama yang mencetuskan rumus umum si nus. 

Selain itu, sang mate ma tikus pun mencetuskan metode baru membentuk tabel sinus. Ia juga 

membenarkan nilai sinus 30 derajat ke tempat desimel kedelapan. Yang lebih menga gumkan lagi, 

Abul Wafa mem buat studi khusus tentang ta ngen serta menghitung se buah tabel tangen. 

Jika Anda pernah mempelajari matematika tentu pernah mengenal istilah secan dan co 

secan. Ternyata, Abul Wafalah yang pertama kali memperkenalkan istilah matematika yang sangat 

penting itu. Abu Wafa dikenal sangat jenius dalam bi dang geometri. Ia mampu me nyelasikan masa 

lah-masalah geometri dengan sangat tang kas. 

Buah pemikirannya dalam matematika sangat berpengaruh di dunia Barat. Pada abad ke-19 

M, Baron Carra de Vaux meng ambil konsep secan yang dicetuskan Abul Wafa. Sayangnya, di dunia 

Islam justru namanya sangat jarang terdengar. Nyaris tak pernah, pelajaran sejarah peradaban Islam 

yang diajarkan di Tanah Air mengulas dan memperkenalkan sosok dan buah pikir Abul Wafa. 

Sungguh ironis. 

Sejatinya, ilmuwan serbabisa itu bernama Abu al-Wafa Muhammad Ibn Muhammad Ibn 

Yahya Ibn Ismail Ibn Abbas al-Buzjani. Ia terlahir di Buzjan, Khurasan (Iran) pada tanggal 10 Juni 

940/328 H. Ia belajar matematika dari pamannya bernama Abu Umar al- Maghazli dan Abu Abdullah 

Muhammad Ibn Ataba. Sedangkan, ilmu geometri dikenalnya dari Abu 

Yahya al-Marudi dan Abu al-Ala’ Ibn Karnib. 

Abul Wafa tumbuh besar di era bangkitnya sebuah dinasti Islam baru yang berkuasa di 

wilayah Iran. Dinasti yang ber nama Buwaih itu berkuasa di wilayah Persia — Iran dan Irak ñ pada 

tahun 945 hingga 1055 M. Kesultanan Buwaih menancapkan benderanya di antara periode peralihan 

kekuasaan dari Arab ke Turki. Dinasti yang berasal dari suku Turki itu mampu menggulingkan 

kekuasaan Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad pada masa kepemim -pinan Ahmad Buyeh. 

Dinasti Buwaih memindahkan ibu kota pemerintahannya ke Baghdad saat Adud Ad-Dawlah 

berkuasa dari tahun 949 hingga 983 M. Pemerintahan Adud Ad- Dawlah sangat mendukung dan 

memfasilitasi para ilmuwan dan seniman. 

http://kolom-biografi.blogspot.com/2010/10/biografi-abu-wafa-sang-matematikawan.html


 

Dukungan itulah yang membuat Abul Wafa memutuskan hijrah dari kampung halamannya 

ke Baghdad. Sang ilmuwan dari Khurasan ini lalu memutuskan untuk mendedikasikan dirinya bagi 

ilmu pengetahuan di istana Adud ad-Dawlah pada tahun 959 M. Abul Wafa bukanlah satusatunya 

matematikus yang mengabdikan dirinya bagi ilmu pengetahuan di istana itu. 

Matematikus lainnya yang juga bekerja di istana Adud ad-Dawlah antara lain; Al- Quhi dan 

Al-Sijzi. Pada tahun 983 M, suksesi kepemimpinan terjadi di Dinasti Buwaih. Adyd ad-Dawlah 

digantikan puteranya bernama Sharaf ad-Dawlah. Sama seperti sang ayah, sultan baru itu juga sangat 

mendukung perkembangan matematika dan astronomi. Abul Wafa pun makin betah kerja di istana. 

Kecintaan sang sultan pada astronomi makin memuncak ketika dirinya ingin membangun 

sebuah observatorium. Abul Wafa dan temannya 

Al-Quhi pun mewujudkan ambisi sang sulatan. Obser vatorium astronomi itu dibangun di 

taman is tana sultan di kota Baghdad. Kerja keras Abul Wafa pun berhasil. Observatorium itu secara 

resmi dibuka pada bulan Juni 988 M. 

Untuk memantau bintang dari observatorium itu, secara khusus Abul Wafa membangun 

kuadran dinding. Sayang, observatorium tak bertahan lama. Begitu Sultan Sharaf ad-Dawlah wafat, 

observatorium itu pun lalu ditutup. Sederet karya besar telah dihasilkan Abul Wafa selama 

mendedikasikan dirinya di istana sultan Buwaih. 

Beberapa kitab bernilai yang ditulisnya antara lain; Kitab fima Yahtaju Ilaihi al- Kuttab wa 

al-Ummal min ‘Ilm al-Hisab sebuah buku tentang aritmatika. Dua salinan kitab itu, sayangnya tak 

lengkap, kini berada di perpustakaan Leiden, Belanda serta Kairo Mesir. Ia juga menulis “Kitab al-

Kamil”. 

Dalam geometri, ia menulis “Kitab fima Yahtaj Ilaih as-Suna’ fi ‘Amal al-Handasa”. Buku 

itu ditulisnya atas permintaan khusus dari Khalifah Baha’ ad Dawla. Salinannya berada di 

perpustakaan Masjid Aya Sofya, Istanbul. Kitab al-Majesti adalah buku karya Abul Wafa yang paling 

terkenal dari semua buku yang ditulisnya. Salinannya yang juga sudah tak lengkap kini tersimpan di 

Perpustakaan nasional Paris, Pran cis. 

Sayangnya, risalah yang di buatnya tentang kritik terha dap pemikiran Euclid, Diophantus 

serta Al-Khawarizmi sudah musnah dan hilang. Sungguh peradaban modern berutang budi kepada 

Abul Wafa. Hasil penelitian dan karya-karyanya yang ditorehkan dalam sederet kitab memberi 

pengaruh yang sangat signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahun, terutama trigonometri dan 

astronomi. 

Sang matematikus terhebat di abad ke-10 itu tutup usia pada 15 Juli 998 di kota Baghdad, 

Irak. Namun, hasil karya dan pemikirannya hingga kini masih tetap hidup. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografi Ilmuan Muslim 

ABDUL MALIK bin QURAIB , AL ASMA'I (ILMUWAN ISLAM) 
 

 
 

Nama lengkap Abdul Malik bin Quraib Al Asma'i dilahirkan pada tahun 739 M di 

Basrah, IRAK. Beliau merupakan sarjana muslim pertama yang mengkaji ilmu alam dan 

zoologi (ilmu tentang binatang) dan penyusun kumpulan sajak, salah satu dari tiga anggota 

terkemuka dari Basra sekolah filologi Arab. 

 

Seorang mahasiswa berbakat Abū ʿ Amr ibn al-ʿ ala ʾ, pendiri sekolah Basra, al-Asmaʿi 

bergabung dengan istana khalifah Abbasiyah ʿ Harun al-Rasyid di Baghdad. Terkenal karena 

kesalehan dan hidup biasa, Beliau adalah seorang tutor untuk putra khalifah (khalifah masa 

depan Al-Amin dan al-Ma'mun ) dan favorit dari wazir Barmakid. 

 

Al-Asmaʿi miliki pengetahuan yang luar biasa dari bahasa Arab klasik. Atas dasar prinsip-

prinsip yang Beliau kuasai, sebagian besar disimpan yang ada, atau koleksi dari masa pra-

Islam penyair Arab, disusun oleh murid-muridnya. Beliau juga menulis sebuah antologi, Al-

Asma ʿ īyāt, menampilkan preferensi ditandai untuk puisi bersifat sajak sedih dan kebaktian. 

Metode dan kepedulian kritis untuk tradisi otentik dianggap luar biasa untuk waktunya. 

Sekitar 60 karya yang dikaitkan dengan al-Asma ʿ i, terutama pada hewan, tumbuhan, adat 

istiadat, dan bentuk-bentuk gramatikal dalam beberapa cara yang berhubungan dengan pra-

Islam puisi Arab, ini, banyak yang masih ada, umumnya dalam turunan yang dibuat oleh 

murid-muridnya. 

 

 

http://sayaadalahislam.blogspot.com/2012/12/abdul-malik-bin-quraib-al-asmai-ilmuwan.html


 

Abdul Malik bin Quraib Al Asma'i Namanya kian berkibar setelah menulis sederet 

karya-karya besar tentang ilmu zoologi. Salah satu buah pikirnya yang sangat terkenal dan 

mengupas tentang hewan adalah yakni kitab Al Khail membahas seluk beluk binatang kuda. 

Selain itu, Beliau juga menulis kitab Al Ibil yang mengupas tentang unta. 

 

Beliau juga menulis Kitab ash-Sha’ tentang kambing, dan Kitab al-Wuhush tentang hewan 

liar. Abdul Malik juga mengkaji manusia melalui Kitab Khalq al-Insan. Buku terakhirnya 

tentang anatomi manusia membuktikan pengetahuannya yang mendalam dan luas mengenai 

bidang tersebut. Minat dalam pemuliaan/peternakan kuda dan unta mendorong kepada hasil 

kerja ilmiah sistematik oleh orang Arab seawal abad ke-7. 

 

Ketika pemerintahan Khalifah Umayyah, klasifikasi dan sifat hewan dan tumbuhan dikaji dan 

dicatat oleh beberapa ilmuwan. Hasil kajian Al-Asmai amat popular dikalangan ilmuwan pada 

abad ke-9 dan abad ke-10. Ia juga tercatat sebagai ilmuwan pertama yang mempelajari 

anatomi manusia. Salah satu kitabnya yang sangat fenomenal adalah Kitab al-Ashma’i yang 

masih menjadi rujukan ilmuwan di Austria pada paruh kedua abad ke-19 M. Ilmuwan hebat 

ini meninggal pada tahun 831M di Basrah. 
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Biografi Ilmuan Muslim 

Biografi Ibnu Miskawaih 

 
Nama Lengkapnya adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Yaqub Ibn Miskawaih, adalah seorang filosof 

muslim yang di anggap mampu memadukan dua tradisi pemikiran Yunani dan Islam, di samping juga 

ahli dalam filsafat Romawi, India, Arab, dan Persia, yang memusatkan perhatiannya pada filsafat etika 

Islam, meskipun sebenarnya Ibnu Miskawaih adalah seorang dokter, sejarawan dan ahli 

bahasa.[T.J.De Boer, Tarikh al –Falsafah fi al-islam. Terjemah Muhd. Abd al-Hadi Abu Ridah.Kairo 

Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah. Tt. hlm 73] Ia lahir pada tahun 320 H/932 M di Rayy (Teheran 

Iran) dan meninggal di Istafhan pada tanggal 9 Shafar tahun 412 H/16 Februari 1030 M, Ibnu 

Miskawaih hidup pada masa pemerintahan dinasti Buwaihiyyah (320-450 H/932-1062 M) yang besar 

pemukanya bermazhab Syi‟ah. Latar belakang pendidikannya tidak diketahui secara rinci, cuma 

sebagian antara lain terkenal mempelajari sejarah dari Abu Bakar Ahmad Ibn Kamil al-Qadhi, 

mempelajari filsafat dari Ibn al-Akhmar dan mempelajari kimia dari Abi Thayyib. 

Dalam bidang pekerjaan tercatat bahwa pekerjaan utama Ibn Miskawaih adalah bendaharawan, 

sekretaris, pustakawan, dan pendidik anak para pemuka dinasti Buwaihiyyah. Keahlian Ibnu 

Miskawaih dibuktikan dengan karya tulisnya berupa buku dan artikel. Pokok-pokok pemikiran filsafat 

etika Ibn Miskawaih secara terperinci dipaparkan dalam karya monumentalnya Tahdzib al-al-Akhlaq 

wa Tathhir al-A`raq. Karya ini terdiri dari tujuh bab yang secara sistematis dimulai dengan 

pembahasan tentang jiwa; pada bab dua, tentang fitrah manusia dan asal usulnya bab tiga, yang 

merupakan bagian utama akhlak, membicarakan keutamaan, terutama membicarakan tentang 

kebaikan dan kebahagiaan; bab keempat, tatkala membicarakan keadilan dia mengikuti ethics 

Aristoteles, bab kelima membahas persahabatan dan cinta kembali mengikuti Aristoteles. Pada bab 

keenam dan ketujuh membahas pengobatan ruhani dan dia mengikuti Muhammad Ibnu Zakaria al-

Razi dalam kitab “ al-Tibb al-Ruhani” dan Ibnu Miskawaih menggunakan istilah yang hampir sama, 

Tibb al-Nufus. Dalam kitab ini membahas hal yang berkaitan dengan berbangga diri, susah dan takut 

mati serta penyembuhan penyakit jiwa yang oleh al-Kindi di tulis sebuah penjelasan tentang menolak 

kesedihan. [F M.M. Syarif (ed) A. History of Muslim Philoshopy, Waesbaden: Otto Harrosowitz, 1963, 

Vol. I hlm 90-96] 

Jumlah buku dan artikel yang berhasil ditulis oleh Ibnu Miskawaih ada 41 buah. Semua karyanya tidak 

luput dari kepentingan pendidikan akhlak (Tahzib al-Akhlak), diantara karyanya adalah: al-Fauz al-

Akbar, Al-Fauz al-Asghar (tentang metefisika: ketuhanan, jiwa dan kenabian) kitab Adab al-Arab wa 

al-A`jam (tentang etika); Tajarib al-Umam (sebuah sejarah tentang banjir besar yang ditulis pada 

tahun 369 H/979 M); Usn al-Farid (kumpulan anekdot, syair, pribahasa dan kata-kata mutiara); Tartib 

al-Sa’adah (tentang akhlak dan politik); al-Musthafa (syair-syair pilihan); Jawidan Khirad (kumpulan 

ungkapan bijak); al-Jami’ al-Syiar (tentang aturan hidup); Tentang pengobatan sederhana (mengenai 

http://atullaina.blogspot.com/2012/03/biografi-ibnu-miskawaih.html


kedokteran); Tentang komposisi Bajat (mengenai seni memasak); Kitab al-Asyribah (mengenai 

minuman); Tahzib al-Akhlaq (mengenai akhlaq); Risalah fi al-Ladzdzat wa-Alam fi Jauhar al- Nafs 

(naskah di Istanbul, Raghib Majmu'ah no. 1463, lembar 57a-59a); Ajwibah wa As’ilah fi al-Nafs wal-

Aql (dalam majmu‟ah tersebut diatas dalam raghib majmu‟ah di Istanbul); Al-Jawab fi al-Masa’il al-

Tsalats (naskah di Teheren, Fihrist Maktabat al-Majlis, II no. 634 (31); Risalah fi Jawab fi Su’al Ali bin 

Muhammad Abu Hayyan al-Shufi fi Haqiqat al-Aql (perpustakaan Mashhad di Iran, I no 43 (137); 

Thaharat al-Nafs (naskah di Koprulu Istanbul no 7667) dan lain-lain.[Tim penyusun, Ensiklopedi Islam, 

( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997 hlm 162)] Muhammad Baqir Ibn Zain al-Abidin al-

Hawanshari mengatakan bahwa ia juga menulis beberapa risalah pendek dalam bahasa Persi 

(Raudhat al-Jannah, Teheran, 1287 H/1870 M hal. 70). Mengenai urutan karya-karyanya kita hanya 

mengetahui dari Miskawaih sendiri bahwa al-Fauz al-Akbar ditulis setelah al-Fauz al-Asghar dan 

Tahzib al-akhlak ditulis setelah Tartib al-Sa'adah. Adapun beberapa gagasan dasar pemikiran Ibnu 

Miskawaih yaitu: pertama, gagasan tentang jiwa. Jiwa bukan tubuh dan bukan sifat, dan jiwa dapat 

mengetahui alam yang ada ini, baik yang kongkrit maupun yang ghaib dan segala sesuatu yang dapat 

di pikirkan dan di tangkap oleh panca indera. Jiwa merupakan elemen yang hidup, kekal, tidak mati 

dan tidak binasa. Kedua, gagasan tentang tuhan. Menurutnya untuk membuktikan adanya tuhan 

dapat mengambil dari gerak-gerak dari beberapa macam diantaranya gerak alam, gerak kebinasaan, 

gerak tumbuh, gerak kurang dan gerak perubahan serta gerak pindah. 

Ketiga, gagasan tentang perkembangan alam semesta. Seperti Ikhwan Al-Safa, Ibnu Miskawaih 

menganut faham Evolusi. Bila dalam faham Ikhwan al-Safa dikatakan bahwa yang lebih dahulu 

muncul dibumi ini adalah alam mineral, kemudian baru tumbuhan, kemudian binatang, dan 

kemudian baru manusia. Dengan penjelasan bahwa pada puncak perkembangan alam binatang 

terdapat kera yang banyak persamaannya dengan dalam bentuk dan kelakuan. Maka Ibnu Miskawaih 

juga mengajukan prinsip yang sama. Evolusi manurutnya berlangsung dari alam mineral ke alam 

tumbuh-tumbuhan, selanjutnya ke alam binatang, seterusnya ke alam manusia. Transisi dari alam 

mineral ke alam tumbuhan terjadi melalui merjan (kerang), dari alam tumbuhan ke alam binatang 

melalui pohon kurma dan dari alam binatang ke alam manusia melalui kera.[Abdul Aziz Dahlan, 

Pemikiran Filsafat Dalam Islam, Jakarta, Djambatan, cet. I, 2003 hlm 89-90] 
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Biografi Ilmuan Muslim 

NASIRUDDIN AL-TUSI (1201 – 1274 M) ( Astronom Kawakan Jauh 

Sebelum Copernicus) 

 
Biografi Nasiruddin Ath-Thusi 

 

Nasiruddin Ath-Thusi dikenal sebagai “ Ilmuan serba bisa “ (Multi talented). Julukan (laqob) itu 

rasanya amat pantas disandangnya karena sumbangannya bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

modern sungguh tak ternilai besarnya. Selama hidupnya, ilmuan Muslim dari Persia itu 

mendedikasikan diri untuk mengembangkan berbagai ilmu, seperti astronomi, biologi, kimia, 

matematika, filsafat, kedokteran, hinga ilmu agama islam. 

Serjan Muslim yang kemansyhurannya setara dengan teolog dan filsuf besar sejarah gereja seperti 

Thomas Aquinas, memiliki nama lengkap Abu Ja’far Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan 

Nasiruddin Ath-Thusi. Ia lahir pada tanggal 18 Februari tahun 1201 M / 597 H, di kota Thus yang 

terletak di dekat Mashed, disebelah timur lautan Iran. Sebagai seorang Ilmuan yang amat kondang 

pada zamannya, Nasiruddin memiliki banyak nama antara lain, Muhaqqiq, Ath-Thusi, Khuwaja Thusi, 

dan Khuwaja Nasir. 

Nasiruddin lahir pada awal abad ke 13 M, ketika itu dunia islam telah mengalami masa-masa sulit. 

Pada saat itu, kekuatan militer Mongol yang begitu kuat menginvensi wilayah kekuasaan Islam yang 

amat luas. Kota-kota Islam dihancurkan dan penduduknya dibantai habis tentara Mongol dengan 

sangat kejam. Hal itu dipertegas J.J.O’Connor dan E.F.Robertson, bahwa pada masa itu, dunia diliputi 

kecemasan. Hilang rasa aman dan ketenangan itu membuat banyak ilmuwan sulit untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuannya. Nasiruddin pun tak dapat mengelak dari konflik yang melanda 

negerinya. Sejak kecil, Nasiruddin digembleng ilmu oleh ayahnya yang beprofesi sebagai ahli hukum 

di sekolah Imam Kedua Belas. 

Selain digembleng ilmu agama di sekolah itu, Ath-Thusi mempelajari Fiqih, Ushul, Hikmah dan 

Kalam, terutama Isyarat-nya Ibnu Sina, dari Mahdar Fariduddin Damad,dan Matematika dari 

Muhammad Hasib, di Nishapur. Dia kemudian pergi ke Baghdad di sana, dia mempelajari ilmu 

pengobatan dan Filsafat dari Qutbuddin,dan juga Matematika dari Kamaluddin bin Yunus dan Fiqih 

serta Ushul dari Salim bin Bardan. 

Pada tahun 1220 M, invasi militer Mongol telah mencapai Thus dan kota kelahiran Nasiruddin 

pun dihancurkan. Ketika situasi keamanan tak menentu, penguasa Islamiyah ‘Abdurahim mengajak 

sang ilmuwan untuk bergabung. Tawaran itu tidak disia-siakannya, Nasiruddin pun bergabung menjadi 

salah seorang pejabat istana Islamiyah. Selama mengabdi di istana itu, Nasiruddin mengisi waktunya 

untuk menulis beragam karyanya yang penting tentang logika, filsafat, matematika, serta astronomi. 

Karya pertamanya adalah kitab Akhlaq-I Nasiri yang ditulisnya pada tahun 1232 M. 

Pasukan Mangol yang dipimpin Hulagu Khan – cucu Chinggis Khan pada tahun 1251 M akhirnya 

menguasai Istana Alamut dan meluluhlantakkannya. Nyawa Nasiruddin selamat karena Hulagu 

ternyata sangat menaruh minat terhadap ilmu pengetahuan. Hulagu yang dikenal bengis dan kejam, 

tapi Nasiruddin diperlakukan dengan penuh hormat. Dia pun diangkat Hulagu menjadi panesehat 

dibidang Ilmu Pengetahuan. Meskipun telah m,enjadi panesehat pasukan Mangol, Nasiruddin tidak 

mampu menghentikan ulah dan kebiadapan Hulagu Khan yang membumi hanguskan kota metropolis 

intelektual dunia yaitu kota Baghdad, pada tahun 1258 M. terlebih disaat itu, dinasti Abbasiyah berada 

dalam kekuasaan Khalifah Al-Musta’sim yang lemah. Terbukti pada militer Abbasiyah tak mampu 

membendung gempuran pasukan Mongol. 

Meskipun tak mampu mencegah terjadinya serangan bangsa Mongol, paling tidak Nasiruddin bisa 

menyelamatkan diri dan masih berkesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya. “Hulagu sangat bangga sekali karena berhasil menakhlukkan Baghdad dan lebih bangga 

lagi karena ilmuan terkemuka seperti Ath-Thusi bisa bergabung bersamanya” paparan O’Connor dan 

Robertson dalam tulisan nya tentang Sejarah Nasiruddin sebagaimana dalam tulisan Heri Ruslan. 

Hulagu sangat senang sekali ketika Nasiruddin mengungkapkan rencananya untuk membangun 

Observatorium di Maragha. Saat itu, Hulagu telah menjadikan wilayah Malagha yang berada wilayah 
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Azerbaijan sebagai ibu kota pemerintahannya. Pada tahun 1259 M. Nasiruddin pun mulai membangun 

Observatorium yang megah. Jejak dan bekas bangunan observatorium itu masih ada dan dapat kita 

jumpai sampai sekarang ini. Observatorium Maragha mulai beroperasi pada tahun 1262 M. 

pembangunan dan operasional observatorium itu melibatkan serjana dari Persia dibantu astronom dari 

Cina. Teknologi yang digunakan di observatorium itu terbilang canggih pada zamannya. Beberapa 

peralatan dan teknologi penguak luar angkasa yang digunakan di observatorium itu ternyata 

merupakan penemuan dari Nasiruddin, yang salah satunya yaitu Kuadran Azimuth. Selain itu juga, dia 

membangun perpustakaan di observatorium itu, koleksi buku-bukunya terbilang lengkapyakni terdiri 

dari beragam Ilmu-ilmu pengetahuan. Ditempat itu, Nasiruddin tak Cuma mengembangkan bidang 

astronomi saja. Dia pun turut mengembangkan filsafat dan matematika 

Di observatorium yang dipimpinnya itu, Nasiruddin Ath-Thusi berhasil membuat table pergerakan 

planet yang akurat. Kontribusi lainnya yang amat penting bagi perkembangan astronomi adalah kitab 

Zij-Ilkhani yang ditulis dalam bahasa Persia dan lalu diterjemahkan kedalam bahasa arab. Kitab itu 

disusun stelah 12 tahun memimpin observatorium Maragha. Selain itu Nasiruddin juga berhasil 

menulis kitab terkemuka lainnya yang berjudul At-Tadhkira fi’ilm Al-hay’a ( Memoar Astronomi ). 

Nasiruddin mampu memodifikasi model semesta apisiklus Ptolomeus dengan prinsip-prinsip mekanika 

untuk menjaga keseragaman rotasi benda-benda langit. Nasiruddin meningal dunia pada tahun 672 H / 

1274 M dikota Baghdad, yang pada saat itu dibawah pemrintahan Abaqa ( Pengganti Hulagu ) yang 

masih mendapat dukungan sampai akhir hayatnya. 

  
Karya-karya Nasiruddin Ath-Thusi 
Benar kalau dikatakan bahwa Ath-Thusi adalah seorang ulama yang menguasai berbagai bidang Ilmu, 

bukan hanya seorang filsuf semata. Hal itu terlihat dari berbagai disiplin keilmuan yang ditulisnya 

dalam bentuk buku atau kitab. 

Meskipun Ath-Thusipandai dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan namun ia bukan seorang 

ilmuwan / filsuf yang kreatif sebagaimana filsuf yang ada ditimur yang memuat sebelumnya. Ia bukan 

termaksuk ahli fikir yang kreatif yang memberikan gagasan-gagasan murni yang cemerlang. Hal ini 

tampak pada kedudukan ia sebagai pengajur gerakan kebangktan kembali dan dalam karya-karyanya 

kebanyakan bersifat eklektis yakni bersifat memilih dari berbagai sumber. Tetapi meskipun demikian, 

ia tetap memiliki cirri khas tersendiri dalam menyajikan bahan tulisannya. Kepandaiannya yang 

beragam sungguh mengagumkan. Minatnya yang banyak dan berjenis-jenis mencakup filsafat, 

matematika, astronomi, fisika, ilmu pengobatan, mineralogy, music, sejarah , kesusastraan dan 

dogmatik. 

Adapun karya-karya Nasiruddin Ath-Thusi sebagi berikut 
1. Karya dibidang logika diantaranya: 
2. Asas Al-Iqtibas 
3. At-Tajrid fi Al-Mantiq, 
4. Syarh-I Mantiq Al-Isyarat 
5. Ta’dil Al-MI\i’yar 
6. Di bidang metafisika meliputi : 
7. Risalah dar Ithbat-I Wajib, 
8. Itsar-I Jauhar Al-Mufariq, 
9. Risalah dar Wujud-I Jauhar-I Mujarrad, 
10. Risalah dar Itsbat-I ‘Aqi-I Fa’al, 
11. Risalah Darurat-I Marg, 
12. Risalah Sudur Kharat Az Wahdat, 
13. Risalah ‘Ilal wa Ma’lulat Fushul, 
14. Tashawwurat, 
15. Talkis Al-Muhassal dan 
16. Hall-I Musykilat Al-Asyraf. 
17. Di bidang etika meliputi : 
18. Akhlak-I Nashiri, 
19. Ausaf Al-Asyarf. 
20. Sementara di bidang dogmatik adalah : 
21. Tajrid Al’Aqa’id, 
22. Qawa’id Al-‘Aqa’id, 

23. Risalah-I I’tiqodat. 
24. Di samping itu, beberapa karyanya 

dalam bidang astronomi terangkum 
pada : 

25. Al-Mutawassithat Bain Al-Handasa wal 
Hai’a,:  

26. Kitab At-Tazkira fi al-Ilmal-hai’a; Zubdat 
Al-Hai’a 9 yang terbaik dari astronomi), 

27. Al-Tahsil fil An-Nujum, 
28. Tahzir Al-Majisti, 
29. Mukhtasar fial-ilm At-Tanjim wa 

Ma’rifat At-Taqwin ( ringkasan astrologi 
dan penanggalan), 

30. Kitab Al-Bari fi Ulum At-Taqwim wa 
Harakat Al-Afak wa Ahkam An-Nujum  

31. Di bidang arritmatika, geometri, dan 
trogonometri adalah : 

32. Al-Mukhtasar bi Jami Al-Hisab bi At-
Takht wa At- 

33. Al-Jabr wa Al-Muqabala ( risalah tetang 
Al-Jabar ) 

34. Al-Ushul Al-Maudua 



Biografi Ilmuan Muslim 

Biografi Abu Ahmad Bin Dawud (Al Dinawari) 

ilmu botani 

 
 

Al Dinawari atau yang bernama lengkap Ahmad bin Daud Al-Dinawari atau Abu Hanifah lahir di 

kota Dinawari pada tahun 820 Masehi. Ia adalah seorang ilmuwan Islam yang terkenal karena 

salah satu karyanya yang sangat berpengaruh dalam perkembangan ilmu botani, yaitu kitab Al 

Nabat. Kitab ini memuat diskripsi mengenai ratusan jenis tanaman dan penjelasan mengenai 

berbagai jenis tanah, karakteristik, kualitas, sifat, serta tanah mana yang baik untuk ditanami. 
Ayahnya bernama Abu Hanifa Ahmad bin Dawud bin Wanand. Sang ilmuwan Muslim ini sejak kecil 

sudah menunjukkan minatnya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Ia mempelajari beragam ilmu, seperti 

astronomi, matematika, dan mekanik di Ishafan, Iran. 
Ad-Dinawari Bapak Botani dari Dunia Islam, ketika Revolusi Pertanian Islam bergulir di era 

kekhalifahan, para insinyur Muslim berhasil mencapai kemajuan yang begitu gemilang dalam ilmu tumbuh-

tumbuhan alias botani. Para ahli botani Muslim di zaman keemasan Islam mampu menampilkan keahliannya 

dalam agronomi, agroteknik, meteorologi, klimatologi, hidrologi, penguasaan lahan, serta manajemen usaha 
pertanian. 

Tak cuma itu, para ahli botani dan pertanian Muslim juga sudah menguasai beragam pengetahuan 

lainnya, seperti ekologi, pertanian, pedologi, irigasi, serta pengetahu an penunjang pertanian lainnya. Berkat 
penguasaan pengetahuan itulah, Revolusi Hijau yang dikembangkan dunia Islam mencapai puncak 

kesuksesan. 

Salah seorang insinyur Muslim yang menjadi otak di balik kesuksesan Revolusi Hijau itu adalah Ad- 

Dinawari (828-896 M). Toufic Fahd (1996), dalam bukunya bertajuk Botany and Agriculture menobatkan 
Ad-Dinawari sebagai pendiri botani atau ilmu tumbuh-tumbuhan di dunia Islam. Sejatinya, dia layak disebut 

sebagai Bapak Botani. 

Botani merupakan kajian saintifik untuk kehidupan tumbuhan. Sebagai satu cabang biologi, botani 
kadang kala dirujuk sebagai sains tumbuhan atau biologi tumbuhan. Botani merangkumi berbagai disiplin 

saintifik yang mengkaji struktur, pertumbuhan, pembiakan, metabolisme, perkembangan, penyakit, ekologi, 

dan evolusi tumbuhan. Sang insinyur telah menulis sebuah buku botani yang sangat menakjubkan pada abad 
ke-9 M yang berjudul Kitab Al-Nabat (Buku Tumbuh tumbuhan). 

Dalam kitabnya itu, Ad-Dinawari mam pu menjelaskan sekitar 637 jenis tanaman. ‘’Ad-Dinawari pun 

membahas evolusi tanaman mulai dari kemunculan hingga kematian,’‘ ungkap Taufic Fahd. Tak hanya itu, 

sang insinyur juga mengupas fase pertumbuhan tanaman, produksi bunga, dan buah. 
Sejatinya, Ad-Dinawari bernama lengkap Abu Hanifah Ahmad Ibnu Dawud Dinawari. Insinyur asal 

Persia itu dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Selain sebagai perintis botani, ad-Dinawari juga dikenal 

menguasai beragam ilmu, seperti astronomi, pertanian, metalurgi, geografi, matematika, dan sejarah. 
Selain itu, ilmu bahasa dan sastra juga telah membetot perhatian ad-Dinawari. Untuk mempelajari 

bahasa dan sastra, Ad-Dinawari harus hijrah ke dua kota penting di Irak pada zaman kejayaan Dinasti 

Abbasiyah, yakni Kufah dan Basrah. Sang ilmuwan Muslim fenomenal itu meninggal dunia pada 24 Juli 896 
M di kota kelahirannya, Dinawar. Nama Ad Dinawari pun diambil dari kota tempat kelahiran dan 

kematiannya. 

Prof MR Izady dalam karyanya bertajuk The 1.100 Anniversary of Abu-Hanifa Dinawari menuturkan, 

saat itu, Kota Dinawar telah menjelma sebagai kota besar di Kurdistan Selatan. Dinawar terletak di kawasan 
yang strategis karena berada di antara wilayah Timur dan Barat yang dikenal sebagai jalur utama 

perdagangan internasional, Jalur Sutera. ‘’Hingga kini, kota itu dikenal sebagai penghasil ilmuwan dan 

pemikir, seperti Ad-Dinawari,’‘ cetus Prof Izady. 
Menurut catatan sejarah, Ad-Dinawari adalah keturunan bangsa Kurdi. Ia merupakan keturunan 

Wanand. Ad-Dinawari merupakan generasi kedua yang memeluk agama Islam. Dari kota itu, terlahir juga 

seorang ulama dan ahli agama bernama Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Mihran Dinawari dan ahli tata 

bahasa yang bernama Abu-Ali Ahmad Ibnu Jafar Ibnu Badh Dinawari. 
‘’Mereka juga ada lah generasi kedua yang memeluk Islam,’‘ papar Prof Izady. Menurut dia, hingga 

kini, penduduk Kota Dinawar tak pernah melupakan jasa dan kontribusi yang diberikan Abu Hanifa Ad- 

Dinawari dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Setiap tahun, masyarakat di kota itu memperingati hari 
Abu Hanifa Dinawari. 
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Sungguh luar biasa, penduduk asli kota itu sangat menghormati Abu Hanifah Dinawari berkat 

kontribusinya bagi sejarah dan kebudayaan,’‘ tegas Prof Izady. Salah satu kontribusi paling penting yang 
diberikan Ad-Dinawari bagi peradaban manusia adalah Kitab Al-Nabat. Itulah sebabnya dia dianggap sebagai 

penemu botani dari Arab. 

Dia juga dianggap sebagai penulis pertama yang mendis kusi kan bangsa Kurdi. Ia mengupas jejak dan 
sejarah bangsa Kurdi lewat bukunya yang bertajuk Ansab Al-Akrad (Keturunan Kurdi). Ad-Dinawari pun 

dikenal sebagai seorang sejarawan. Karya sejarahnya dituangkan dalam buku berjudul Kitab Al-Akhbar Al-

Tiwal (Book of Long Narratives). Buku itu mengisahkan jejak kehidupan manusia mulai dari pra-Islam 

hingga era Islam. 
Ad-Dinawari dikenal sebagai seorang pemikir berkelas dunia. Para ilmuwan modern mengagumi 

ketelitian, ketepatan, serta keandalan ilmuwan Persia itu. Tak heran jika namanya disejajarkan dengan 

ilmuwan Muslim legendaris, seperti Ibnu Khaldun yang di kenal lewat bukunya yang berjudul Al-
Muqaddimah. Ad-Dinawari dikenal dengan keluasan ilmu pengetahuannya. Karya Ad-Dinawari yang sudah 

hilang ternyata bisa ditemukan lagi dalam karya ilmuwan lain. Banyak ilmuwan yang menjadikan buah 

pikirnya sebagai referensi dan ada pula yang menulis ulang bukunya. 

Sejarawan dan ahli etnografi terkenal, Mas’udi, mengatakan, Ibnu Qutayba Dinawari telah mengkopi 
Buku Orientasi Perbintangan (Book of Astral Orientations) karya Abu Hanifa ke dalam karyanya. Dalam 

bidang astronomi, sosok Ad-Dinawari pun begitu dihormati dan dikagumi. Ia dikenal sebagai seorang 

astronom hebat asal Persia yang menemukan Galaksi Andromeda. 
Sejarawan B Lewin dalam biografi tentang Abu Hanifa Ad- Di nawari mengatakan, generasi muda 

Muslim patut mencontoh sang ilmuwan. Salah satu hal yang menarik dari Ad-Dinawari adalah ketepatan dan 

ketelitiannya saat melakukan penelitian. Satu lagi, kita menemukan tokoh Muslim yang begitu hebat dari era 
kejayaan Islam. Seorang ilmuwan yang tak pernah dilupakan masyarakat Kota Dinawar. Setiap tahun, 

masyarakat kota itu memperingati hari wafat Abu Hanifa Ad-Dinawari. Semangat dan perjuangan hidupnya 

tetap dilestarikan. Itulah sebabnya Dinawar menjadi kota penghasil pemikir dan ilmuwan. 

 

Kontribusi Sang Ilmuwan Botani 
Pada abad ke-9 M, ad-Dinawari telah menemukan ilmu tumbuhan-tumbuhan alias botani. Ia mengupas 

dan membedah botani lewat karyanya Kitab Al-Nabat (Buku Tumbuh-tumbuhan) yang terdiri atas enam 
volume. Sayangnya, beberapa volume telah punah, hanya volume ketiga dan kelima yang tersisa. Meski 

begitu, volume keenam dari kitabnya itu telah menjadi bagian rekonstruksi dasar dalam kutipan dari karya 

terakhirnya. Dalam kitabnya itu, ad Dinawari menguraikan sekitar 637 jenis tanaman. Buku itu ditulis dalam 
bahasa Arab. 

Sang ilmuwan menjelaskan aneka jenis tanaman yang ditemuinya dari huruf sin sampai ya. Tak hanya 

itu, dia juga mendiskusikan evolusi tanaman dari tumbuh/hidup sampai mati, penjelasan tahap tanaman 

tumbuh, dan memproduksi buah dan bunga. Buku itu menjadi sumber utama tentang tanaman-tanaman dan 
penggolongan analisis (morfologi), morfologi tanah dan tentang ilmu air. Selain itu, buku yang fenomenal itu 

juga menjadi risalah tata bahasa paling lengkap dalam nama-nama tanaman. 

Astronomi dan Meteorologi Bagian dari bukunya tentang tanaman juga menguraikan peranan astronomi 
dan meteorologi Islam dalam pertanian. Ia sudah bisa menentukan awal musim dengan fenomena alam 

tersebut. Fenomena alam lainnya, seperti badai, guntur, kilat, salju, banjir, lembah, sungai, danau, sumur-

sumur, dan sumber air lainnya dikaji dan dibahas. Semua itu digunakan untuk kepentingan pertanian. 

Ilmu Bumi Bagian dari buku tentang tanaman milik Ad-Dinawari juga menguraikan ilmu bumi dalam 
konteks pertanian. Dia memasukkan batu dan pasir serta menjelaskan perbedaan tipe-tipe tanah serta 

menandakan tipe-tipe yang cocok untuk tanaman, kualitasnya, dan kandungan tanah yang baik. 

Sejarah Lewat Kitab Al-Akhbar At-Tiwal, Ad - Dinawari juga dianggap sebagai seorang sejarawan. 
Selain menceritakan zaman pra-Islam, buku sejarahnya juga mengi sahkan hari-hari terakhir kekua saan Di 

nasti Umayyah di Khurasan. Dalam buku itu, diceritakan bagaimana Marwan IIkhalifah terakhir Umay yahdi 

kalahkan oleh pasukan Abbasiyah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografi Ilmuan Muslim 

Ali bin Rabban at-Tabari 
 

 
 

 

Seperti Ibnu Sina, Ali bin Rabban at-Tabari merupakan ahli pengobatan yang termasyhur 

di dunia Islam klasik. Masyarakat muslim mengenalnya dengan nama Abu al-Hasan. Dokter jenius 

dari abad ke-9 M ini cukup banyak menyumbangkan jasanya dalam bidang kesehatan. Salah satu 

karyanya berjudul Fidaus al-Hikmah, yang ditulis dalam tujuh jilid, merupakan ensiklopedi 

kesehatan yang berisi tentang cabang-cabang ilmu kesehatan. 

Ali bin Rabban at-Tabari berasal dari keluarga Yahudi di kota Marv, Tabristan. Nama 

lengkapnya Abu al-Hasan Ali bin Sahl Rabban at-Tabari, lahir pada tahun 838 M. Ayahnya seorang 

dokter dan penulis kaligrafi yang ulung. Dari ayahnya Ali pertama kali belajar ilmu kesehatan dan 

kaligrafi.  

Ali bukan hanya seorang dokter ahli, dia pun menguasai berbagai macam ilmu lain. Dia 

ahli dalam ilmu astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Dia juga mahir berbahasa Arab Syiria 

dan Yunani. Ali juga merupakan guru dari ahli pengpbatan terkenal, Zakaria ar-Razi.  

Buku karyanya, Fidaus al-Hikmah dia tulis setelah memeluk agama Islam. Fidaus al-

Hikmah dia tulis dalam bahasa Arab, kemudian dia terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Syiria. 

Buku ini dibagi kedalam tujuh bagian; bagian pertama memuat masalah doktrin ilmu kesehatan 

kontemporer, berjudul Kulliyatu at-Thibb, bagian kedua berisi uraian bagian-bagian organ tubuh 

manusia, peraturan mejaga kesehatan dan laporan tentang penyakit-penyakit yang pasti 

menghinggapi otot, bagian ketiga berisi deskripsi tentang diet, bagian keempat tentang seluruh 

penyakit yang biasa menimpa badan, bagian kelima berisi deskripsi tentang rasa dan warna, bagian 

keenam tentang obat-obatan dan racun, dan bagian ketujuh berisi diskusi tentang astronomi,  juga 

ringkasan pengobatan ala India. 

Buku-buku karyanya diterjemahkan ke dalam asing, seperti bahasa Inggris dan Jerman. 

Selain Fidaus al-Hikmah, Buku lain yang pernah dia tulis adalah Diin ad-Daulah (Agama Negara) 

dan Hifzhu as-Shihhah (Menjaga Kesehatan). 

 

 

 

 

 



Biografi Ilmuan Islam  

Ibnu Firnas, Pencipta Konsep Pesawat & Teknologi Gelas 

 

 
Abbas Qasim Ibnu Firnas (di Barat dikenal dengan nama Armen Firman) dilahirkan pada tahun 810 

Masehi di Izn-Rand Onda, Al-Andalus (kini Ronda, Spanyol). Dia dikenal ahli dalam berbagai 

disiplin ilmu, selain seorang ahli kimia, ia juga seorang humanis, penemu, musisi, ahli ilmu alam, 

penulis puisi, dan seorang penggiat teknologi. Pria keturunan Maroko ini hidup pada saat 

pemerintahan Khalifah Umayyah di Andalusia (Spanyol). 

Pada tahun 852, di bawah pemerintahan Khalifah Abdul Rahman II, Ibnu Firnas memutuskan 

untuk melakukan ujicoba ‘terbang’ dari menara Masjid Mezquita di Cordoba dengan menggunakan 

semacam sayap dari jubah yang disangga kayu. Sayap buatan itu ternyata membuatnya melayang 

sebentar di udara dan memperlambat jatuhnya, ia pun berhasil mendarat walau dengan cedera 

ringan. Alat yang digunakan Ibnu Firnas inilah yang kemudian dikenal sebagai parasut pertama di 

dunia. 

Keberhasilannya itu tak lantas membuatnya berpuas diri. Dia kembali melakukan serangkaian 

penelitian dan pengembangan konsep serta teori yang ia adopsi dari gejala-gejala alam yang kerap 

diperhatikannya. 

Pada tahun 875, saat usianya menginjak 65 tahun, Ibnu Firnas merancang dan membuat sebuah 

mesin terbang yang mampu membawa manusia. Setelah versi finalnya berhasil dibuat, ia sengaja 

mengundang orang-orang Cordoba untuk turut menyaksikan penerbangan bersejarahnya di Jabal 

Al-‘Arus (Mount of the Bride) di kawasan Rusafa, dekat Cordoba. 

Penerbangan yang disaksikan secara luas oleh masyarakat itu terbilang sangat sukses. Sayangnya, 

karena cara meluncur yang kurang baik, Ibnu Firnas terhempas ke tanah bersama pesawat layang 

buatannya. Dia pun mengalami cedera punggung yang sangat parah. Cederanya inilah yang 

membuat Ibnu Firnas tak berdaya untuk melakukan ujicoba berikutnya. 

Kecelakaan itu terjadi karena Ibnu Firnas lalai memperhatikan bagaimana burung menggunakan 

ekor mereka untuk mendarat. Dia pun lupa untuk menambahkan ekor pada model pesawat layang 

buatannya. Kelalaiannya inilah yang mengakibatkan dia gagal mendaratkan pesawat ciptaannya 

dengan sempurna. 

Cedera punggung yang tak kunjung sembuh mengantarkan Ibnu Firnas pada proyek-proyek 

penelitian di laboratorium. Seperti biasanya, ia meneliti gejala-gejala alam di antaranya 

mempelajari mekanisme terjadinya halilintar dan kilat, menentukan tabel-tabel astronomis, 

dan merancang jam air yang disebut Al-Maqata. Ibnu Firnas pun berhasil mengembangkan 

formula untuk membuat gelas dari pasir. Juga mengembangkan peraga rantai cincin yang 

https://masmoi.files.wordpress.com/2010/02/ibn-firnas-3.jpg


digunakan untuk memperlihatkan pergerakan planet-planet dan bintang-bintang. 

 
Patrons karya Abbas ibn Firnas. Sebuah puncak Science yang menelusuri angkasa luar yang menandai 

kegemilangan zaman al-Andalus. Dari dasar-dasar grafitasi ini ibn Firnas sudah menentukan dasar-dasar 

bagi pembuatan pesawat angkasa, 600 th sebelum Leonardo da Vinci berimaginasi dengan planetariumnya. 

 

Yang tak kalah menariknya, Firnas berhasil mengembangkan proses pemotongan batu kristal, 

yang pada saat itu hanya orang-orang Mesir yang mampu melakukannya. Berkat penemuannya ini, 

Spanyol saat itu tidak perlu lagi mengekspor quartz ke Mesir, tapi bisa diselesaikan sendiri di dalam 

negeri. 

Salah satu penemuannya yang terbilang amat penting adalah pembuatan kaca silika serta kaca 

murni tak berwarna. Ibnu Firnas juga dikenal sebagai ilmuwan pertama yang 

memproduksi kaca dari pasir dan batu-batuan. Kejernihan kaca atau gelas yang 

diciptakannya itu mengundang decak kagum penyair Arab, Al-Buhturi (820 M – 897 M). 

Abbas Ibnu Firnas wafat pada tahun 888, dalam keadaan berjuang menyembuhkan cedera punggung 

yang diderita akibat kegagalan melakukan ujicoba pesawat layang buatannya. 

Walaupun percobaan terbang menggunakan sepasang sayap dari bulu dan rangka kayu tidak berhasil 

dengan sempurna, namun gagasan inovatif Ibnu Firnas kemudian dipelajari Roger Bacon 500 tahun 

setelah Firnas meletakkan teori-teori dasar pesawat terbangnya. Kemudian sekitar 200 tahun setelah 

Bacon (700 tahun pascaujicoba Ibnu Firnas), barulah konsep dan teori pesawat terbang 

dikembangkan. 

Tidak banyak orang yang mengetahui bahwa gegap gempitanya industri pesawat terbang modern 

seperti saat ini, tidak lepas dari perjuangan seorang Ibnu Firnas yang rela babak belur untuk sekadar 

melayang sebentar layaknya burung terbang. 

 
Sosok Abbas Ibnu Firnas, kini hanya bisa kita temui tercetak di atas sebuah prangko buatan Libia, 

menjelma pada sosok patung dan nama lapangan terbang di Baghdad, dan abadi di salah satu kawah 

permukaan Bulan 
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AL-KASHI 

(Memperkenalkan Pecahan Desimal) 

 

Nama lengkapnya Ghiyal al-Din Jamshid bin Mas’ud bin Muhammad al-Kashi. Ia menjadi 

guru besar Ilmu Matematika dan Astronomi di Universitas Samarkand. Salah satu prestasi 

gemilangnya, ia berhasil menetapkan dasar kunci aritmatika dengan bantuan garis hitung, yang 

merupakan penemuan ilmiah paling penting dalam bidang ilmu matematika abad modern. Selain itu, 

ia juga menulis sejumlah buku matematika dan astronomi yang sangat detail dan bermutu tinggi. 

Prestasi lainnya, ia bisa menunjukkan cara mencabut akar berpangkat, yang pernah tersohor 

dengan nama Raffini Horner, dan menghitung Segitiga Pascal. Dalam bukunya, al-Kashi juga 

melampirkan sejumlah Tabel Aritmatika, yang masih bermanfaat hingga sekarang ini. 

Al-Asas adalah salah satu buku karya al-Kashi yang menjelaskan cara menentukan garis 

hitungan (slide rule). Buku ini pun masih menjadi buku panduan para ahli matematika zaman 

modern. Al-Kashi juga membuat sebuah tulisan pendek tentang pengenalan pecahan desimal, yang 

kemudian menjadi teks pertama yang membahas masalah tersebut. Tulisan pendek yang berjudul 

Kususr a’Sharyya ini termuat dalam al-Fawahid al- Bahiya fi al-Hisabiyya. 

Di bidang astronomi karyanya seperti, Sullamus Samai (Tangga Langit) adalah sebuah 

buku yang membahas masalah ukuran dan jarak benda-benda langit, Risalah al-Muhithal adalah 

sebuah risalah tentang alam sekitar, Nisbalul Qalri ila Muhith adalah sebuah risalah tentang alam 

sekitar, Risalah al-Witr wa al-Jaib adalah sejenis karangan singkat yang membahas tentang garis 

serong atau sisi miring, dan Kitab Nuzhah al-Hadaiq adalah sebuah buku yang menerangkan cara 

membuat penanggalan bintang, menentukan jarak bintang dari Bumi, dan hal lain yang berkaitan. 

Dalam karya tersebut juga dideskripsikan rancangan sebuah Aquatorium. Hal serupa juga pernah 

dilakukan Chaucer, seperti yang tercantum dalam The Equatory of Planets yang ditulis oleh D.J. 

Price (Cambridge, 1955). Aquatorium tersebut dirancang untuk menentukan posisi planet-planet 

secara manual. Dalam prolog buku ini, al-Kashi menyuguhkan urutan daftar karyanya sesuai 

pengelompokan yang disertai penjelasan terinci soal aritmatika. 

Tahun 819, al-Kashi berhasil menyelesaikan sebuah risalah tentang sejumlah peralatan 

astronomi, yang kemudian dipersembahkannya kepada Pangera Iskandar dari Aka-Koyunlu. Dalam 

karyanya ini, ia mengulas sejumlah peralatan, baik yang pernah diulas Ptolomeus dalam Almages 

maupun peralatan astronomi hasil ciptaan dan rancang bangun para astronom Muslim sebelumnya. 

Di kemudian hari, karya al-Kashi ini diterjemahkan oleh E.S. Kennedy (1961). Di tahun yang sama, 

al-Kashi juga berhasil menyelesaikan sebuah karya berjudul Nuzhat al-Hadaik. Di Samarkand, al-

Kashi juga membantu menyusun sejumlah Tabel Ulugh Bek dan ia juga berpartisipasi dalam proyek 

pembangunan sebuah pusat observatorium besar. Di kemudian hari, seorang pengamat bernama 

Sayili menduga bangunan observatorium itulah yang menginspirasi para ilmuwan barat membangun 

gedung yang sama di Eropa (The Observatory in Islam, Ankara, Turki, 1960). 

Al-kashi meninggal dunia pada tanggal 22 Januari 1429 (19 Ramadhan 832 H) di 

Samarkand. 

 



Abu Nasr Mansur 

 Sang Penemu Hukum Sinus 
 

Ahli matematika itu bernama Abu Nasr Mansur ibnu Ali ibnu Iraq atau 

akrab disapa Abu Nasr Mansur (960 M - 1036 M).  Bill Scheppler dalam 

karyanya bertajuk al-Biruni: Master Astronomer and Muslim Scholar of the 

Eleventh Century, mengungkapkan, bahwa  Abu Nasr Mansur merupakan 

seorang ahli matematika Muslim dari Persia.  

"Dia dikenal sebagai penemuan hukum sinus," ungkap Scheppler.  Ahli sejarah Matematika 

John Joseph O'Connor dan Edmund Frederick Robertson menjelaskan bahwa Abu Nasr Mansur  

terlahir di kawasan  Gilan, Persia pada tahun 960 M. Hal itu tercatat dalam The Regions of the 

World, sebuah buku geografi Persia bertarikh 982 M. 

 Keluarganya "Banu Iraq" menguasai wilayah Khawarizm (sekarang, Kara-Kalpakskaya, 

Uzbekistan). Khawarizm merupakan wilayah yang berdampingan dengan Laut Aral. "Dia menjadi 

seorang pangeran dalam bidang politik," tutur O'Cornor dan Robertson. 

Di Khawarizm itu pula, Abu Nasr Mansur menuntut ilmu dan berguru pada seorang astronom 

dan ahli matematika Muslim terkenal Abu'l-Wafa (940 M - 998 M). Otaknya yang encer membuat 

Abu Nasr dengan mudah menguasai matematika dan astronomi. Kehebatannya itu pun menurun 

pada muridnya, yakni  Al-Biruni (973 M - 1048 M). 

Kala itu, Al-Biruni tak hanya menjadi muridnya saja, tapi juga menjadi koleganya yang sangat 

penting dalam bidang matematika. Mereka bekerja sama menemukan rumus-rumus serta hukum-

hukum yang sangat luar biasa dalam matematika. Kolaborasi kedua ilmuwan itu telah melahirkan 

sederet penemuan yang sangat hebat dan bermanfaat bagi peradaban manusia. 

Perjalanan kehidupan Abu Nasr dipengaruhi oleh situasi politik yang kurang stabil. Akhir abad 

ke-10 M hingga awal abad ke-11 M merupakan periode kerusuhan hebat di dunia Islam. Saat itu, 

terjadi perang saudara di kota sang ilmuwan menetap. Pada era itu, Khawarizm menjadi bagian dari 

wilayah kekuasaan Dinasti Samaniyah. 

Perebutan kekuasaan di antara dinasti-dinasti kecil di wilayah Asia Tengah itu membuat 

situasi politik menjadi kurang menentu. Pada 995 M, kekuasaan Banu Iraq digulingkan. Saat itu, 

Abu Nasr Mansur menjadi pangeran. Tidak jelas apa yang terjadi pada Abu Nasr Mansur di negara 

itu, namun yang pasti muridnya al-Biruni berhasil melarikan diri dari ancaman perang saudara itu.  

Setelah peristiwa itu, Abu Nasr Mansur bekerja di istana Ali ibnu Ma'mun dan menjadi 

penasihat Abu'l Abbas Ma'mun. Kehadiran Abu Nasr membuat kedua penguasa itu menjadi sukses.  

Ali ibnu Ma'mun dan Abu'l Abbas Ma'mun merupakan pendukung ilmu pengetahuan. 

Keduanya mendorong dan mendukung Abu Nasr mengembangkan ilmu pengetahuan. Tak heran jika 

ia menjadi ilmuwan paling top di istana itu.  Karya-karyanya sangat dihormati dan dikagumi. 

Abu Nasr Mansur menghabiskan sisa hidupnya di istana Mahmud di Ghazna. Ia wafat pada 

1036 M di Ghazni, sekarang Afghanistan.  Meski begitu, karya dan kontribusianya bagi 

pengembangan sains tetap dikenang sepanjang masa. Dunia Islam modern tak boleh melupakan 

sosok ilmuwan Muslim yang satu ini. 

 

 

Kontribusi Sang Ilmuwan 

Abu Nasr Mansur telah memberikan kontribusi yang penting dalam dunia ilmu pengetahuan. 

Sebagian Karya Abu Nasr fokus pada bidang matematika, tapi beberapa tulisannya juga membahas 

masalah astronomi.  

Dalam bidang matematika, dia memiliki begitu banyak karya yang sangat penting dalam 

trigonometri.  Abu Nasr berhasil mengembangkan karya-karya ahli matematika, astronomi, geografi 

dan astrologi  Romawi bernama  Claudius Ptolemaeus (90 SM – 168 SM). 

Dia juga mempelajari karya ahli matematika dan astronom Yunani, Menelaus of Alexandria 

(70 SM – 140 SM). Abu Nasr mengkritisi dan mengembangkan teori-teori serta hukum-hukum yang 

telah dikembangkan ilmuwan Yunani itu. 

Kolaborasi Abu Nasr dengan al-Biruni begitu terkenal. Abu Nasr berhasil menyelesaikan 

sekitar 25 karya besar bersama  al-Biruni. " Sekitar 17 karyanya hingga kini masih bertahan.   Ini 

menunjukkan bahwa Abu Nasr Mansur adalah seorang astronom dan ahli matematika yang luar 

biasa,"  papar  ahli sejarah Matematika John Joseph O'Connor dan Edmund Frederick Robertson  

Dalam bidang Matematika, Abu Nasr memiliki tujuh karya, sedangkan sisanya  dalam bidang 

astronomi. Semua karya yang masih bertahan telah dipublikaskan, telah dialihbahasakan kedalam 



bahasa Eropa, dan ini memberikan beberapa indikasi betapa sangat pentingnya karya sang ilmuwan 

Muslim itu. 

Secara khusus Abu Nasr mempersembahkan sebanyak 20 karya kepada muridnya al-Biruni. 

Salah satu adikarya sang saintis Muslim ini adalah komentarnya dalam The Spherics of Menelaus.  

Perannya sungguh besar dalam pengembangan trigonometri dari perhitungan Ptolemy dengan 

penghubung dua titik fungsi trigonometri yang hingga kini masih tetap digunakan. Selain itu, dia 

juga berjasa dalam mengembangkan dan mengumpulkan tabel yang  mampu memberi solusi angka 

yang mudah untuk masalah khas spherical astronomy (bentuk astronomi). 

Abu Nasr juga mengembangkan The Spherics of Menelaus yang merupakan bagian penting, 

sejak karya asli Menelaus Yunani punah. Karya Menelaus berasal dari dasar solusi angka Ptolemy 

dalam masalah bentuk astronomi yang tercantum dalam risalah Ptolemy bertajuk Almagest.  

"Karyanya di dalam tiga buku: buku pertama mempelajari kandungan/kekayaan bentuk 

segitiga, buku kedua meneliti kandungan sistem paralel lingkaran dalam sebuah bola/bentuk mereka 

memotong lingkaran besar, buku ketiga memberikan bukti dalil Menelaus," jelas O'Cornor dan 

Robertson. 

Pada karya trigonometrinya, Abu Nasr Mansur menemukan hukum sinus sebagai berikut: 

 

a/sin A = b/sin B = c/sin C. 

 

"Abu'l-Wafa mungkin menemukan hukum ini pertama dan Abu Nasr Mansur mungkin belajar 

dari dia. Pastinya keduanya memiliki prioritas kuat untuk menentukan dan akan hampir pasti tidak 

pernah diketahui dengan kepastian," ungkap O'Cornor dan Robertson. 

O'Cornor dan Robertson juga menyebutkan satu nama lain, yang disebut sebagai orang ketiga 

yang kadang-kadang disebut sebagai penemu hukum yang sama, seorang astronom dan ahli 

matematika Muslim dari Persia, al-Khujandi (940 M - 1000 M).  

Namun, kurang beralasan jika al-Khujandi dsebut sebagai penemu hukum sinus, seperti yang 

ditulis Samso dalam bukunya Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-

1990). "Dia adalah seorang ahli astronomi praktis yang paling utama, yang tidak peduli dengan 

masalah teoritis," katanya. 

Risalah Abu Nasr membahas lima fungsi trigonometri yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah dalam bentuk astronomi. Artikel menunjukkan perbaikan yang diperoleh Abu Nasr Mansur 

dalam penggunan pertama sebagai nilai radius. Karya lain Abu Nasr Mansur dalam bidang 

astronomi meliputi empat karya dalam menyusun dan mengaplikasi astrolab.  

 

Al-Biruni, Saksi Kehebatan Abu Nasr 

Sejatinya, dia adalah murid sekaligus kawan bagi Abu Nasr Mansur. Namun, dia lebih 

terkenal dibandingkan sang guru.  

Meski begitu, al-Biruni tak pernah melupakan jasa Abu Nasr dalam mendidiknya. Kolaborasi 

kedua ilmuwan dari abad ke-11 M itu sangat dihormati dan dikagumi. 

Abu Nasr telah 'melahirkan' seorang ilmuwan yang sangat hebat. Sejarawan Sains Barat, 

George Sarton begitu mengagumi kiprah dan pencapaian al-Biruni dalam beragam disiplin ilmu. 

”Semua pasti sepakat bahwa Al-Biruni adalah salah seorang ilmuwan yang sangat hebat sepanjang 

zaman,” cetus Sarton. 

Bukan tanpa alasan bila Sarton dan Sabra mendapuknya sebagai seorang ilmuwan yang agung. 

Sejatinya, al-Biruni memang seorang saintis yang sangat fenomenal. Sejarah mencatat, al-Biruni 

sebagai sarjana Muslim pertama yang mengkaji dan mempelajari tentang seluk beluk India dan 

tradisi Brahminical. Dia sangat intens mempelajari bahasa, teks, sejarah, dan kebudayaan India.  

Kerja keras dan keseriusannya dalam mengkaji dan mengeksplorasi beragam aspek tentang 

India, al-Biruni pun dinobatkan sebagai ‘Bapak Indologi’ — studi tentang India. Tak cuma itu, 

ilmuwan dari Khawarizm, Persia itu juga dinobatkan sebagai ‘Bapak Geodesi’.  

Di era keemasan Islam, al-Biruni ternyata telah meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan 

tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Selain itu, al-Biruni juga dinobatkan 

sebagai ‘antropolog pertama’ di seantero jagad. Sebagai ilmuwan yang menguasai beragam ilmu, al-

Biruni juga menjadi pelopor dalam berbagai metode pengembangan sains.  

Sejarah sains mencatat, ilmuwan yang hidup di era kekuasaan Dinasti Samaniyah itu 

merupakan salah satu pencetus metode saintifik eksperimental. Al-Biruni pun tak hanya menguasai 

beragam ilmu seperti; fisika, antropologi, psikologi, kimia, astrologi, sejarah, geografi, geodesi, 

matematika, farmasi, kedokteran, serta filsafat. Dia juga turun memberikan kontrbusi yang begitu 

besar bagi setiap ilmu yang dikuasainya itu. hri/ des/she 



AL-JAZARI 

ILMUWAN MUSLIM PENEMU KONSEP ROBOT MODERN 

 

Negara mana yang terkenal dengan robot? Tidak pelak lagi, Jepang menjadi acuan bagi perkembangan 

teknologi robot saat ini, bahkan meninggalkan dunia barat yang terkenal dengan revolusi industrinya. 

Namun, siapakah sebenarnya yang pertama kali menciptakan robot? Ternyata, bukan orang Jepang atau 

orang Barat. Perintis dan penemu robot adalah seorang Ilmuwan Muslim jenius dari Arab pada abad ke-13 

bernama Ibnu Ismail Al-Jazari, insinyur mekanik Kesultanan Turki dari Dinasti Artuqid. 

 

Pada tahun 1206, Al-Jazari telah mampu menciptakan robot manusia (humanoid) yang bisa diprogram, jauh 

sebelum Leonardo da Vinci dari Italia sanggup merancang robotnya pada tahun 1478, yang selama ini 

diklaim sebagai perintis robot pertama. Prinsip automasi humanoid inilah yang telah mengilhami 

pengembangan robot saat ini. Mesin robot yang diciptakan oleh Al-Jazari kala itu berbentuk perahu 

terapung di sebuah danau yang ditumpangi oleh empat robot pemain musik, dua penabuh drum, seorang 

pemetik harpa, dan peniup seruling. Robot ini diciptakan untuk menghibur para tamu kerajaan dalam suatu 

acara jamuan minum.  

Untuk menggerakkan robot manusia tersebut, Al-Jazari menggunakan tenaga air (hidrolik) dengan cerdik. 

Lantaran kecerdikannya itulah, dunia mengakui penemuannya, hingga ia dikenal sebagai Bapak Robot. 

 

Sayangnya, tidak banyak informasi mengenai kehidupan pribadi Al-Jazari. Satu-satunya sumber yang 

mengupas autobiografinya ada dalam pengantar buku yang ditulisnya. Pemilik nama lengkap Al-Shaykh Rais 

al-Amal Budi al-Zaman Abu al-Izz bin Ismail bin ar-Razzaz al-Jazari ini diperkirakan lahir pada tahun 1136. 

Sebutan Al-Jazari merujuk pada tempat kelahirannya di Jazirah Ibnu Umar, Diyar Bakir, Turki. Ada juga 

pendapat yang menyebutkan bahwa Al-Jazari lahir di Al-Jazira, sebuah kawasan di sebelah utra 

Mesopotamia (sebelah utara Irak dan timur Laut Syiria). 

 

Al-Jazari mengabdikan diri sepenuhnya kepada raja-raja Dinasti Artuqid di Turki sejak tahun 1174-1200. Ia 

melanjutkan pengabdian ayahnya sebagai seorang insinyur dengan menciptakan berbagai mesin. Atas 

permintaan Sultan Nashrudin Mahmud, Al-Jazari menuliskan seluruh penemuannya dalam suatu risalah 

yang fenomenal , Kitab Fi Ma'rifatil Hiyal al-Handasiyyah (Book of Knowledge of Ingenious Mecahnical 

Devices). Setelah 25 tahun menjadi ahli teknik di bawah kepemimpinan tiga raja Dinasti Artuqid, ia wafat 

beberapa bulan setelah menyelesaikan karyanya. 

 

Risalah yang berisi 50 penemuan yang diciptakan oleh Al-Jazari mengundang kekaguman dari pada 

sejarawan teknologi dunia. Di dalam risalah tersebut, ia memaparkan berbagai petunjuk dan tata cara untuk 

membuat peralatan atau teknologi yang diciptakannya, sehingga memungkinkan setiap pembaca bisa 

merangkai dan mempraktikan beragam penemuannya tersebut. 

 

Sebagai seorang kepala insinyur kerajaan, Al-Jazari tidak hanya mampu menciptakan robot pemain musik, 

tetapi juga telah memelopori lahirnya sederet adikarya dalam bidang teknik dan teknologi. Berikut adalah 

sumbangsing Al-Jazari bagi dunia teknologi modern yang bisa dipelajari dan dikembangkan untuk 

pembelajaran ilmu pengetahuan. 

1. Penemu Robot 

    Selain robot band, Al-Jazari juga berhasil menciptakan sebuah robot pramusaji berbentuk manusia yang 

bertugas menghidangkan air, teh, atau menuman lainnya. Minuman disimpan dalam sebuah tank dengan 



reservoir (penampung air). Dari penampung tersebut, air dialirkan ke dalam sebuah ember. Seelah tujuh 

menit, air mengalir ke sebuah cangkir, dan robot itu mengeluarkan minumannya. 

 

Penemuan penting lainnya di era kejayaan Islam yang tidak kalah menarik adalah pencuci tangan otomatis 

dengan mekanisme pengurasan. Kini, mekanisme yang dikembangkan oleh Al-Jazari digunakan dalam 

sistem kerja toilet modern. Robot pencuci tangan otomatis berbentuk seorang wanita yang berdiri dengan 

sebuah baskom berisi air. Ketika seorang pengguna menahan tuas, air akan mengering dan robot wanita itu 

akan kembali mengisi baskom dengan air. 

 

Robot lainnya yang dikembangkan oleh Al-Jazari adalah air mancur burung merak. Robot ini berfungsi 

sebagai pengganti pembantu atau pelayan. Robot tersebut bisa memudahkan seseorang saat 

membersihkan tangan, karena robot burung merak itu akan menawarkan sabut dan handuk secara 

otomatis. 

 

Al-Jazari juga menciptakan robot burung merak otomatis yang bisa bergerak. Ia menggerakkan robot 

burung merak tersebut menggunakan tenaga air. Teknologi robot lainnya yang ditemukan oleh Al-Jazari 

adalah pintu otomatis sebagai bagian dari salah satu jam air yang diciptakannya. Selain itu, ia juga 

menciptakan teknologi otomatis lainnya yang berfungsi membantu dan memedahkan tugas manusia, 

misalnya peralatan rumah tangga dan musik otomatis yang digerakkan oleh tenaga air. 

 

2. Penemuan Lain di Bidang Mekanik 

Berikut beberapa penemuan Al-Jazari di bidang mekanik : 

a. Mesin Engkol 

Al-Jazari berhasil menciptakan mesin engkol yang terhubung dengan sistem rod (batang) pada tahun 1206. 

 b. Roda Gigi 

Roda gigi merupakan penemuan penting milik Al-Jazari. Dialah insinyur perintis yang menemukan roda gigi. 

Penemuan tersebut jauh mendahului jam astronomi Giovanni de Dondi pada tahun 1364 dan karya 

Francesco di Giorgio (1501) dalam desain permesinan Eropa. 

c. Mesin Pompa Air 

Al-Jazari ilmuwan muslim menemukan lima jenis mesin untuk menaikkan air, diantaranya watermill dan 

waterwheel 

d. Jam 

Al-Jazari juga merancang dan membuat beragam jam. Ada jam air, jam lilin, termasuk jam portabel 

bertenaga air yang mirip jam tangan modern. Ia juga menemukan jam astronomis bertenaga air untuk 

menampilkan model matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bergerak. Jam gajah adalah inovasi lain yang 

memadukan jam air dan automasi dengan penunjukkan waktu yang akurat. Jam ini sempat sukses 

direkontruksi di Science Museum, London, pada tahun 1976. 

e. Piston 

Salah satu ciptaan yang luar biasa dari Al-Jazari adalah mesin pompa yang digerakkan oleh air dengan 

bantuan piston. 

 

 

 

 

 

 

 



Nuruddin Al-Bithruji - Penemu Penyebab Gerakan Fisik Langit  

  

Gerak langit / Skymotion.  

[Gbr dari: Langitselatan ] 

Nuruddin Al-Bithruji 

Lahir: Abad ke-12 Al-Andalus 

Meninggal: 1204 AD 

Era: Abad keemasan Islam 

Wilayah: Kalifat 

Kepentingan utama: Astronomi 

Gagasan penting: Sistem astronomi non-Ptolemeus pertama; Penyebab Gerakan Fisik Langit 

Nuruddin al-Bitruji (juga dieja Nur al-Din Ibn Ishaq Al-Betrugi dan Abu Ishak bin al-Bitrogi; ejaan lain adalah 

al Bidrudschi) (dikenal di Barat dengan nama Latin dari Alpetragius) adalah seorang astronom dan Qadhi 

dari Al-Andalus. Al-Bitruji adalah astronom pertama setelah Ptolomy yang menyajikan sistem astronomi 

non-Ptolemeus sebagai model alternatif Ptolemy. Ia juga dikenal karena menggagas penyebab gerakan fisik 

langit. 

 

Kawah Alpetragius di Bulan dinamai menurut namanya. 

 

 

Kehidupan  

 

Sangat sedikit sekali hal yang menerangkan tentang kehidupan ilmuwan muslim ini, kecuali bahwa namanya 

mungkin berasal dari Los Pedroches (al-Biṭrawsh), sebuah daerah dekat Cordoba. Ia adalah murid dari Ibnu 

Tufail (Abubacer) dan hidup sezaman dengan Averroes. 

 

 

Model planet 

 

Al-Bitruji mengusulkan teori tentang gerakan planet di mana ia berharap untuk menghindari epicycles dan 

eksentrik, dan untuk menjelaskan fenomena aneh bintang-bintang yang beredar, berdasarkan peracikan 

rotasi bola homocentric. Ini adalah modifikasi dari sistem gerak planet yang diusulkan oleh pendahulunya, 

Ibnu Bajjah (Avempace) dan Ibnu Tufail (Abubacer). Ia tidak berhasil dalam menggantikan model planet 

Ptolemy ini, sebagai prediksi numerik dari posisi planet dalam konfigurasi nya kurang akurat dibandingkan 

model Ptolemeus, karena sulitnya pemetaan Model epicyclic Ptolemy ke bola konsentris Aristoteles. 

 

Disarankan berdasarkan terjemahan Latin yang sistemnya merupakan update dan reformulasi dari Eudoxus 

dari Cnidus dikombinasikan dengan gerak bintang tetap dikembangkan oleh al-Zarqali. Namun, tidak 

diketahui apakah kosmolog Andalusia memiliki akses atau pengetahuan tentang kerja Eudoxus. 

 

http://blogpenemu.blogspot.com/2014/11/nuruddin-al-bithruji-penemu-penyebab-gerakan-fisik-langit.html
http://3.bp.blogspot.com/-PMlhAcl3F2U/VFnifejT3II/AAAAAAAAH9Y/Kr3uUgeHbyQ/s1600/gerak%2Blangit.gif
http://langitselatan.com/2007/07/08/mengenal-gerak-langit/
http://blogpenemu.blogspot.com/2014/11/ibnu-thufail-11051185-filsuf-dokter-dan-Pejabat-Pengadilan-Arab-Muslim-dari-Al-Andalus.html
http://blogpenemu.blogspot.com/2014/11/ibnu-thufail-11051185-filsuf-dokter-dan-Pejabat-Pengadilan-Arab-Muslim-dari-Al-Andalus.html
http://blogpenemu.blogspot.com/2014/11/biografi-ibnu-rusyd-averroes-pendiri-pemikiran-merdeka.html
http://blogpenemu.blogspot.com/2014/10/ibnu-bajjah-avempace-ilmuwan-andalusia-spanyol-yang-menguasai-12-cabang-ilmu-pengetahuan.html
http://blogpenemu.blogspot.com/2014/11/ibnu-thufail-11051185-filsuf-dokter-dan-Pejabat-Pengadilan-Arab-Muslim-dari-Al-Andalus.html
http://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2014/04/biografi-aristoteles-filsuf-dari-yunani.html
http://blogpenemu.blogspot.com/2014/10/al-zarqali-matematikawan-dan-astronom-muslim-dari-spanyol.html


Salah satu aspek asli dari sistem al-Bitruji adalah proposal dari penyebab gerakan fisik langit. Dia 

menggabungkan gagasan " dorongan "(pertama kali diusulkan oleh John Philoponus ) dan konsep shawq 

("keinginan"), dari Abu al-Barakat al-Baghdadi, untuk menjelaskan bagaimana energi ditransfer dari 

penggerak pertama ditempatkan dalam 9 bidang untuk bidang-bidang lain, menjelaskan kecepatan variabel 

bola lain dan gerakan yang berbeda. Dia bertentangan dengan gagasan Aristoteles bahwa ada jenis 

dinamika tertentu untuk setiap dunia, menerapkan sebaliknya dinamika yang sama untuk sublunar dan 

dunia surgawi. 

 

 

Hasil karya 

 

Al-Bitruji menulis Kitab al-Hay'ah (Kitab teoritis astronomi / kosmologi, Arab , الهيئة كتاب), yang menyajikan 

kritik dari Almagest milik Ptolomy dari sudut pandang fisik. Itu terkenal di Eropa antara abad 13 dan abad 

ke-16, dan dianggap sebagai alternatif yang valid untuk Ptolemy Almagest di kalangan skolastik. 

 

Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Michael Scot pada tahun 1217 sebagai De motibus 

celorum (pertama kali dicetak di Wina pada tahun 1531). Sebuah terjemahan bahasa Ibrani oleh Moses ibn 

Tibbon dilakukan pada 1259. 

 

 

Nuruddin Al-Bithruji meninggal pada tahun 1204. (sumber: Nuruddin Al-Bithruji) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biografi-tokoh-ternama.blogspot.com/2014/04/biografi-aristoteles-filsuf-dari-yunani.html
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Ibnu Thufail ( Abubacer) - Filsuf, Dokter, dan Pejabat Pengadilan 

Arab Muslim dari Al-Andalus 

 

 

  Lukisan dari peralatan kedokteran 

pada masa Al-Andalus. 

Ibnu Thufail merupakan filsuf, dokter, dan pejabat pengadilan Arab Muslim dari Al-Andalus. 

 

Nama lengkapnya adalah Abu Bakr Muhammad bin 'Abdul Malik bin Muhammad bin Thufail al-Qaisi al-

Andalusi (nama Latin Abubacer). Beliau hidup sekitar tahun 1105 sampai 1185. 

 

Ibnu Thufail lahir di Guadix dekat Granada sekitar tahun 1105, ia dididik oleh Ibnu Bajjah (Avempace). Ia 

menjabat sekretaris untuk penguasa Granada, dan kemudian sebagai wazir dan dokter untuk Abu Ya'qub 

Yusuf, penguasa Spanyol Islam (Al-Andalus) di bawah pemerintahan Muwahhidun, pada yang mana ia 

menganjurkan Ibnu Rusyd sebagai penggantinya sendiri saat ia beristirahat pada 1182. Ia meninggal di 

Maroko. 

 

Di zamannya nama baiknya sebagai pemikir dan pelajar telah membuatnya dipuji sebagai Maecenas. Ibnu 

Thufail juga merupakan pengarang Hayy bin Yaqthan (Hidup, Putra Kesadaran) roman filsafat, dan kisah 

alegori lelaki yang hidup sendiri di sebuah pulau dan dan yang tanpa hubungan dengan manusia lainnya 

menemukan kebenaran dengan pemikiran yang masuk akal, dan kemudian keterkejutannya pada kontak 

dengan masyarakat manusia untuk dogmatisme, dan penyakit lainnya. 

 

Karya: 

 Hayy bin Yaqzan 
 Peningkatan akal manusia, dipamerkan dalam kehidupan Hai ebn Yokdhan , ditulis dalam bahasa 

Arab di atas 500 tahun yang lalu, oleh Abu Jaafar ebn Tophail, baru diterjemahkan dari bahasa Arab 
asli, oleh Simon Ockley. Dengan lampiran, di mana kemungkinan pria mencapai pengetahuan yang 
benar dari Allah, dan hal yang diperlukan untuk keselamatan, tanpa instruksi, dianggap sebentar. 
London: Dicetak dan dijual oleh E. Powell, 1708. 

 Abu Bakar Ibnu Tufail, Sejarah Hayy Ibn Yaqzan, diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Simon Ockley, 
direvisi, dengan pengantar oleh AS Fulton. London:. Chapman dan Hall, 1929 tersedia secara online 
(menghilangkan bagian pendahuluan) 

 Ibn Tufayl Hayy ibn Yaqzan: kisah filosofis, diterjemahkan dengan pendahuluan dan catatan oleh 
Lenn Evan Goodman. New York: Twayne 1972. 

 Perjalanan jiwa: kisah Hai bin Yaqzan, seperti yang diceritakan oleh Abu Bakar Muhammad bin 
Tufail, terjemahan baru oleh Riad Kocache. London: Octagon, 1982. 

 Dua filsuf Andalusia, diterjemahkan dari bahasa Arab dengan pengantar dan catatan oleh Jim 
Colville. London: Kegan Paul, 1999. 

 Medieval Tulisan-tulisan filosofis Islam, ed. Muhammad Ali Khalidi. Cambridge University Press, 
2005. (menghilangkan bagian pengantar, menghilangkan kesimpulan dimulai dengan kenalan 
protagonis dengan Absal, termasuk §§1-98 dari 121 sebagai nomor dalam versi Ockley-Fulton) 

 Ben-Zaken, Avner, "Menjinakkan Mystic", di Reading Hayy Ibn Yaqzan-: A History Lintas Budaya 
Otodidak (Johns Hopkins University Press, 2011). ISBN 978-0801897399 

http://blogpenemu.blogspot.com/2014/11/ibnu-thufail-11051185-filsuf-dokter-dan-Pejabat-Pengadilan-Arab-Muslim-dari-Al-Andalus.html
http://blogpenemu.blogspot.com/2014/11/ibnu-thufail-11051185-filsuf-dokter-dan-Pejabat-Pengadilan-Arab-Muslim-dari-Al-Andalus.html
http://1.bp.blogspot.com/-D8GCOONVusc/VFQnw_VyygI/AAAAAAAAH6E/saeDSjj4jXk/s1600/Lukisan%2Bdari%2Bperalatan%2Bkedokteran%2Bpada%2Bmasa%2BAl-Andalus..jpg
http://blogpenemu.blogspot.com/2014/10/ibnu-bajjah-avempace-ilmuwan-andalusia-spanyol-yang-menguasai-12-cabang-ilmu-pengetahuan.html
http://blogpenemu.blogspot.com/2014/11/biografi-ibnu-rusyd-averroes-pendiri-pemikiran-merdeka.html


Al-Farghani - Perintis Astronomi Modern 

 

Al-Farghani (805-880M) atau dikenal juga sebagai Alfraganus di Barat, adalah seorang astronom Muslim dari 

Arab atau Persia, dan salah satu astronom yang paling terkenal di abad ke-9. Kawah Alfraganus di Bulan 

dinamai menurut namanya. Nama al-Farghani dikenal sebagai salah satu perintis astronomi modern. 

 

Al-Farghani adalah tokoh yang memperkenalkan sejumlah istilah astronomi asli Arab pada dunia, seperti 

azimuth, nadir, dan zenith. Hingga kini Karya utama al-Farghani yang berbahasa Arab masih tersimpan baik 

di Oxford, Paris, Kairo, dan di perpustakaan Universitas Princeton. 

 

 

Biografi 

 

Al-Farghani berasal dari Farghana, Transoxania. Farghana adalah sebuah kota di tepi sungai Sardaria, 

Uzbekistan. Ia hidup di masa pemerintahan khalifah al-Ma'mun (813-833) hingga masa kematian al-

Mutawakkil (847-881). Al-Farghani sangat beruntung hidup di dua masa tersebut karena pemerintah 

kekhalifahan memberi dukungan penuh bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Buktinya, 

sang khalifah membangun sebuah lembaga kajian yang disebut Akademi al-Ma'mun, dan mengajak al-

Farghani untuk bergabung. Bersama para ahli astronomi lain, ia diberi kesempatan menggunakan peralatan 

kerja yang sangat canggih pada masa itu. Ia memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mengetahui ukuran 

bumi, meneropong bintang, dan menerbitkan laporan ilmiah. Pada tahun 829, al-Farghani melakukan 

penelitian di sebuah observatorium yang didirikan oleh khalifah al-Ma'mun di Baghdad. Ia ingin mengetahui 

diameter bumi, jarak, dan diameter planet lainnya. Pada akhirnya, ia berhasil menyelesaikan penelitian 

tersebut dengan baik. 

 

 

Astronomi 

 

Al-Farghani juga termasuk orang yang turut memperindah Darul Hikmah al-Ma'mun dan mengambil bagian 

dalam proyek pengukuran derajat garis lintang bumi. Al-Farghani juga berhasil menjabarkan jarak dan 

diameter beberapa planet. Pada masa itu, hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. 

 

al-Farghani menuliskan seluruh hasil penelitiannya di bidang astronomi dalam berbagai buku. Salah satu 

karya utamanya yang berisi kajian bintang-bintang adalah "Harakat as-Samawiyya wa Jawami Ilm an-Nujum" 

(Asas-Asas Ilmu Bintang). Sebelum masa Regiomontanus, Harakat as-Samawiyya wa Jawami Ilm an-Nujum 

adalah salah satu buku yang sangat berpengaruh bagi perkembangan astronomi di Eropa. 

 

Buku yang ditulisnya tersebut, al-Farghani mengadopsi sejumlah teori Ptolemaeus, tapi ia 

mengembangkanya lebih lanjut hingga membentuk teorinya sendiri. Tak heran, Harakat a-Samawiyya wa 

Jawami Ilm an-Nujum mendapatkan respon yang positif dari para ilmuwan muslim dan non muslim. Buku ini 

pun diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Harakat as-Samawiyya wa Jawami Ilm an-Nujum yang 

diterjemahkan dalam bahasa Inggris mengalami perubahan judul menjadi The Elements of Astronomy. Pada 

abad XII, buku ini diterjemahkan pula dalam dua versi bahasa Latin. Salah satunya diterjemahkan oleh John 

Seville pada tahun 1135, sebelum kemudian direvisi oleh Regiomontanus pada tahun 1460-an. Sebelum 

tahun 1175, karya ini juga sempat diterjemahkan oleh Gerard Ceremona. 

http://blogpenemu.blogspot.com/2014/07/al-farghani-perintis-astronomi-modern.html


 

Selanjutnya, Dante melengkapi karya al-Farghani ini dengan menambahkan pendapatnya tentang astronomi 

dan memasukkan karyanya yang berjudul La Vita Nuova. Seorang ilmuwan Yahudi yang bernama Jacob 

Anatoli juga menerjemahkan karya ini dalam bahasa Yahudi, dan menjadi terjemahan latin versi ketiga 

(1590). Pada tahun 1669, Jacob Golius menerbitkan teks Latin yang baru. Bersamaan dengan itu, sejumlah 

ringkasan karya al-Farghani telah beredar di kalangan para ilmuwan. Di kemudian hari, The Elements of 

Astronomy diakui sebagai sebuah karya yang sangat berpengaruh bagi para ilmuwan masa itu. 

 

 

Bidang teknik 

 

Poros pengukur dari Nilometer pada Rhoda Island, 

Kairo, Mesir 

Seorang ilmuwan yang bernama Ibnu Tughri Birdi berkata bahwa al-Farghani pernah ikut melakukan 

pengawasan pada proyek pembangunan Great Nilometer di Kairo Lama (861). Nilometer adalah sebuah alat 

pengukur pasang-surut air sungai Nil. Alat ini dibangun di pulau Roda, sebuah pulau yang terletak di sebelah 

selatan Kairo. Nilometer berbentuk tiang yang mampu mencatat ketinggian air. Bangunan tersebut berhasil 

diselesaikan bersamaan dengan meninggalnya khalifah al-Mutawwakil, sang pencetus pembagunan 

Nilometer. 

 

Al-Farghani juga pernah ditugaskan melakukan pengawasan pada sebuah proyek penggalian kanal di kota 

baru, al-Ja'fariyya, yang terletak berdekatan dengan Samaran di daerah Tigris. Proyek tersebut bernama 

Kanal al-Ja'fari. Saat itu, al-Farghani memerintahkan para pekerja untuk membuat bagian hulu kanal lebih 

dalam dari pada bagian yang lain. Dengan begitu, tidak akan ada air yang mengaliri kanal tersebut, kecuali 

jika permukaan air sungai Tigris sedang pasang. Kebijakan al-Farghani ini sempat membuat khalifah marah, 

namun hitungan al-Farghani kemudian dibenarkan oleh seorang pakar teknik yang berpengaruh, Sind bin 

Ali. Akhirnya, sang khalifah mau menerima kebijakan tersebut. 

 

Selain itu dalam bidang teknik, al-Farghani juga membuat karya dalam bentuk buku, yaitu Kitab al-Fusul, 

Ikhtiyar al-Majisti, dan Kitab 'Amal al-Rukhamat. (Referensi: "Biografi Al-Farghani: Perintis Astronomi 

Modern")  
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Abu Sahl al-Quhi - Ahli Geometri Muslim Terbesar 

 

 

"kompas yang sempurna" 

Abu Sahl bin Wayjan Rustam al-Quhi adalah matematika, fisikawan dan astronom Persia. Beliau berasal dari 

Kuh (atau Quh), sebuah daerah di Tabaristan, Amol, dan berkembang di Baghdad pada abad ke-10. Ia 

dianggap sebagai salah satu ahli geometri Muslim terbesar, dengan banyak tulisan tentang matematika dan 

astronomi berhubungan dengannya. 

 

 

Hidup di periode dinasti baru 

 

Abu Sahl al-Quhi  dibesarkan selama periode dinasti baru sedang dibentuk yang akan memerintah Iran. 

Dinasti Buyid Islam memerintah di Iran barat dan Irak 945-1055 pada periode antara penaklukan Arab dan 

Turki. 

 

Periode ini dimulai pada 945 ketika Ahmad Buyeh menduduki 'Abbasiyah ibukota Baghdad. Titik tertinggi 

dinasti Buyid adalah pada masa pemerintahan 'ad-Dawlah Adud 949-983. Ia memerintah dari Baghdad atas 

Iran selatan dan sebagian dari apa yangsekarang disebut Irak. Pelindung besar ilmu pengetahuan dan seni, 

didukung‘Adud ad-Dawlah sejumlah matematikawan istana di Baghdad, termasuk al-Quhi, Abu'l-Wafa dan 

al-Sijzi.Pada tahun 969 ‘Adud ad-Dawlah memerintahkan pengamatan dilakukan atastitik balik matahari 

pada musim dingin dan musim panas di Shiraz. 

 

 

Pengamatan 

 

Titik balik matahari musim dingin dan musim panas dibuat oleh al-Quhi, al-Sijzidan ilmuwan lain di Shiraz 

selama 969 - 970.Sharaf ad-Dawlah adalah anak ‘Adud ad-Dawlah dan ia menjadi Khalifah pada tahun 983. 

Dia terus mendukung matematika dan astronomi sehingga al-Quhi tetap di istana di Baghdad bekerja untuk 

khalifah baru. Sharaf ad-Dawlah al-Quhi diperlukan untuk melakukan pengamatan dari tujuh planet dan 

untuk melakukan ini al-Quhi memiliki observatorium yang dibangun di taman istana diBaghdad. Instrumen 

di observatorium dibangun dirancang sendiri oleh al-Quhidan dipasang setelah gedung itu selesai. 

 

Al-Quhi dijadikan direktur observatorium ini dan secara resmi dibuka pada bulan Juni 988.Sejumlah ilmuwan 

hadir pada pembukaan. Orang tertentu, matematikawan dan astronom terkenal Abu'l-Wafa, layak 

disebutkan. Dia juga bekerja di istanaSharaf ad-Dawlah. Yang hadir lainnya pada pembukaan adalah Abu 
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Ishaq al-Sabi. Al-Sabi adalah seorang pejabat peringkat tinggi di Baghdad yang tertarik dalam matematika. 

 

Beberapa pengamatan akurat dilakukan tetapi observatorium berhenti bekerja di tahun 989 pada kematian 

Sharaf ad-Dawlah. Dinasti Buyid pada tahap ini mulai kehilangan kontrol kekaisaran. Ekonomi berada di 

bawah, dan pemberontakan di tentara membuat hidup penguasa sulit. Kegiatan budaya seperti sebuah 

observatorium mengambil prioritas yang lebih rendah. Al-Quhi dalam matematika dia lebih terkenal, 

menjadi tokoh dalam kebangkitan dan kelanjutan dari geometri Yunani yang lebih tinggi di dunia Islam. 

Masalah geometris yang dipelajari al-Quhi biasanya untuk persamaan kuadrat atau persamaan kubik. 

 

Abu Sahl al-Quhi adalah pemimpin dari para astronom yang hidup di 988 AD di observatorium yang 

dibangun oleh Buwaihi Sharaf al-Dawla di Badhdad. Dia menulis sebuah risalah pada astrolabe di mana ia 

memecahkan sejumlah masalah geometris yang sulit. 

 

Dalam matematika dia mencurahkan perhatiannya kepada masalah Archimedes dan Apollonian yang 

mengarah ke persamaan lebih tinggi dari derajat kedua. Dia memecahkan beberapa masalah yang 

membahas kondisi solvabilitas. Misalnya, ia mampu memecahkan masalah dari inscribing pentagon biasa 

menjadi persegi, sehingga persamaan derajat keempat. Ia juga menulis sebuah risalah tentang "kompas 

yang sempurna", kompas dengan satu kaki panjang variabel yang memungkinkan untuk menarik irisan 

kerucut : garis lurus, lingkaran, elips, parabola dan hiperbola. Sangat mungkin bahwa al-Quhi menemukan 

perangkat. [Wikipedia, berbagai sumber]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Banu Musa Bersaudara Perancang Air Mancur 

 

 

Muhammad bin Musa bin Shakir Banu Musa, (800 - 873), adalah seorang astronom dan matematikawan 

dari Baghdad. Banu Musa bersaudara merupakan putra-putra dari Musa ibn Shakir yang bekerja sebagai ahli 

astrologi Khalifah al-Ma'mun. Pada saat Musa ibn Shakir meninggal, dia meninggalkan anak-anaknya yang 

masih muda dalam lingkungan kekhalifahan. 

Musa memercayakan anak-anaknya untuk dibimbing oleh Ishaq bin Ibrahim al-Mus'abi, mantan gubernur 

Baghdad. Dalam bidang pendidikan, ia menitipkan anak-anaknya kepada Yahya bin Abu Mansur. Seorang 

cendekiawan yang bergiat di Bayt al-Hikmah. 

 

Kitab al-Hiyal atau Kitab Perangkat Mekanik merupakan hal bernilai yang ditinggalkan Banu Musa 

bersaudara. Melalui kitab ini, mereka memberikan warisan berguna bagi perkembangan teknik dan 

arsitektur dalam dunia Islam. 

Banu Musa Bersaudara 

Banu Musa bersaudara hidup pada abad ke-9. Mereka adalah ilmuwan yang sangat aktif berkegiatan di Bayt 

al-Hikmah, Baghdad, Irak. Ini merupakan sebuah tempat yang terkenal dengan perpustakaan dan 

penerjemahan beragam ilmu pengetahuan. 

Banu Musa terdiri atas tiga bersaudara. Yang pertama adalah Abu Ja'far Muhammad ibn Musa ibn Shakir 

yang hidup antara tahun 803-873. Dia memiliki keahlian khusus di bidang astronomi, teknik, geometri, dan 

fisika. Kemudian, ada juga Ahmad bin Musa ibn Shakir yang hidup antara tahun 803-873. 

 

Ahmad memiliki keahlian khusus di bidang teknik dan mekanik. Selain itu, juga ada Al-Hasan bin Musa ibn 

Shakir yang hidup antara tahun 810-873. Dia pun memiliki keahlian yang sangat dikuasainya, yaitu bidang 

rekayasa dan geometri. 

Merancang pembuatan air mancur 

Dalam kitabnya, Banu Musa bersaudara menciptakan rancangan pembuatan air mancur dalam beragam 

teknik dan trik. Mereka menerapkan beragam prinsip geometri dan fisika untuk membuat air mancur. Kitab 

tersebut juga memuat tujuh model atau rancangan air mancur. 

Rancangan pertama mengenalkan bentuk dasar yang ditemukan dalam semua air mancur. Rancangan 

lainnya menunjukkan pembuatan air mancur yang lebih rumit. Tentu, itu memerlukan ketelitian dan 

kemampuan teknik yang lebih tinggi. 

Dalam kitabnya itu, Banu Musa bersaudara misalnya memberi penjelasan mengenai pembuatan air mancur 

yang bentuk pancaran airnya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain secara periodik. 

Banu Musa bersaudara juga menguraikan, setiap air mancur memiliki tunas yang menjadi tempat pipa-pipa 

membentuk air mancur yang memancar dan memiliki bentuk yang unik. Biasanya, dalam tunas itu terdapat 

dua kompartemen. 

Pada bagian bawah, tekanan air terakumulasi sebelum air tersebut dilepaskan melalui pipa yang ada di 

kompartemen atas. Bentuk air mancur yang memancar keluar tergantung bagaimana kompartemen atas 

diatur. 

Paling tidak, terdapat tiga bentuk dasar air yang memancar keluar dari sebuah air mancur, yaitu bentuk lili, 

perisai, dan tombak. Air mancur lainnya merupakan bagian dari rancangan hebat yang bisa memasukkan 

dua bentuk pancaran air mancur dalam sebuah tunas. 

Pada air mancur jenis ini, dua bentuk pancaran air mancur bisa terbentuk secara bersamaan. Ada pula 
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pancaran air mancur yang berubah secara periodik, misalnya berubah dari sebuah tombak ke sebuah 

perisai, kemudian kembali lagi ke pancaran air berbentuk tombak. 

Untuk membuat pancaran air yang keluar bergantian dan berbentuk seperti tombak dan perisai, diperlukan 

pengaturan yang sangat cermat dan teliti. Pengaturan harus seimbang dengan memerhatikan prinsip-prinsip 

fisika. 

Keseimbangan bertindak sebagai sebuah saklar yang menentukan bagaimana air dari kanal utama 

didistribusikan ke setiap bak. Salah satu bak difungsikan untuk memancarkan air dalam bentuk tombak, 

sedangkan bak yang satunya untuk memancarkan air dalam bentuk perisai. 

Bak ini ditempatkan pada air mancur dan tersembunyi dari pandangan publik. Bak tersebut berfungsi 

sebagai akumulator tekanan. Dengan demikian, bak tersebut menyediakan pasokan air yang cukup dan 

tekanan untuk menciptakan efek air mancur yang diinginkan. 

Dalam sebuah rancangan, Banu Musa bersaudara mendesain sebuah bak yang menentukan bentuk air yang 

keluar. Selanjutnya, mereka merancang air mancur dengan roda gerigi dan katup canggih yang 

memungkinkan bentuk pancaran air berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. 

Penemuan cara pembuatan air mancur oleh Banu Musa bersaudara memberikan efek besar bagi kemajuan 

arsitektur Islam. Sebab, air mancur itu sangat berguna untuk mempercantik taman dengan meletakannya di 

antara pepohonan atau dalam sebuah kolam yang indah. 

Dalam berbagai catatan sejarah Islam, terungkap bahwa umat Islam menjadi umat pertama yang 

menggunakan media air dalam rancangan sebuah taman. Pun, memanfaatkan media air untuk 

memperindah ruangan, baik di rumah, masjid, istana, maupun taman umum. 

Sayangnya, hanya ada sedikit naskah sejarah yang menyebutkan dan mengisahkan keberadaan air mancur 

pada masa kekhalifahan al-Ma'mun. Bahkan, Banu Musa bersaudara tak banyak pula menuliskan bagaimana 

setiap perangkat yang mereka temukan digunakan. 

Karya-karya Banu Musa Bersaudara 

 

Buah pemikiran Banu Musa bersaudara tak sebatas pada rancangan air mancur. Mereka menorehkan 

sejumlah rancangan dalam Kitab al-Hiyal. Mereka juga menemukan sejumlah mesin otomatis dan alat 

mekanik lainnya. 

Beberapa penemuan lainnya yang berhasil diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya adalah: 

 Katup, mesin yang bisa diprogram, seruling otomatis, perangkat trik mekanik, lampu badai, lampu 
otomatis, tekanan diferensial, dan masker gas.  

 Banu Musa bersaudara juga menemukan sebuah alat yang dikenal sebagai alat musik mekanik 
paling awal. Alat musik ini disebut sebagai hydropowered organ, kemudian sering digunakan dan 
diproduksi hingga pertengahan abad ke-19.  

 Alat musik penemuan mereka lainnya disebut seruling otomatis yang merupakan salah satu mesin 
yang bisa diprogram untuk pertama kalinya. Tak hanya itu, Banu Musa bersaudara juga 
meninggalkan karya-karya mereka dalam bidang matematika. 

 Kitab Pengukuran Pesawat dan Figur Berbentuk Bola merupakan salah satu risalah matematika 
paling terkenal dari karya Banu Musa bersaudara. Dalam kitab ini, mereka membahas masalah yang 
dipikirkan Archimedes, ahli matematika, fisika, dan astronomi dari Yunani.  

 Archimedes membahas pengukuran lingkaran pada bola dan silinder. Di sisi lain, Abu Ja'far 
Muhammad ibn Musa ibn Shakir, yang berusia paling tua di antara tiga bersaudara itu, juga dikenal 
sebagai perintis astrofisika dan mekanika langit.  

 Abu Ja'far Muhammad, dalam bukunya, memberikan penjelasan tentang gerakan bola. Dalam buku 
tersebut, dia juga menuliskan penemuannya tentang benda-benda langit yang menjadi subjek 
dalam hukum fisika bumi. 

 Karya Abu Ja'far Muhammad lainnya adalah pembahasan tentang gerakan bintang dan hukum tarik-
menarik. Ia mengungkapkan adanya gaya tarik-menarik antara benda-benda langit. Hal ini 
membuktikan bahwa hukum gravitasi Newton berlaku secara universal. 

 Sementara itu, Ahmad ibn Musa ibn Shakir, adik Abu Ja'far Muhammad,  yang ahli mekanik, 
menuliskan karya tentang perangkat mekanik. Sedangkan, Al-Hasan ibn Mu-sa-ibn Sha-kir yang 
berusia paling muda dan ahli geometri menuliskan karya tentang elips. 

 

 

 



Ibnu Al-Shatir - Penemu Jam Astrolab 
 

 

Model Ibn al-Shatir untuk penampilan dari Merkurius, menunjukkan perbanyakan epicycles menggunakan 

Tusi-couple, sehingga menghilangkan eksentrik Ptolemaic dan equant. 

Ala Al-Din Abu'l-Hasan Ali ibnu Ibrahim ibnu al-Shatir atau lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Shatir 

merupakan seorang astronomer Muslim Arab, ahli matematika, ahli mesin teknik dan penemu. 

Peradaban Barat kerap mengklaim Nicolaus Copernicus (1473 – 1543 M)  sebagai tokoh pencetus teori 

heliosentrisme Tata Surya.  Sejarawan astronomi menemukan fakta,  ide matematika antara buku 

Copernicus yang berjudul “De Revolutionibus” memiliki kesamaan dengan sebuah buku yang pernah ditulis 

seratus tahun sebelumnya oleh ilmuwan Muslim Arab, Ibnu Al-Shatir (1304-1375 M). 

Kitab yang menjadi rujukan Copernicus itu  bertajuk  “Kitab Nihayat Al-Sul Fi Tashih al-Usul”. Itu berarti, 

pemikiran  al-Shatir telah mempengaruhi Copernicus. 

Ibnu Al-Shatir hidup diantara tahun 1304 – 1375. Ia penemu Muslim Arab yang bekerja sebagai muwaqqit 

 .di Masjid Umayyah di Damaskus, Suriah (pengatur waktu ibadah ,موقت)

Astronomi 

Ibnu Al-Shatir merombak habis Teori Geosentris yang dicetuskan Claudius Ptolemaeus atau Ptolemy (90 

SM– 168 SM). Secara matematis, al-Shatir memperkenalkan adanya epicycle yang rumit (sistem lingkaran 

dalam lingkaran). Al-Shatir mencoba menjelaskan bagaimana gerak merkurius jika bumi menjadi pusat alam 

semestanya dan merkurius bergerak mengitari bumi. 

Model bentuk Merkurius Ibnu al-Shatir menunjukkan penggandaan dari epicycle menggunakan Tusi-couple, 

sehingga menghilangkan eksentrik dan equant teori Ptolemaic. Menurut George Saliba dalam karyanya  A 

History of Arabic Astronomy: Planetary Theories During the Golden Age of Islam, Kitab Nihayat al-Sul fi 

Tashih al-Usul, merupakan risalah astronomi Ibnu Al-Shatir yang paling penting. 

"Dalam kitab itu,  secara drastis ia mereformasi model matahari, bulan, dan planet Ptolemic. Dengan 

memperkenalkan sendiri model non-Ptolemic yang menghapuskan epicycle pada model matahari, yang 

menghapuskan eksentrik dan equant. Dengan memperkenalkan epicycle ekstra pada model planet melalui 

model Tusi-couple, dan yang menghilangkan semua eksentrik/eccentric, epicycle dan equant di model 

bulan," jelas Saliba. 

Sebelumnya, aliran Maragha hanya berpatokan pada model yang sama dengan model Ptolemaic. Model 

geometris Ibnu al-Shatir merupakan karya pertama yang benar-benar unggul daripada model Ptolemaic 

karena modelnya ini lebih baik sesuai dengan pengamatan empiris. 

 

Filsafat 

Ibnu al-Shatir juga berhasil melakukan pemisahan filsafat alam dari astronomi dan menolak model empiris 

Ptolemic dibanding filsafat dasar. Tidak seperti astronomer sebelumnya, Ibnu al-Shatir tidak peduli dengan 

mempertahankan teori prinsip kosmologi atau filsafat alam (atau fisika Aristoteles), melainkan untuk 

memproduksi sebuah model yang lebih konsisten dengan pengamatan empiris. 

Modelnya menjadi lebih baik sesuai dengan pengamatan empiris daripada model-model sebelumnya yang 

diproduksi sebelum dia. Saliba menambahkan karyanya tersebut menjadi karya penting dalam astronomi, 

yang dapat dianggap sebagai sebuah "Revolusi ilmiah sebelum Renaissance". 

Dalam membuat model barunya tersebut, Ibnu al-Shatir melakukan pengujian dengan melakukan 
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pengamatan empiris. Tidak seperti astronomer sebelumnya, Ibnu al-Shatir umumnya tidak keberatan 

terhadap falsafah astronomi Ptolemaic, tetapi ia ingin menguji seberapa jauh teori Ptolemy cocok dengan 

pengamatan empirisnya. 

Dia menguji model Ptolemaic, dan jika ada yang tidak cocok dengan pengamatannya, maka ia akan 

merumuskan sendiri model non-Ptolemaic pada bagian yang tidak cocok dengan pengamatannya. 

 Pengamatannya yang akurat membuatnya yakin untuk menghapus epicycle dalam model matahari 

Ptolemaic. 

Ibnu al-Shatir juga merupakan astromer pertama yang memperkenalkan percobaan dalam teori planet 

untuk menguji model dasar empiris Ptolemaic. Saat menguji model matahari Ptolemaic, Ibnu al-Shatir 

memaparkan ''pengujian nilai Ptolemaic untuk bentuk dan ukuran matahari dengan menggunakan 

pengamatan gerhana bulan." 

"Karyanya tentang percobaan dan pengamatannya memang telah musnah, namun buku  The Final Quest 

Concerning the Rectification of Principles adalah milik al-Shatir,'' papar Saliba. 

Pengaruh Karya Ibnu Al-Shatir 

"Meskipun sistemnya merupakan geosentri yang kuat, dia telah menghapuskan equant dan accentric 

Ptolemaic dan rincian sistem matematikanya hampir serupa dengan karya  Copernicus' De revolutionibus," 

jelas V  Roberts and E. S. Kennedy dalam karyanya "The Planetary Theory of Ibn al-Shatir". 

Menurut Saliba, model bulan Copernicus juga tidak berbeda dengan model Ibnu al-Shatir. Dengan demikian 

dapat percaya bahwa model Ibnu al-Shatir telah diadaptasi oleh Copernicus dalam model heliocentric. 

"Walaupun masih belum jelas bagaimana ini dapat terjadi, diketahui bahwa manuskrip Byzantine Yunani 

yang berisi  Tusi-couple tempat Ibnu al-Shatir bekerja telah mencapai Italia pada abad ke-15 M," jtutur AI 

Sabra dalam karyanya  "Configuring the Universe: Aporetic, Problem Solving, and Kinematic Modeling as 

Themes of Arabic Astronomy". 

Saliba menambahkan, diagram model heliocentric yang dikembangkan Copernicus, termasuk tanda-tanda 

dari poin,  hampir sama dengan diagram dan tanda-tanda yang digunakan Ibnu al-Shatir pada model 

geosentrisnya. "Sehingga sangat mungkin bahwa Copernicus terpengaruh karya Ibnu al-Shatir," ujarnya. 

YM Faruqi dalam karyanya " Contributions of Islamic scholars to the scientific enterprise", mengungkapkan, 

"Teori pergerakan bulan Ibnu al-Shatir sangat mirip dengan yang dicetuskan Copernicus sekitar 150 tahun 

kemudian".  Begitulah  Ilmuwan Muslim al-Shatir mampu memberi pengaruh bagi dunia Barat. 

Kontribusi Al-Shatir  dalam Bidang Teknik 

Jam Astrolab 

David A King dalam bukunya bertajuk  The Astronomy of the Mamluks menjelaskan bahwa Ibnu al-Shatir 

menemukan jam astrolabe pertama di awal abad ke-14 M. 

Jam Matahari 

Menurut catatan sejarah, sundial atau jam matahari merupakan jam tertua dalam peradaban manusia. Jam 

ini telah dikenal sejak tahun 3500 SM. Pembuatan jam matahari di dunia Islam dilakukan oleh Ibnu al-Shatir, 

seorang ahli Astronomi Muslim ( 1304-1375 M). "Ibnu al-Shatir merakit jam matahari yang bagus sekali 

untuk menara Masjid Umayyah di Damaskus," ujar David A King dalam karyanya bertajuk  The Astronomy of 

the Mamluks. 

Berkat penemuannya itu, ia kemudian dikenal sebagai  muwaqqit (pengatur waktu ibadah) pada Masjid 

Umayyah di Damaskus, Suriah. Jam yang dibuat Ibnu al-Shatir itu masih tergolong jam matahari kuno yang 

didasarkan pada garis jam lurus. Ibnu al-Shatir membagi waktu dalam sehari dengan 12 jam, pada musim 

dingin waktu pendek, sedangkan pada musim panas waktu lebih panjang. Jam mataharinya itu merupakan 

polar-axis sundial paling tua yang masih tetap eksis hingga kini.  

"Jam mataharinya merupakan jam tertua polar-axis sundial yang masih ada. Konsep kemudian muncul di 

Barat jam matahari pada 1446," ungkap Jones, Lawrence dalam karyanya  "The Sundial And Geometry". 

Kompas 

David A.King  mengatakan Ibnu al-Shatir juga menemukan kompas, sebuah perangkat pengatur waktu yang 

menggabungkan jam matahari dan kompas magnetis  pada awal abad ke-14 M. 

 

 



Ibnu al-Nafis  

Mendeskripsikan Peredaran Darah Dalam Tubuh Manusia 
 

 

Halaman pembukaan salah satu karya medis Ibn al-Nafis. Ini mungkin salinan yang dibuat di India pada abad 

ke-17 atau ke-18. 

Ibnu Nafis atau Ibn Al-Nafis Damishqui, merupakan orang pertama yang secara akurat mendeskripsikan 

peredaran darah dalam tubuh manusia (pada 1242). Penggambaran kontemporer proses ini telah bertahan. 

Khususnya, ia merupakan orang pertama yang diketahui telah mendokumentasikan sirkuit paru-paru.  Ibnu 

Al-Nafis ketika itu mampu menggambarkan secara detail aliran darah mellaui paru-paru dan membentuk 

sistem sirkulasi darah. 

 

Secara besar-besaran karyanya tak tercatat sampai ditemukan di Berlin pada 1924. Dia lahir di Damaskus 

(kini wilayah Suriah) tahun 1210 dan meninggal di Kairo (kini wilayah Mesir), 17 Desember 1288 pada umur 

77/78 tahun). 

Ala-al-din abu Al-Hassan Ali bin Abi-Hazm al-Qarshi al-Dimashqi ( bahasa Arab : أبي بن علي الحسن أبو الدين عالء 

قرشيال حزم  lahir di di Damaskus pada  (النفيس ابن : bahasa Arab ) atau yang dikenal sebagai Ibn al-Nafis ,(الدمشقي 

1213. Dia hadir di Rumah Sakit Medical College ( Bimaristan Al-Noori) di Damaskus. Selain obat-obatan, Ibn 

al-Nafis belajar ilmu hukum, sastra dan teologi. Ia menjadi seorang ahli di Syafi'i sekolah hukum dan dokter 

ahli. 

 

Pada tahun 1236, Al-Nafis pindah ke Mesir. Dia bekerja di Rumah Sakit Al-Nassri, dan kemudian di Rumah 

Sakit Al-Mansouri, di sana ia menjadi kepala dokter dan dokter pribadi  Sultan. Ketika ia meninggal pada 

1288, ia menyumbangkan rumahnya, perpustakaan dan klinik ke Rumah Sakit Mansuriya. 

 

 

Tulisan-tulisan 

Yang paling tebal dari buku-bukunya adalah Al-Shamil fi al-Tibb, yang direncanakan menjadi sebuah 

ensiklopedia yang terdiri dari 300 volume, tapi tidak selesai karena beliau keburu wafat. Naskah ini terdapat 

di Damaskus. 

 

Bukunya tentang oftalmologi sebagian besar merupakan karya asli beliau. Bukunya yang paling terkenal 

adalah "The Summary of Law" (Mujaz al-Qanun). Buku terkenal lainnya, mewujudkan kontribusi aslinya, 

adalah tentang efek diet kesehatan, berjudul Kitab al-Mukhtar fi al-Aghdhiya. 

 

Al-Risalah al-Kamiliyyah fil Siera al-Nabawiyyah, diterjemahkan di Barat dengan judul Theologus 

Autodidactus, telah berpendapat untuk menjadi  teologis pertama. 

 

Ia juga menulis sejumlah komentar pada topik hukum dan kedokteran. Komentarnya meliputi satu di buku 

Hippocrates, dan beberapa buku tentang Avicenna 's The Canon of Medicine. Selain itu, ia menulis sebuah 

komentar pada buku Hunayn Ibn Ishaq. 
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Penemuan sirkulasi paru 

Pada tahun 1924, seorang dokter Mesir, Muhyo Al-Deen Altawi, menemukan naskah berjudul, " 

Commentary on Anatomy in Avicenna's Canon " di Perpustakaan Negara Prusia di Berlin, saat ia 

mempelajari sejarah Medicine Arab di Fakultas Kedokteran Universitas Albert Ludwig di Jerman. Script ini 

menerangkan secara rinci topik anatomi, patologi, dan fisiologi. Ini adalah deskripsi awal tentang sirkulasi 

paru. 

Teori yang paling umum diterima dari kinerja jantung sebelum Al-Nafis adalah yang beraqsal dari Galen 

(abad ke-2). Galen  menerangkan bahwa darah mengalir dari bilik kanan jantung ke bilik kiri jantung melalui 

pori-pori yang terdapat pada katup jantung. 

Dalam teorinya, Galen juga menyebutkan bahwa sistem pembuluh vena terpisah dari sistem pembuluh 

arteri, kecuali terjadi kontak antara keduanya melalui pori-pori. 

Berdasarkan pengetahuan anatomi nya, Al-Nafis menyatakan bahwa: 

"Darah yang berasal dari bilik kanan jantung pasti mengalir ke bilik kiri jantung, namun tidak ada 

penghubung antara kedua bilik tersebut. Katup jantung tidak berlubang dan berpori sama sekali. Selain itu, 

Ibnu Nafis juga menambahkan bahwa darah dari bilik kanan jantung mengalir melalui pembuluh arteri ke 

paru-paru. Proses selanjutnya adalah darah tersebut bercampur dengan udara dan mengalir melalui 

pembuluh vena ke bilik kiri jantung." 

"Ibnu Nafis juga menyatakan bahwa nutrisi untuk jantung diekstrak dari pembuluh darah yang melalui 

dinding jantung." 

"Darah dari bilik kanan jantung harus tiba di ruang kiri tetapi tidak ada jalur langsung antara mereka. 

Septum tebal jantung tidak berlubang dan tidak memiliki pori-pori terlihat. Darah dari bilik kanan harus 

mengalir melalui arteriosa vena ( arteri pulmonalis ) ke paru-paru, menyebar melalui substansinya, akan 

berbaur dengan udara, melewati arteria venosa ( vena paru ) dan menuju bilik kiri jantung dan ada 

membentuk spirit penting ... "  

 

Di tempat lain dalam bukunya, ia berkata: 

"Jantung hanya memiliki dua ventrikel ... dan diantara keduanya sama sekali tidak ada pembukaan. Juga 

diseksi memberikan kebohongan ini untuk apa yang mereka katakan, sebagai septum antara dua rongga ini 

jauh lebih tebal daripada di tempat lain. Manfaat darah ini (dalam rongga kanan) naik ke paru-paru, 

bercampur dengan apa udara yang ada di paru-paru, kemudian melewati arteria venosa ke bilik kiri dari dua 

rongga jantung dan campuran yang dibuat semangat hewan. " 

Dalam menggambarkan anatomi paru-paru , Al-Nafis mengatakan: 

"Paru-paru terdiri dari bagian-bagian, salah satunya adalah bronkus, yang kedua, cabang-cabang arteria 

venosa,. dan yang ketiga, cabang-cabang vena arteriosa semuanya dihubungkan oleh daging berpori 

longgar " 

Dia kemudian menambahkan: 

"Kebutuhan paru-paru untuk arteriosa vena adalah untuk transportasi ke darah yang telah menipis dan 

menghangatkan di dalam hati, sehingga apa yang merembes melalui pori-pori cabang pembuluh menuju 

alveoli paru-paru dapat bercampur dengan udara di dalamnya dan menggabungkan dengan itu, komposit 

yang dihasilkan menjadi fit untuk menjadi semangat, ketika pencampuran ini terjadi di rongga kiri jantung. 

Campuran dibawa ke rongga kiri oleh arteria venosa. "  

Al-Nafis juga mendalilkan bahwa nutrisi untuk jantung diekstrak dari arteri koroner : 

"pernyataan (Avicenna) bahwa darah yang ada di sisi kanan adalah untuk menyehatkan jantung tidak benar 

sama sekali, untuk makanan ke jantung adalah dari darah yang melewati pembuluh yang menembus tubuh 

hati. " 

 

 

 

 



Mostafa El-Sayed - Penemu Hukum Spektroskopi 

 

Mostafa El-Sayed 

Lahir: 8 Mei 1933 Mesir 
Kebangsaan: Mesir - Amerika 
Bidang: Fisika kimia 
Alma mater: Universitas Ain Shams, Florida State University 
Penasihat Doktor: Michael Kasha 
Mostafa A. El-Sayed adalah  fisikawan kimia Mesir - Amerika, seorang peneliti nanosains terkemuka, 

anggota dari National Academy of Sciences, dan US National Medal of Science Nobel. Ia juga dikenal karena 

aturan spektroskopi yang diberi nama aturan El-Sayed. 

 

Karir akademik 

Ia meraih gelar B.Sc. dari Ain Shams University Faculty of Science pada tahun 1953. El-Sayed memperoleh 

gelar doktor dari Florida State University bekerja sama dengan Michael Kasha, siswa terakhir GN Lewis yang 

legendaris. Ia menghabiskan waktu sebagai peneliti di Harvard University, Yale University dan California 

Institute of Technology sebelum bergabung dengan fakultas dari University of California di Los Angeles pada 

tahun 1961. Saat ini ia adalah Ketua Julius Brown dan Regents Professor of Chemistry and Biochemistry di 

Georgia Institute of Technology. Dia mengepalai Laser Dynamics Lab di sana. 

 

El-Sayed adalah mantan editor-in-chief dari Journal of Kimia Fisika. 

 

Penelitian 

El-Sayed dan kelompok penelitiannya telah memberikan kontribusi untuk berbagai bidang penting dari 

penelitian kimia fisik dan materi. Kepentingan penelitian El-Sayed termasuk penggunaan steady-state and 

ultra fast laser spectroscopy untuk memahami relaksasi, transportasi dan konversi energi dalam molekul, 

dalam padatan, pada sistem fotosintesis, semikonduktor titik-titik kuantum dan struktur nano logam. 

Kelompok El-Sayed juga terlibat dalam pengembangan teknik-teknik baru seperti pemilihan magnetophoto, 

picosecond Raman spektroskopi dan phosphorescence microwave double resonance spectroscopy. 

Fokus utama dari laboratorium pada sifat optik dan kimia logam mulia nanopartikel dan aplikasinya pada 

nano katalisis, nanophotonics dan nano. Lab dikenal untuk pengembangan emas nanorod teknologi. 

Profesor El-Sayed memiliki lebih dari 500 publikasi dalam jurnal di bidang spektroskopi, dinamika molekuler 
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dan nanosains. Prof El-Sayed telah mengawasi penelitian lebih dari 70 mahasiswa PhD, 35 doktoral dan 20 

profesor, beberapa di antaranya memegang posisi kunci dalam komunitas ilmiah. 

 

Anak Mostafa El Sayed, Ayman El-Sayed, Guru Besar Tumor Bedah di University of California , mengambil 

bagian dalam menerapkan hasil ini pada sel-sel kanker dari beberapa hewan. 

 

Hukum / aturan El-Sayed 

Intersystem Crossing (ISC) adalah proses photophysical melibatkan radiationless transisi isoenergetic antara 

dua keadaan elektronik memiliki multiplicities yang berbeda. Ini sering mengakibatkan entitas molekul 

vibrationally bersemangat dalam keadaan elektronik yang lebih rendah, yang kemudian biasanya meluruh 

menjadi getaran tingkat terendah molekul. ISC dilarang oleh aturan konservasi sudut momentum. 

Akibatnya, ISC umumnya terjadi pada skala waktu yang sangat lama. Namun aturan El-Sayed menyatakan 

bahwa tingkat persimpangan intersystem, misalnya dari keadaan singlet terendah ke manifold triplet, relatif 

besar jika transisi radiationless melibatkan perubahan orbital jenis molekul. Misalnya (π, π *) singlet bisa 

transisi ke (n, π *) keadaan triplet , tapi tidak untuk (π, π *) keadaan triplet dan sebaliknya. 

 

Dirumuskan oleh Prof. Mostafa. A. El-Sayed pada tahun 1960, aturan ini ditemukan di sebagian besar buku 

pelajaran  Fotokimia yang berguna dalam pemahaman pendar, getaran relaksasi, persimpangan 

intersystem, konversi internal yang dan tahan dari keadaan tereksitasi dalam molekul. (sumber: 

en.wikipedia.org) 
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ABU AL-QASIM SALMAH BIN AHMAD AL-MAJRITI 

 

Abu al-Qasim Salmah bin Ahmad al-Majriti adalah seorang matematika dan astronomi muslim dari 

Andalusia (Spanyol). Ia ikut serta dalam penerjemahan Planispherium karya Ptolemeus, mengoreksi 

terjemahan Almagest, memperbaiki tabel astronomi dari Al-Khwarizmi, menyusun tabel konversi kalender 

Persia ke kalender Hijriah, serta mempelopori teknik-teknik geodesi dan triangulasi. 

 

Al-Majriti lahir pada tahun 950 di kota Madrid, Spanyol. Ia dikenal sebagai pakar matematika andalusia. Ia 

menulis banyak buku tentang ilmu matematika dan teknik. Ia mencoba menggabungkan matematika, 

teknik, dan astronomi dalam sebuah buku yang membahas tentang alat pengukur ketinggian benda langit 

yang berjudul Astrolabe. 

 

 

Astronomi 

Selain pakar matematika, al-Majriti mempunyai ketertarikan yang luar biasa pada ilmu perbintangan. Al-

Majriti berpendapat bahwa ilmu astronomi akan membuat manusia memahami peredaran planet dan 

bintang. Sehubungan dengan itu, al-Majriti banyak melakukan penelitian dan pengamatan terhadap benda-

benda langit. Seperti ilmuwan lain pada masa itu, al-Majriti juga tertarik mempelajari beberapa buku 

karangan para ilmuwan sebelumnya, termasuk ilmuwan Yunani. 

 

Setelah melakukan sejumlah penetilian, al-Majriti mengkaji buku Almagest karya Ptolomeus yang sudah 

diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ia lalu memberi komentar dan penjelasan terhadap buku tersebut. 

Beliau juga memberikan sejumlah koreksi terhadap naskah perbintangan Yunani itu. Selainal-Majriti juga 

memiliki keahlian dan kemampuan membuat jadwal waktu dan perbintangan. Adapun perhitungan yang 

dikaji al-Majriti dengan jadwal waktu sholat, tahun baru Islam, awal bulan Ramadhan, dan lain-lain. 

 

 

Koreksi terhadap karya ilmuwan lain 

Prestasi al-Majriti dalam ilmu astronomi adalah ia mengoreksi kalender buatan al-Khwarizmi. Al-Majriti 

menerapkan perhitungan matematika untuk melakukan pengamatan bintang dan mengenalkan table 

astronomi yg di buat cedekiawan Muslim yg bernama Al-Khawarizmi kedunia pengetahuan Barat Kristen. 

 

Al-Majriti menulis sebuah risalah matematika yg berjudul Al-Mutamalat dalam risalah ini, ia menjelaskan 

mengenai penerapan matematika dalam penjualan dan pejaka, penggunaan al-jabar, operasi dan geometri 

dan ilmu hitung. 
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Keahliannya dalam bidang astronomi menuntun Al-Majriti menuliskan risalah pada bidang itu. Risalah 

diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Joan Hispalensis dan john dari Savilla. Ia pun menulis sebuah 

komentar tentang Planisphaerium Ptolemeus. 

 

Rudolp dari Beruges, kemudian menerjemahkan karya Al-Majriti tersebut. Pada 979 Masehi, Al-Majriti 

melakukan observasi astronomi. Melalui hasil observasinya itu, ia melakukan revisi table astronomi yg 

sebelumnya di buat oleh AL-Khawarizmi. 

 

Al-Majriti mengedit dan mengoreksi table itu, dan disesuaikan kembali dengan tahun Hijriyah. Ia sempat 

pula mengenalkan trigonometri, terutama penggunaan sinus dan tangent. Selain itu, ia membuat ringkasan 

karya ilmuwan ternama lainnya, Al-Battani, yg berjudul ziij. 

 

 

Bidang pendidikan 

Meskipun namanya dikenal sebagai seorang astronom, tapi al-Majriti juga mempelajari sejarah klasik, 

arkeologi, dan kehidupan sosial masyarakat. Ia tertarik meneliti masalah masyarakat disekitarnya. Sebagai 

bentuk kepeduliannya dibidang pendidikan, al-Majriti membangun sebuah sekolah besar, yang kemudian 

menjadi pusat keilmuwan. Salah Satu Murid sekolah tersebut adalah al-Zahrawi yang berprofesi sebagai ahli 

bedah di arab. Al-Zahrawi mendapat bantuan berupa sejumlah alat kedokteran dari al-Majriti. Selain al-

Zahrawi, al-Majriti juga mempunyai sejumlah murid yang hebat, seperti Ibnu Khaldun. Al-Majriti adalah 

seorang ilmuwan yang sangat mendukung para intelektual muda mempelajari ilmu modern demi kemajuan 

sesama manusia. 

 

 

Ekologi 

Selain bidang pendidikan, bidang lain yang juga menarik perhatian al-Majriti adalah ekologi atau ilmu 

tentang lingkungan. Al-Majriti sangat peduli terhadap alam semesta dan kelestariannya. Ia mempelajari 

keanekaragaman makhluk hidup dan menulis buku tentang lingkungan hidup. 

 

 

Kimia 

Al-Majriti juga mengkaji ilmu kimia. Salah satu karyanya di bidang ini adalah Rutbatul Hkm fil Kimiyya. Buku 

tersebut menjadi referensi paling penting tentang sejarah kimia Andalusia. Tulisan lainnya adalah Ghayatul 

Hakim fis Simiyya, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin pada abad XIII dan langsung terkenal 

di Eropa. Para ilmuwan Arab dan Eropa menyebut kehebatan al-Majriti sejajar dengan al-Razi dan Ibnu Sina. 

Namun, masing-masing mempunyai kemampuan khusus sendiri. Di kemudian hari, sebuah buku berjudul at-

Tashrif bin Matsabatil Mausu'atil Ilmiyyah dijadikan tolok ukur kesuksesan al-Majriti. Setelah 

mendedikasikan diri di dunia ilmu pengetahuan selama bertahun-tahun. 

 

Al-Majriti meninggal dunia pada tahun 1007 (397 H). (Sumber: wikipedia.org) 
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Al-Khazini - Ilmuwan Muslim Perintis Ilmu Gravitasi  
Posted by muhamad nurdin fathurrohman Posted on 9:15 PM  

Al-Khazini adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Bizantium atau 

Yunani, ia merupakan saintis Muslim serbabisa yang menguasai 

astronomi, fisika, biologi, kimia, matematika serta filsafat. Beliau telah 

memberi kontribusi yang sangat besar bagi perkembangan sains 

modern, terutama dalam fisika dan astronomi. Charles C Jilispe, editor 

 Dictionary of Scientyfic Bibliography menjulukinya dengan ''Fisikawan 

terbesar sepanjang sejarah.'' 

Al-Khazini merupakan ilmuwan yang mencetuskan beragam teori penting dalam sains seperti: metode 

ilmiah eksperimental dalam mekanik; energi potensial gravitasi; perbedaan daya, masa dan berat; serta 

jarak gravitasi. 

Robert E Hall (1973) dalam tulisannya berjudul ''al-Khazini'' yang dimuat dalam A Dictionary of Scientific 

Biography Volume VII mengungkapkan: "Teori keseimbangan hidrostatis yang dicetuskannya telah 

mendorong penciptaan peralatan ilmiah. al-Khazini adalah salah seorang saintis terbesar sepanjang masa." 

Para ilmuwan Muslim, salah satunya al-Khazini telah melahirkan ilmu gravitasi  yang kemudian berkembang 

di Eropa. Al-Khazini telah berjasa dalam meletakkan fondasi bagi pengembangan mekanika klasik di era 

Renaisans Eropa. 

Biografi 

Menurut Irving M Klotz, dalam tulisannya bertajuk "Multicultural Perspectives in Science Education: One 

Prescription for Failure", Al-Khazini yang bernama lengkap Abdurrahman al-Khazini hidup di abad ke-12 M. 

Dia berasal dari Bizantium atau Yunani. Al-Khazini menjadi budak Dinasti Seljuk Turki, setelah kerajaan 

Islam itu menaklukkan wilayah kekuasaan Kaisar  Konstantinopel, Romanus IV Diogenes. 

Al-Khazini bernama lengkap Abdurrahman al-Khazini kemudian dibawa ke Merv, sebuah metropolitan 

terkemuka pada Abad ke-12 M. Merv berada di Persia dan kini Turkmenistan. Sebagai seorang budak, nasib 

al-Khazini sungguh beruntung. Oleh tuannya yang bernama al-Khazin, ia diberi pendidikan sang sangat baik. 

Ia diajarkan matematika dan filsafat. 

Al-Khazini juga dikirimkan untuk belajar pada seorang ilmuwan dan penyair agung dari Persia bernama 

Omar Khayyam. Dari sang guru, dia mempelajari sastra, metematika, astronomi dan filsafat.  Menurut Boris 

Rosenfeld (1994) dalam bukunya "Abu'l-Fath Abd al-Rahman al-Khazini, saat itu Omar Khayyam juga 

menetap di kota Merv. 

Karena kecerdasannya, Al-Khazini menjelma menjadi seorang ilmuwan berpengaruh. Ia menjadi seorang 

matematikus terpandang yang langsung berada di bawah perlindungan, Sultan Ahmed Sanjar,  penguasa 

Dinasti Seljuk. Sayangnya, kisah dan perjalanan hidup al-Khazini tak banyak terekam dalam buku-buku 

sejarah. 

Salah Zaimeche PhD (2005) dalam bukunya berjudul Merv menuturkan, al-Khazini adalah seorang ilmuwan 

yang bersahaja. Meski kepandaiannya sangat dikagumi dan berpengaruh, ia tak silau dengan kekayaan. 

Menurut Zaimeche, al-Khazini sempat menolak dan mengembalikan hadiah sebesar 1.000 keping emas 

(dinar) dari seorang istri Emir Seljuk. 

''Ia hanya merasa cukup dengan uang tiga dinar dalam setahun,'' papar Zaimeche. 

Para sejarawan sains mengungkapkan, pemikiran-pemikiran al-Khazini sangat dipengaruhi oleh sejumlah 

ilmuwan besar seperti Aristoteles, Archimedes, Al-Quhi,  Ibnu Haitham atau Alhacen, al-Biruni serta Omar 

Khayyam. Selain itu, pemikiran al-Khazini juga sangat berpengaruh bagi pengembangan sains di dunia Barat 

dan Islam. Salah satu ilmuwan Barat yang banyak terpengaruh al-Khazini adalah Gregory Choniades – 

astronom Yunani yang meninggal pada abad ke-13 M. 

Al-Khazini wafat pada abad ke-12 M. Meski begitu, pemikiran-pemikiran yang telah diwariskannya bagi 

peradaban dunia hingga kini masih tetap abadi dan dikenang. 

 

Kontribusi 

Salah satu kontribusi penting yang diwarisakan al-Khazini dalam bidang astronomi adalah Tabel Sinjaric. 

Tabel itu dituliskannya dalam sebuah risalah astronomi bertajuk  az-Zij as-Sanjari. Dalam manuskrip itu, dia 
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menjelaskan jam air 24 jam yang didesain untuk kegunaan astronomi. Inilah salah satu jam astronomi 

pertama yang dikenal di dunia Islam. 

Selain itu, al-Khazini juga menjelaskan tentang  posisi 46 bintang. Risalahnya yang berjudul Al-Khazini's Zij 

as-Sanjari itu kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Yunani oleh  Gregory Choniades pada abad ke-13 M. 

Risalah astronomi yang ditulis al-Khazini pun menjadi rujukan para ilmuwan dan pelajar di Kekaisaran 

Bizantium. 

Kontribusi penting lainnya yang diwariskan al-Khazini dalam bidang fisika adalah kitab Mizan al-Hikmah 

atau Balance of Wisdom. Buku yang ditulisnya pada  1121 M itu mengungkapkan bagian penting fisika 

Islam. Dalam buku itu, al-Khazini menjelaskan sacara detail pemikiran dan teori yang diciptakannya tentang 

keseimbangan hidrostatika, konstruksi dan kegunaan, serta teori statika atau ilmu keseimbangan dan 

 hidrostatika. 

Selain menjelaskan pemikirannya tentang teori-terori itu, al-Khazani juga menguraikan perkembangan ilmu 

itu dari para pendahulu serta ilmuwan yang sezaman dengannya. Dalam bukunya itu, al-Khazini juga 

menjelaskan beberapa peralatan yang diciptakan ilmuwan pendahulunya seperti araeometer buatan Pappus 

serta  pycnometer flask yang diciptakan al-Biruni. 

Buku itu dinilai Nasr sebagai sebuah karya ilmiah Muslim yang paling esensial tentang mekanika dan 

hidrostatika, dan terutama studi mengenai pusat gravitasi. Dalam buku itu pula, al-Khazini mengupas prinsip 

keseimbangan hidrostatis dengan tingkat ketelitian obyek sampai ukuran mikrogram (10-6 gr), suatu level 

ketelitian yang menurut K Ajram  dalam The Miracle of Islamic Science  hanya tercapai pada abad ke 20 M. 

Al-Biruni and al-Khazini merupakan dua ilmuwan Muslim yang pertama kali mengembangkan metode ilmiah 

dalam bidang ilmu keseimbangan atau statika dan dinamika. Metode itu dikembangkan untuk menentukan 

berat yang didasarkan pada teori kesembangan dan berat. Al-Khazini dan ilmuwan pendahulunya 

menyatukan ilmu statika dan dinamika ke dalam ilmu baru bernama mekanika. 

Selain itu, mereka juga menggabungkan ilmu hidrostatika dengan dinamika sehingga melahirkan ilmu baru 

bernama hidrodinamika. Mereka juga menerapkan teori rasio matematika dan teknik infinitesimal  serta 

memperkenlkan aljabar dan teknik penghitunang ke dalam statika.  Al-Khazini dan ilmuwan Muslim lainnya 

juga merupakan yang pertama mengeneralisasi teori pusat gravitasi dan mereka adalah yang pertama kali 

menerapkannya ke dalam benda tiga dimensi. 

 

Sumbangan Sang Ilmuwan 

Al-Khazini sungguh luar biasa. Ilmuwan Muslim dari abad ke-12 M itu tak hanya mencetuskan sejumlah teori 

penting dalam fisika dan astronomi. Namun, dia juga berhasil menciptakan sejumlah peralatan penting 

untuk penelitian dan pengembangan astronomi. Ia berhasil menemukan sekitar tujuh peralatan ilmiah yang 

terbilang sangat penting. 

Ketujuh peralatan yang diciptakannya itu dituliskannya dalam Risala fi'l-alat atau Manuskrip tentang 

Peralatan. Ketujuh alat yang diciptakannya itu adalah triquetrum, dioptra, perlatan segi tiga, quadran dan 

sektan, astrolab serta peralatan asli tentang refleksi. 

Selain berjasa mengembangkan fisika dan astronomi, al-Khazimi juga turut membesarkan ilmu kimia dan 

biologi. Secara khusus, dia menulis tentang evolusi dalam kimia dan biologi. Dia membandingkan 

transmutasi unsur dengan transmutasi spesies. 

Secara khusus, al-Khazini juga meneliti dan menjelaskan definisi ''berat''. Menurut dia,  berat merupakan 

gaya yang inheren dalam tubuh benda-benda padat yang mnenyebabkan mereka bergerak, dengan 

sendirinya, dalam suatu garis lurus terhadap pusat bumi dan terhadap pusat benda itu sendiri.  Gaya ini 

pada gilirannya akan tergantung dari kerapatan benda yang bersangkutan. 

Al-Khazini juga mempunyai gagasan mengenai pengaruh temperatur terhadap kerapatan, dan tabel-tabel 

berat spesifiknya umumnya tersusun dengan cermat. Sebelum Roger Bacon menemukan dan membuktikan 

suatu hipotesis tentang kerapatan air saat ia berada dekat pusat bumi, al-Khazini lebih dahulu telah 

mendalaminya. 

Al-Khazini pun telah banyak melakukan observasi mengenai kapilaritas dan menggunakan aerometer untuk 

kerapatan dan yang berkenaan dengan temperatur zat-zat cair, teori tentang tuas (pengungkit) serta 

penggunaan neraca untuk bangunan-bangunan dan untuk pengukuran waktu. (Ref: merdeka.com)  
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Salimuzzaman Siddiqui - Perintis Teknik Isolasi Campuran Kimia 

Tanaman  

 

Prof Dr Salimuzzaman Siddiqui 
Lahir: 19 Oktober 1897 Lucknow, British India 
Meninggal: 14 April 1994 (umur 96) Karachi, Pakistan 
Kebangsaan: Pakistani 
Bidang: Organic chemistry 
Institusi:  

 Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) 
 Pakistan Council of Scientific and Industrial Research (PCSI) 
 Hussain Ebrahim Jamal Research Institute of Chemistry 
 Karachi University 
 Pakistan Academy of Sciences 

Alma mater: Aligarh Muslim University 
Pembimbing doktoral: Julius Von Bram 
Dikenal karena: Natural products research, chemical constituents of Neem 

 
Penghargaan: 

 Fellow of the Royal Society 
 Hilal-e-Imtiaz 
 MBE 
 Pride of Performance 
 Sitara-e-Imtiaz 
 Tamgha-e-Pakistan 

Salimuzzaman Siddiqui, HI, MBE, SI, D.Phil adalah seorang ahli kimia asal Pakistan yang sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Pakistan. Dia adalah perintis teknik isolasi campuran kimia 

yang unik dari tanam-tanaman seperti Neem (Azadirachta indica), Rauwolfia, dan tanaman-tanaman yang 

lain. Prof Siddiqui adalah pendiri dan direktur dari Institut Penelitian Kimia H.E.J. , yang telah berjasa dalam 

merintis penelitian farmakologi terhadap tanam-tanaman di Asia Selatan yang substansi kimiawinya dapat 

diambil dan digunakan untuk obat-obatan. Siddiqui juga seorang pelukis avid, penyair, dan seorang musikus. 

Lukisannya dipamerkan di Jerman, India, dan Pakistan. 

 

 

Biografi 

 

Salimuzzaman Siddiqui dilahirkan pada 19 Oktober 1897 di Lucknow, British India teatnya di Subeha (Distrik 

Barabanki). Ia mendapat pendidikan dasar di Lucknow dalam bahasa Urdu dan Persia. Ketertarikannya 

terhadap literatur, sastra, dan kaligrafi bermula dari ayahnya, Sheikh Muhammad Zaman. Pada tahun 1920, 

Siddiqui belajar di bidang obat-obatan di University College London. Setahun setelah itu dia pindah ke 

Universitas Frankfurt untuk studi dalam bidang kimia. Pada tahun 1927, Siddiqui meraih gelar doktornya di 

bawah bimbingan Prof Julius von Bram. 

 

Setelah lulus dari pendidikannya, Sidiqui kembali ke Universitas Tibbia Delhi di bawah supervisi Hakim Ajmal 

Khan. Pada tahun 1940, dia bergabung di Badan Penelitian Sains dan Industri India hingga 1951. Siddiqui 

akhirnya bermigrasi ke Pakistan oleh permintaan Perdana Menteri Liaquat Ali Khan pada tahun 1951. Di 
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Pakistan dia dipercaya untuk memimpin aktivitas penelitian pemerintah. Pada tahun 1953, dia mendirikan 

Akademi Sains Pakistan sebagai lembaga riset non-politik dari berbagai ilmuwan terkemuka. 

Penelitian 

 

Sebuah pohon Neem, tinggi rata-rata 15 meter dengan diameter mahkota sekitar 15-20 meter 

Hasil penelitian Siddiquie yang pertama kali adalah pada tahun 1931, yaitu penelitiannya tentang isolasi 

agen antiarithmik dari akar-akar tanaman Rauwolfia serpentina. Substansi yang ditemukannya diberi nama 

Ajmalin. setelah itu ekstrasi alkaloid lainnya adalah Ajmalicin, (C21H24N2O3), Isoajmalin, Neoajmalin, 

Serpentin, dan Serpentinin. Banyak di antaranya yang masih dipakai di seluruh dunia untuk mengobati 

kegagalan jantung dan penyakit jiwa. 

 

Siddiqui adalah orang yang pertama kali memperkenalkan zat-zat anthelmintic, antifungal, antibacterial, dan 

antiviral dari pohon Neem pada kimiawan-kimiawan dunia. Pada tahun 1942 dia berhasil mengekstraksi 3 

campuran dari minyak Neem yang dinamakan nimbin, nimbinin, dan nimbidin. Zat-zat ini digunakan sebagai 

insektisida alami. 

Penemuan 

Siddiqui adalah ilmuwan pertama yang membawa obat cacing, anti jamur, anti bakteri, dan antivirus 

konstituen dari pohon Neem. Pada tahun 1942, ia mengekstraksi tiga senyawa pahit dari minyak nimba yang 

ia beri nama nimbin , nimbinin, dan nimbidin. Proses ini melibatkan ekstraksi komponen larut air dengan 

eter, bensin eter, etil asetat dan alk0h0l encer. Penamaan sementara itu nimbin ( sulfur - produk bebas 

kristal dengan titik leleh pada 205 ° C, komposisi empiris C 7 H 10 O 2), nimbinin (dengan prinsip yang sama, 

mencair pada 192 ° C), dan nimbidin (berwarna krem yang mengandung sulfur amorf , mencair pada 90-100 

° C). Siddiqui mengidentifikasi nimbidin sebagai  bahan aktif utama antibakteri, dan komponen unggul 

tertinggi dalam minyak nimba. Senyawa ini stabil dan ditemukan dalam jumlah besar pada Neem dan juga 

berfungsi sebagai insektisida alami. 

Oleh karena penemuannya yang revolusioner, dia dianugerahkan Order of the British Empire pada tahun 

1946. 

Dalam karir di kemudian hari, Siddiqui terus untuk menemukan dan mengisolasi banyak senyawa anti-

bakteri yang unik dari berbagai bagian (daun, kulit kayu, dll) dari Neem dan tanaman lainnya. Lebih dari 50 

senyawa kimia yang ia patenkan dengan namanya selain yang ditemukan sebagai hasil penelitian bersama 

dengan rekan-rekan lain dan siswa. Sebagian besar penemuan ini masih tetap sebagai bahan-bahan alami 

penting dari berbagai obat-obatan serta biopestisida. 

Kematian dan warisan 

Siddiqui meninggal pada 14 April 1994 karena serangan jantung setelah mengalami sakit singkat di Karachi. 

Ia dimakamkan di Makam Universitas Karachi. 

Selain sebagai ilmuwan, Siddiqui juga seorang penyair halus, musisi, dan pelukis. Pada bulan Agustus 1924, 

ia mengadakan pameran lukisan internasional pertamanya di Frankfurt. Kemudian pada tahun 1927, karya-

karya seninya dipamerkan di Galeri Uzielli, Frankfurt. Selama tinggal di Jerman, ia juga menerjemahkan puisi 

Rainer Maria Rilke ke dalam bahasa Urdu, yang diterbitkan dalam jurnal Jamia Millia Islamia. Pada tahun 

1966, ia berada di garis depan untuk menyiapkan Institut Pusat Seni dan Kerajinan di Karachi. Ia juga 

menyusun pilihan puisi dari Mir Taqi Mir ke Intekhab-e-Meer. Pada tahun 1983, ia menerbitkan kumpulan 

portofolio gambar arang dari tahun 1920 sampai 1950-an. 

Pada tanggal 14 April 1999, Pakistan Pos, sebagai bagian dari seri 'Para ilmuwan Pakistan', mengeluarkan 

perangko peringatan untuk menghormati kontribusi dan jasa Siddiqui. Pada tahun yang sama, jalan menuju 

PCSIR Laboratories Complex di Karachi disebut sebagai Shahrah-e-Dr. Salim-uz-Zaman Siddiqui. 
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Biografi Imam Abu Hanifah - Orang Pertama Peletak Dasar-dasar 

Fikih  

 

Masjid Abu Hanifah, di Baghdad, Iraq 

Foto dari: Baghdad Arab Capital of Culture for 2013 

Namanya adalah Nu’man bin Tsabit Al-Marzuban namun beliau dikenal dengan kun-yah 

(panggilan) Abu Hanifah, orang pertama yang meletakkan dasar-dasar fikih dan mengajarkan 

hikmah-hikmah yang baik. Beliau merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi(Fiqih) Islam 

Hanafi. 

Imam Abu Hanifah dilahirkan di Kufah pada tahun 699 M. Ia adalah putra dari keluarga Persia 

(bukan orang Arab). Asalnya dari Kota Kabul (ibu kota Afganistan sekarang). Kakeknya, Marzuban, 

memeluk Islam di masa Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu, lalu hijrah dan menetap di Kufah. 

Ayahnya, Nu’man, adalah seorang pebisnis yang sukses di Kota Kufah, tidak heran kita mengenal 

Imam Abu Hanifah sebagai seorang pebisnis yang sukses pula mengikuti jejak sang ayah. Jadi, 

beliau tumbuh di dalam keluarga yang shaleh dan kaya. Di tengah tekanan peraturan yang represif 

yang diterapkan gubernur Irak Hajjaj bin Yusuf, Imam Abu Hanifah tetap menjalankan bisnisnya 

menjual sutra dan pakaian-pakaian lainnya sambil mempelajari ilmu agama. 

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan 

kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian 

diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam 

Bukhari. 

 

 

Belajar Agama 

Sejak kecil, Abu Hanifah telah mampu menghafal Alquran. Di masa remaja, Imam Abu Hanifah 

Nu’man bin Tsabit mulai menekuni belajar agama dari ulama-ulama terkemuka di Kota Kufah. Ia 

sempat berjumpa dengan sembilan atau sepuluh orang sahabat Nabi semisal Anas bin Malik, Sahl 

bin Sa’d, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. 

 

Saat berusia 16 tahun, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji 

dan berziarah ke kota Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, Madinah al-Munawwaroh. 

Dalam perjalanan ini, ia berguru kepada tokoh tabi’in, Atha bin Abi Rabah, yang merupakan ulama 

terbaik di kota Mekah. 

 

Jumlah guru Imam Abu Hanifah adalah sebanyak 4000 orang guru. Di antaranya 7 orang dari 

sahabat Nabi, 93 orang dari kalangan tabi’in, dan sisanya dari kalangan tabi’ at-tabi’in. Jumlah guru 

yang demikian banyak tidaklah membuat kita heran karena beliau banyak menempuh perjalanan 

dan berkunjung ke berbagai kota demi memperoleh ilmu agama. Beliau menunaikan haji sebanyak 

55 kali, pada musim haji para ulama berkumpul di Masjidil Haram menunaikan haji atau untuk 

berdakwah kepada kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru negeri. 
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Metode dalam berijtihad 

Imam Abu Hanifah menciptakan suatu metode dalam berijtihad dengan cara melemparkan suatu 

permasalahan dalam suatu forum, kemudian ia mengungkapkan pendapatnya beserta 

argumentasinya. Imam Abu Hanifah akan membela pendapatnya di forum tersebut dengan 

menggunakan dalil dari Alquran dan sunnah ataupun dengan logikanya. Diskusi bisa berlangsung 

seharian dalam menuntaskan suatu permasalahan. Inilah metode Imam Abu Hanifah yang dikenal 

dengan metode yang sangat mengoptimalkan logika. 

Metode ini dianggap sangat efektif untuk mer4ngsang logika para murid Imam Abu Hanifah 

sehingga mereka terbiasa berijtihad. Para murid juga melihat begitu cerdasnya Imam Abu Hanifah 

dan keutamaan ilmu beliau. Dari majlis beliau lahirlah ulama-ulama besar semisal Abu Yusuf, 

Muhammad asy-Syaibani, az-Zuffar, dan lain-lain. dan majlis beliau menjadi sebuah metode dalam 

kerangka ilmu fikih yang dikenal dengan Madzhab Hanafi dan membuah sebuah kitab yang 

istimewa, al-Fiqh al-Akbar. 

 

Imam Abu Hanifah pernah dipenjara oleh otoritas Umayyah dan Abbasiah akibat beberapa kali 

ditawari untuk memegang jabatan menjadi seorang hakim di Kufa, namun tawaran tersebut 

senantiasa beliau tolak. 

 

Wafatnya Imam Abu Hanifah 

Imam Abu Hanifah wafat di Kota Baghdad pada tahun 150 H/767 M. Imam Ibnu Katsir mengatakan, 

“6 kelompok besar Penduduk Baghdad menyolatkan jenazah beliau secara bergantian. Hal itu 

dikarenakan banyaknya orang yang hendak menyolatkan jenazah beliau.” 

 

Di masa Turki Utsmani, sebuah masjid di Baghdad yang dirancang oleh Mimar Sinan didedikasikan 

untuk beliau. Masjid tersebut dinamai Masjid Imam Abu Hanifah. 

 

Sepeninggal beliau, madzhab fikihnya tidak redup dan terus dipakai oleh umat Islam, bahkan 

menjadi madzhab resmi beberapa kerajaan Islam seperti Daulah Abbasiyah, Mughal, dan Turki 

Utsmani. Saat ini madzhab beliau banyak dipakai di daerah Turki, Suriah, Irak, Balkan, Mesir, dan 

India. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Khazin - Ahli Matematika dan Astronomi Islam  

 

Ilustrasi 

Abu Ja'far Muhammad bin Muhammad Al-Husayn Al-Khurasani Al Khazin atau lebih dikenal dengan nama 

Al Khazin adalah seorang ahli matematika terkemuka di dunia Islam yang lahir dari wilayah Marv, Khurasan, 

Iran. 

 

Tidak diketahui secara pasti tahun kelahiran tokoh ini. Akan tetapi, para sejarawan memperkirakan Al-

Khazin meninggal dunia antara 961 dan 971 Masehi. Selain dikenal sebagai ahli matematika, semasa hidup 

ia juga seorang fisikawan dan astronom yang disegani. 

Di dunia Barat, Al-Khazin dikenal sebagai Alkhazen. Ejaan dalam bahasa Eropa menyebabkan ketidakjelasan 

identitas antara dia dan Hasan bin Ibnu Haitsam. 

Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab nama Al-Khazin sedikit tenggelam. Al-Khazin merupakan 

ilmuwan zuhud. Dia menjalani hidup sederhana dalam hal makanan, pakaian, dan sebagainya. Ia sering 

menolak hadiah para penguasa dan pegawai kerajaan agar tidak terlena oleh kesenangan materi. 

 

 

Matematika 

Beberapa guru tenar menghiasi rekam jejak Al-Khazin saat masih menimba ilmu. Salah satu gurunya 

bernama Abu Al-Fadh bin Al-Amid, seorang menteri pada masa Buwayhi di Rayy. Al-Khazin menuangkan 

pemikirannya dalam sejumlah risalah bidang matematika dan telah memperkaya khazanah keilmuan di 

dunia Islam. 

Sebut saja, misalnya Kitab al-Masail al-Adadiyya yang di dalamnya tercantum karya Ibnu Majah, yaitu al-

Fihrist edisi Kairo, Mesir. Karyanya yang paling terkenal adalah Matalib Juziyya mayl alMuyul al-Juziyya wa 

al-Matali fi al-Kuraal Mustakima. Seluruh kemampuan intelektualnya dia curahkan pada karya ini. 

Termasuk perhitungan rumus teorema sinus untuk segitiga. Seperti tercantum dalam buku al-Fihrist edisi 

Kairo, AlKhazin pernah memberikan komentar ilmiah terhadap buku Element yang ditulis ilmuwan Yunani, 

Euclides, termasuk bukti-bukti yang diuraikannya menyangkut kekurangan serta kelemahan pemikiran 

Euclides. 

Kontribusi luar biasa Al-Khazin mencakup peragaan rumus untuk mengetahui permukaan segitiga sebagai 

fungsi sisisisinya. Ia mengambil metode penghitungan setiap sisi kerucut. Dengan itu, dirinya berhasil 

memecahkan bentuk persamaan x3 + a2b = cx2. Di ranah matematika, persamaan itu sangat terkenal. 

Ini merupakan sebuah soal matematika rumit yang diajukan oleh Archimedes dalam bukunya The Sphere 

and the Cylinder. Sayangnya, seperti disebutkan pada buku Seri Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah, sekian 

banyak teks dan risalah ilmiah Al-Khazin tak banyak tersisa pada masa kini. 

Hanya beberapa saja yang masih tersimpan, di antaranya komentarnya terhadap buku ke10 dari Nasr 

Mansur dalam Rasail Abi Nasr ila al-Biruni. Jejak keilmuan Al-Khazin juga dapat ditelusuri dalam lingkup 

astronomi. Dia mengukir prestasi gemilang melalui karyakaryanya. Salah satu yang berpengaruh adalah 

buku berjudul Zij as Safa'ih. 

Al-Khazin mempersembahkan karya itu untuk salah satu gurunya, Ibnu Al Amid. Ia juga membahas tentang 

peralatan astronomi untuk mengukur ketebalan udara dan gas (sejenis aerometer). Saat nilai ketebalan 

bergantung pada suhu udara, alat ini merupakan langkah penting dalam mengukur suhu udara dan 
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membuka jalan terciptanya termometer. 

 

Manuskrip karya Al-Khazin tersebut tersimpan di Berlin, Jerman, namun hilang ketika berkecamuk Perang 

Dunia II. Oleh astronom terkemuka, Al-Qifti, karya itu dianggap sebagai subyek terbaik dan sangat menarik 

untuk dipelajari. Buku Zij as Safa'ih menuai banyak pujian dari para ilmuwan. 

 

 

Astronomi  

Menurut Al-Biruni, beragam mekanisme teknis instrumen astronomi berhasil diurai dan dijelaskan dengan 

baik oleh Al-Khazin. Tokoh ternama ini pun kagum atas sikap kritis Al-Khazin saat mengomentari pemikiran 

Abu Ma'syar dalam hal yang sama. Tokoh lain yang menyampaikan komentarnya adalah Abu Al-Jud 

Muhammad Al-Layth. 

Ia menyatakan, pendapat Al-Khazin mengenai cara menghitung rumus chord dari sudut satu derajat. Dalam 

Zij disebutkan, soal itu bisa dihitung apabila chord dibagi menjadi tiga sudut. Sementara itu, Abu Nash 

Mansur memberikan koreksi atas sejumlah kekurangan yang terdapat pada karya Al-Khazin itu. 

Penetapan inklanasi ekliptika tak luput dari perhatian Al-Khazin. Persoalan astronomi ini sudah mengemuka 

sejak zaman Archimedes. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Mahani, meninggal pada 884 Masehi, yang 

pertama mengangkat kembali tema ini. Oleh AlKhazin, hal itu kembali dipelajari dan dia berhasil 

menjabarkannya dengan baik. 

Menurut Al-Khazin, pembagian bola dengan sebuah bidang datar dalam satu rasio ditentukan dengan 

menyelesaikan persamaan pangkat tiga. Demikian ilmuwan ini menyelesaikan soal astronomi tadi yang 

segera mendapatkan pujian dari astronom-astronom lainnya. 

Terdapat beberapa aspek penting yang dikupas oleh Al-Khazin dalam buku astronomi yang ia tulis. Dalam 

Zij, ia menunjukkan penetapan titik derajat tengah atau cakrawala yang kemiringannya tidak diketahui 

sebelumnya. Ia juga mampu menghitung sudut matahari melalui penentuan garis bujur. 

Sumbangsih lain adalah menyangkut penentuan azimut atau ukuran sudut arah kiblat dengan memakai 

peralatan tertentu. Al-Khazin berhasil mengenalkan metode hitung segitiga sferis. Komentar-komentarnya 

cukup mendalam terhadap karya astronomi lain, misalnya, ia pernah menulis sebuah komentar atas 

Almagest karya Ptolemeus. 

Subjek yang ia bahas adalah tentang sudut kemiringan ekliptik. Sebelumnya, rumus itu dikenalkan Banu 

Musa pada 868 Masehu di Baghdad, Irak. Ia juga mencermati hasil pengamatan Al Mawarudzi, Ali bin Isa Al-

Harrani, dan Sanad bin Ali. Hal ini terkait dengan penentuan musim semi dan musim panas. Sementara itu, 

melalui tulisannya yang berjudul Sirr al-Alamin, Al-Khazin mengembangkan lebih jauh gagasan-gagasan dari 

Ptolemeus yang terdapat pada buku Planetary. 

 

Keahlian Al Khazin dalam menyajikan rumus dan metode perhitungan untuk menguraikan soal-soal rumit 

begitu dikagumi dan dijadikan rujukan hingga berabad-abad kemudian. 
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Mahbub ul Haq - Pengembang Human Development Index & 

Pendiri Human Development Report 

 

Mahbub ul Haq  
Lahir: 24 Februari 1934 Jammu, Jammu dan Kashmir, India Kerajaan Inggris 
Meninggal: 16 Juli 1998 (umur 64) New York, Amerika Serikat 
Kebangsaan: Pakistan 
Lembaga: Komisi Perencanaan ; Kementerian Keuangan ; Program Pembangunan PBB ; Bank Dunia ; 

University of Karachi ; Divisi Statistik 
Bidang: Ekonomi ( Mikro ) 
Sekolah: Ekonomi heterodoks dan Teori Permainan 
Alma mater: Universitas Punjab (BA) ; Kings College di Cambridge (BA) ; Yale University (Ph.D.) 
Kontribusi: Teori permainan ; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ; Laporan Pembangunan Manusia (HDR) 

; Filosofi Pembangunan Manusia 
Dr. Mahbub ul Haq adalah Pakistani game theorist, ekonom dan profesor ekonomi mikro di University of 

Karachi, Menteri Keuangan Pakistan ke- 13 yang menjabat dari 10 April 1985 sampai 28 Januari 1988. 

 

Ia terlibat dalam teori pembangunan manusia (HDP), dan pendiri Human Development Report (HDR). 

Menurut buku Haq tahun 1996 Refleksi Pembangunan Manusia membuka jalan baru untuk proposal 

kebijakan untuk paradigma pembangunan manusia, seperti 20:20 Global Compact dan pembentukan Dewan 

Keamanan PBB Ekonomi yang menjadi inspirasi bagi pembentukan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. Ia menjabat sebagai kepala ekonom dari Komisi Perencanaan selama 1960-an, dan thr 

direktur Bank Dunia Departemen Perencanaan Kebijakan pada 1970-an. Dia dikenal sebagai "juru bicara 

paling mengartikulasikan dan persuasif untuk negara berkembang". 

 

Biografi 

Mahbub ul Haq lahir sebelum kemerdekaan provinsi Punjab pada 24 Februari 1934. Di usia remaja ia 

melihat kekerasan agama yang terkait dengan independensi dari Pakistan dan India pada Agustus 1947. Ia 

dan keluarganya salah satu yang lolos dari pembunuhan oleh Sikh di salah satu kereta menuju Pakistan. Sifat 

dari kekerasan agama meninggalkan kesan abadi pada Mahbub ul Haq. Setelah mencapai Lahore, Haq diberi 

perumahan yang disponsori pemerintah dan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Pada tahun 1954, 

ia diterapkan dan diterima di Universitas Punjab di mana ia terdaftar di departemen ilmu-ilmu sosial. 

Pada tahun 1958 ia mendapatkan BS di bidang Ekonomi dan beasiswa yang diterima untuk melanjutkan 

studinya di Inggris. Dia melanjutkan studi di Cambridge University dan meraih gelar BA lain dalam disiplin 

yang sama.Di Cambridge, Haq memperoleh gelar BA bersama Amartya Sen yang menjadi sahabatnya 

seumur hidup. Setelah memperbarui beasiswa, Haq pergi ke Amerika Serikat untuk studi doktornya, Sistem 

ekonomi Amerika nantinya akan mempengaruhi dia untuk advokasi panjang bagi kapitalisme. Ia masuk 

dalam program doktor dari Universitas Yale dan memperoleh PhD di bidang Ekonomi dari Yale, yang diikuti 

oleh kerja pasca-doktoral di Harvard University. Setelah menyelesaikan studi pasca-doktoral, Haq kembali ke 

negaranya untuk bergabung dengan layanan pemerintah. 
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Kerja pemerintah 

Setelah kembali ke Pakistan, Haq bergabung dengan Komisi Perencanaan.  Saat masih berusia 20-an ia 

menjadi kepala ekonom Komisi Perencanaan. Dia mempertahankan hubungan dengan Departemen 

Keuangan dan terus melayani sebagai penasehat ekonom pemerintah Pakistan. 

 

Pada tahun 1960-an ia memberikan pidato di seluruh negeri. Dia mendukung kebijakan Presiden Ayub Khan. 

Haq menganjurkan kapitalisme sebagai basis ekonomi nasional dan membantu membimbing pemerintah 

untuk menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas untuk meningkatkan perekonomian. 

Dalam konferensi pers publik pada tahun 1965, Haq menuduh bahwa "22 kelompok keluarga industri telah 

datang untuk mendominasi siklus hidup ekonomi dan keuangan dari Pakistan dan mereka menguasai sekitar 

dua pertiga dari aset industri, 80% dari perbankan dan 79% dari aset asuransi dalam domain industri." 

Perkembangan ekonomi yang cepat membuat tim Haq meragukan kelangsungan hidup jangka panjang dari 

pola seperti pertumbuhan. Sementara masyarakat internasional memuji Pakistan sebagai model 

pembangunan, Haq memiliki kekhawatiran dan menimbulkan pertanyaan bahwa semua itu tidak baik 

dengan manfaat distribusi dari pertumbuhan. Ia datang sebagai kejutan untuk Haq bahwa oligarki yang kuat 

dari 22 keluarga memiliki kendali perekonomian nasional dan sektor swasta. Sementara mendukung 

menambahkan perpajakan keluarga berkuasa kuat, Haq meninggalkan negara itu pada tahun 1971, tepat 

sebelum perang 1971 yang memisahkan Pakistan Timur dari Bangladesh. 

Di Inggris, Haq dipanggil oleh Bhutto untuk bergabung dengan Departemen Keuangan, tapi akhirnya 

menolak karena ia memiliki pandangan yang berlawanan dengan ekonomi sosialis. Bhutto, sebagai 

tanggapan, mulai menyerang keluarga berkuasa kuat dalam program nasionalisasi. Pada tahun 1973 Bhutto 

kembali meminta Mahbub untuk kembali ke Pakistan dan bergabung dengan pemerintahannya dalam 

merancang strategi yang akan mengangkat sejumlah besar Pakistan keluar dari kemiskinan dan stagflasi, 

namun ideologi perbedaan membujuk Haq untuk tidak kembali. 

Pada tahun 1982 Haq kembali atas permintaan Jenderal Zia-ul-Haq, dan diasumsikan bertanggung jawab 

atas Departemen Keuangan. Dia menjadi terkait dengan Kementerian Pertahanan. Dia adalah ketua 

pertama dari Komite Eksekutif dari Komisi Space Research dan membantu dalam kebijakan senjata nuklir 

dengan Munir Ahmad Khan. 

 

Karir Profesional  
Haq juga menjabat sebagai Direksi Perencanaan Kebijakan Bank Dunia (1970-1982) dan menuju 

Kementerian Keuangan Pakistan sebagai yang menteri keuangan dan perencanaan (1982-1988). Pada tahun 

1989, ia diangkat sebagai Penasihat Khusus kepada UNDP Administrator, di mana dia memimpin tim 

ilmuwan internasional untuk menghasilkan Laporan Pembangunan Manusia pertama. 

 

Bank Dunia (1970-1982) 

Selama masa jabatannya di Bank Dunia (1970-1982), Haq mempengaruhi pengembangan  filsafat Bank dan 

kebijakan pinjaman, kemudian lebih banyak perhatian terhadap pengentasan kemiskinan dan program 

peningkatan alokasi untuk produksi pertanian kecil, gizi, pendidikan, air bersih dan sektor sosial lainnya. Dia 

menulis sebuah penelitian yang berfungsi sebagai prekursor untuk kebutuhan dasar dan pembangunan 

pendekatan manusia tahun 1980-an. 

Prestasi 

Haq merancang Indeks Pembangunan Manusia, yang telah menjadi salah satu indeks yang paling 

berpengaruh dan banyak digunakan untuk mengukur pembangunan manusia di seluruh negara. IPM telah 

digunakan sejak tahun 1990 oleh United Nations Development Programme untuk Laporan Pembangunan 

Manusia tahunan. 

Dia juga memberikan rencana 5 tahun ke Korea Selatan yang membantu Korea Selatan untuk maju pesat. 

Kematian 

Haq meninggal pada tanggal 16 Juli 1998 di New York, meninggalkan istrinya Khadijah Haq, putra dan putri 

Farhan Toneema. 



Akhtar Hameed Khan - Mengembangkan Mikrokredit Pedesaan  

 

Dr Akhtar Hameed Khan 
Lahir: 15 Juli 1914 Agra, India Britania 
Meninggal: 9 Oktober 1999 (umur 85) Indianapolis, Indiana, AS 
Tempat tinggal: Karachi, Pakistan dan Comilla, Bangladesh 
Kebangsaan: Pakistan 
Bidang: Pengembangan pedesaan, Mikrokredit 
Institusi: Akademi Pengembangan Pedesaan Bangladesh; Pusat Nasional untuk Pengembangan Pedesaan, 

Pakistan; Universitas Negara Bagian Michigan 
Alma mater: Kampus Magdalene, Cambridge 

 
Dikenal karena: Mikrokredit, Mikrokeuangan, Model Comilla, Proyek Pilot Orangi 
Penghargaan: Penghargaan Ramon Magsaysay, Nishan-e-Imtiaz, Sitara-e-Pakistan, Penghargaan Jinnah 
Akhtar Hameed Khan adalah seorang ilmuwan sosial dan aktivis pengembangan Pakistan. Ia menjadi 

partisipator pengembangan pedesaan di Pakistan dan negara-negara berkembang lainnya termasuk di 

Indonesia. Sebagian besar kontribusinya adalah pendirian proyek komprehensif untuk pengembangan 

pedesaan, Model Comilla (1959). Hal tersebut membuatnya mendapatkan Penghargaan Ramon Magsaysay 

dari Filipina dan gelar Dektorandes hukum dari Universitas Negara Bagian Michigan. Ralph Smuckler menulis 

dalam bukunya, "Kolega-kolega Skandinavia saya dan penasihat-penasihat lainnya telah menominasikan 

saya pada Penghargaan Perdamaian Nobel" 

 

Kehidupan awal 

Khan lahir di Agra, India Britania pada 15 July 1914 di Agra. Ia termasuk dalam empat putra dan tiga putri 

dari pasangan Khansaahib Ameer Ahmed Khan dan Mehmoodah Begum. Ayahnya, seorang inspektur polisi, 

yang terinspirasi dengan pemikiran reformis Syed Ahmed Khan. Pada usia awalnya, ibu Khan 

mengenalkannya dengan puisi Maulana Hali dan Muhammad Iqbal, kotbah-kotbah Abul Kalam Azad, dan 

filsafat Sufi Rumi. 

 

Inisiatif pembangunan pedesaan 

Selama masa jabatannya sebagai kepala sekolah di Comilla Victoria College, Khan mengembangkan minat 

khusus pada tindakan akar rumput. Antara 1954 dan 1955, ia mengambil istirahat untuk bekerja sebagai 

direktur Program Desa Pertanian dan Pengembangan Industri (V-AID) ass. Namun, ia tidak puas dengan 

pendekatan pembangunan yang mengadopsi program yang terbatas pada pelatihan penduduk desa. Pada 

tahun 1958, ia pergi ke Michigan State University untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam 

pembangunan pedesaan. 

Kembali pada tahun 1959, ia mendirikan Akademi Pakistan untuk Pembangunan Pedesaan (pard) di Comilla 

pada tanggal 27 Mei 1959 dan ditunjuk sebagai direktur pendiriannya. Ia juga meletakkan dasar bagi Comilla 

Koperasi Pilot Project pada tahun 1959. Pada tahun 1963, ia menerima penghargaan Ramon Magsaysay dari 

Pemerintah Filipina atas jasanya dalam pembangunan pedesaan. 

 

Khan menjadi Wakil Ketua Dewan Gubernur pard pada tahun 1964, dan pada tahun yang sama, dianugerahi 
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kehormatan Doktor hukum oleh Michigan State University. Pada tahun 1969, ia menyampaikan serangkaian 

kuliah di Woodrow Wilson Sekolah, Princeton University, berdasarkan pengalamannya dengan koperasi 

pedesaan. Selama kunjungan, ia menjalin hubungan kolaboratif dengan Arthur Lewis. 

Setelah kembali ke Pakistan Timur, Khan tetap melekat pada proyek Comilla sampai tahun 1971 ketika 

Pakistan Timur menjadi Bangladesh. Akhirnya, Khan pindah ke Pakistan. Pard diubah namanya menjadi 

Bangladesh Akademi untuk Pembangunan Pedesaan (Bard). 

 

Peran Penasehat 

Setelah pindah ke Pakistan, Khan diminta untuk menerapkan Model Comilla di pemukiman pedesaan 

Provinsi North-West Frontier (sekarang Khyber Pakhtunkhwa), Punjab, dan Sindh. Dia menolak tawaran itu 

dengan alasan bahwa proposal yang didominasi dimotivasi oleh kepentingan politik daripada kesejahteraan 

umum. Namun, lanjutnya untuk memberikan saran kepada pemerintah tentang berbagai aspek 

pembangunan pedesaan, seperti pengelolaan irigasi partisipatif. Dia bekerja sebagai seorang peneliti di 

University of Agriculture, Faisalabad 1971-1972, dan sebagai Direktur Pedesaan Ekonomi Proyek Penelitian 

di Karachi Universitas dari 1972 hingga 1973. Khan pergi ke Michigan State University sebagai profesor tamu 

pada tahun 1973 dan tinggal di sana sampai tahun 1979. Selama waktu ini, ia terus menasihati Akademi 

Pembangunan Pedesaan di Bogra di Bangladesh utara, dan Akademi Pakistan untuk Pedesaan 

Pembangunan, Peshawar, pada Program Pembangunan Pedesaan Daudzai Terpadu. Ia juga melakukan 

perjalanan secara ekstensif selama periode ini dalam kapasitas pembicara, penasihat, atau konsultan 

program pembangunan pedesaan di seluruh dunia. Pada tahun 1974, ia ditunjuk sebagai konsultan Bank 

Dunia untuk survei situasi pembangunan pedesaan di Jawa, Indonesia. Ia juga sempat bekerja sebagai 

profesor tamu di Universitas Lund, Harvard University, dan Oxford University. 

 

Pada tahun 1980, Khan pindah ke Karachi dan mulai bekerja pada perbaikan kondisi sanitasi di pinggiran 

kota Karachi. Ia meletakkan dasar dari Orangi Pilot Project untuk komunitas Orangi di kota liar terbesar. Dia 

tetap terkait dengan proyek ini sampai kematiannya pada tahun 1999. Sementara itu, ia mempertahankan 

dukungannya bagi masyarakat pedesaan di sekitar Karachi, dan juga membantu untuk mengembangkan 

Program Aga Khan Rural Support .  OPP menjadi model bagi inisiatif-inisiatif pembangunan bottom-up 

partisipatif 

 

 

Kematian 

 

Pada tahun 1999, Khan mengunjungi keluarganya di Amerika Serikat ketika ia menderita gagal ginjal. Dia 

meninggal karena infark miokard pada tanggal 9 Oktober di Indianapolis pada usia 85 tahun. Jenazahnya 

diterbangkan ke Karachi pada tanggal 15 Oktober, dia dimakamkan di sana. 

 

Penghargaan dan kehormatan 

Khan menerima penghargaan sipil berikut: 

 Jinnah Award (Anumerta, 2004) untuk layanan kepada orang-orang sebagai pendiri Orangi Pilot 
Project. 

 Nishan-e-Imtiaz (Anumerta, 2001) untuk pelayanan kepada masyarakat. 
 Penghargaan Ramon Magsaysay (31 Agustus 1963, Manila , Filipina ) untuk layanan pembangunan 

pedesaan.  
 Sitara-e-Pakistan (1961) untuk merintis bekerja di pembangunan pedesaan.  

 

 

 

 

 



FAHMI BASYA - PENEMU BIDANG ILMU MATEMATIKA ISLAM  

 

Fahmi Basya 
Lahir: Fahmi Basya 03 Februari 1952 Padang 
Kewarganegaraan: Indonesia 
Pekerjaan: Dosen matematika Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah 
Dikenal karena: Pendakwah, penulis, pengajar 
Fahmi Basya adalah seorang pengajar Matematika Islam di Universitas Islam Negeri Jakarta. Ia dikenal 

sebagai penemu bidang ilmu Matematika Islam yang ia teliti sejak tahun 1972. Fahmi Basya merupakan 

alumnus FMIPA Universitas Indonesia. 

 

 

Matematika Islam 

Matematika Islam merupakan suatu metode membedah keajaiban Al-Qur'an dari sisi keilmuan matematika 

yang ditemukan oleh KH Fahmi Basya. 

K.H. Fahmi Basya melakukan penelitian mengenai Al-Qu'ran sejak tahun 1972 dan baru ia rumuskan pada 

tahun 1982. 

Pada awalnya, Fahmi mengemukakan ide Matematika Islam melalui berbagai selebaran, seminar, dan 

stadium general. Pada tahun 2002, idenya dipakai sebagai salah satu mata kuliah di UIN Syarif Hidayatullah. 

Selanjutnya, ia diminta sebagai penceramah untuk mengenalkan konsep Matematika Islam di sebuah 

stasiun televisi swasta. 

Menurut K.H. Fahmi Basya, Matematika Islam ialah Matematika yang menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah 

Nabi sebagai postulat. (postulat /pos·tu·lat/ n = asumsi yg menjadi pangkal dalil yg dianggap benar tanpa 

perlu membuktikannya; anggapan dasar; aksioma) 

 

Penerapan Matematika Islam 

Dalam Matematika Islam, seseorang tidak lagi perlu membuktikan suatu data yang datang dari Allah dan 

Rasul-Nya, sekalipun nanti dalam perjalanannya, Matematika Islam seolah membuktikan kebenaran sunnah-

sunnah Nabi. 

Data bilangan dari AlQuran dan Nabi diolah dan dibuat model matematikanya, seperti: Pilar Al-Quran, 

Permata Shalat, Roda Gigi Sholat, dan lain-lain. 

 

 

Angka 19 

 

Dalam sebuah seminar di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Fahmi memberikan gambaran 

bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran terkandung rahasia-rahasia yang harus dipikirkan oleh umat 

manusia, salah satunya adalah rahasia angka dalam Al-Quran. Ia menjelaskan bahwa angka yang paling 

sering banyak muncul di dalam Al-Quran adalah angka 19, yang didapat dari berbagai perhitungan, misalnya 

adalah jumlah dari bacaan basmalah yang berjumlah 19 huruf. Dari kesimpulannya, angka 19 adalah sebuah 

aksioma dalam Al-Quran. 
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Rahasia gerakan sholat 

 

Berdasarkan Matematika Islam, Fahmi Basya memperlihatkan hubungan antara gerakan sholat gerhana 

dengan posisi gerhana. Dari sana didapatkan bahwa ruku dapat didefinisikan sebagai gerakan 90 derajat. 

Jika ruku adalah 90 derajat, sujud adalah 135 derajat, dan berdiri tegak adalah nol derajat, dalam satu 

rakaat seseorang telah menyelesaikan satu putaran penuh atau 360 derajat. Selain itu, bacaan takbir yang 

diucapkan pada 29 kali shalat tarawih dan witir ditambah sholat Ied maka akan ditemukan bilangan 1786, 

yang jika dibagi 19 adalah 94. Angka 94 juga menjadi jumlah kalimat takbir dalam lima kali sholat dalam 

sehari. Bagi Fahmi, riset yang mendalam terhadap fenomena-fenomena menarik ini akan dapat 

memperkuat rasa iman kepada Allah. 

 

Kontroversi 

Candi Borobudur 

Dalam buku "Matematika Islam 3", KH Fahmi Basya menyatakan bahwa Candi Borobudur adalah 

peninggalan Nabi Sulaiman di tanah Jawa. Ia menyebutkan beberapa ciri-ciri Candi Borobudur yang menjadi 

bukti sebagai peninggalan Nabi Sulaiman, seperti hutan atau negeri Saba, makna Saba, nama Sulaiman, 

buah maja yang pahit, dipindahkannya kekuasaan Saba ke wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman, bangunan 

yang tidak terselesaikan oleh para jin, tempat berkumpulnya Ratu Saba, dan lain-lain. Melalui hitungan 

matematika Islam dan Sain Alquran yang dipahaminya, KH Fahmi Basya memaparkan 40 fakta-fakta eksak 

daya jelajah para Nabi yang ternyata sampai ke Nusantara. 

 

Nabi Sulaiman memerintahkan untuk membentuk gedung besar dan patung-patung. Patung-patung yang 

beribu-ribu jumlahnya adalah Candi Borobudur, sedangkan bangunan yang besar-besar adalah Candi 

Prambanan. Saba di Indonesia adalah Wonosobo. Dalam Al-Qur’an, Saba ditumbuhi pohon yang sangat 

banyak. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan burung Hud-Hud mengirim surat ke Ratu Saba, kediamannya di 

Candi Ratu Boko, yaitu 36 kilometer dari Borobudur. Surat itu berupa pelat emas dan pernah ditemukan di 

sebuah kolam di Candi Ratu Boko. Namun, pekerjaan jin belum selesai dikarenakan mereka tahu Nabi 

Sulaiman telah wafat sehingga mereka menghentikan pekerjaannya. Di Borobudur, terdapat patung yang 

belum selesai, yaitu Unfinished Solomon. 

 

 

Hasil karya tulis 

 "Matematika Islam" #1 
 "Matematika Islam" #2 
 "Matematika Islam" #3 
 "Borobudur & Peninggalan Nabi Sulaiman" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biografi Abu Ma'shar al-Balkhi 

 

 

Sebuah terjemahan latin Abū Maʿshar 

De Magnis Coniunctionibus 

Abu Masyar Ja’far Ibnu Muhammad Ibnu Umar juga dikenal sebagai al-Falaki atau Ibn Balkhi, Latin sebagai 

Albumasar, Albusar, atau Albuxar adalah astronom dan filsuf Islam asal Persia. Ia dianggap sebagai 

Astronom terbesar dari Abbasiyah di Baghdad. Ia menulis sejumlah buku pedoman praktis tentang astrologi, 

 Karya-karyanya ditulis dalam bahasa Arab dan Persia. 

 

Abu Ma'shar al-Balkhi lahir 10 Agustus 787 (abad IX) di Balkh, Khurasan Balkh, sebuah kota di sebelah timur 

Khurasan. Abu Ma’shar ahli astronomi dan astrologi. Astrologi yang dimaksudkan di sini adalah yang 

berhubungan dengan rasi bintang, bukan ilmu nujum. Setelah menyelesaikan studi Tradisi Islam Klasik di 

Baghdad, Abu Ma’shar mencurahkan seluruh perhatiannya untuk memelajari astronomi dan astrologi. 

 

Sejak remaja, Abu Ma’shar sudah memelajari tradisi kuno Arab. Ia terus memperdalam pengetahuannya di 

bidang itu sambil memelajari bidang lain, seperti astronomi. Pada masa itu, ilmu astrologi belum 

dihubungkan dengan ilmu nujum. Abu Ma’shar menguasai astrologi yang bermuatan sains. Ia menghasilkan 

sejumlah karya astrologi yang banyak dipengaruhi prinsip dasar dan hukum-hukum astronomi. Karyanya itu 

berisi sejumlah pengamatan yang telah dilakukannya, salah satunya adalah mengamati komet. Sehubungan 

dengan hal itu, Tycho Brahe berpendapat bahwa Abu Ma’shar adalah ilmuwan pertama yang menyanggah 

pendapat Aristoteles bahwa dia telah mengamati komet-komet di sfera Planet Venus. Tycho Brahe menulis 

pendapat tersebut dalam bukunya yang berjudul Progymnastica. 

 

Abu Ma’shar juga pernah menghasilkan sebuah himpunan Tabel Astronomi (Zij) dan sebuah risalah yang 

terdiri dari delapan buku. Risalah yang berjudul al-Madkhali al-Kabir il Ilm al-Nujum (Pengantar Besar ke 

Ilmu Astrologi) ini telah dua kali diterjemahkan dalam bahasa Latin. Pertama, oleh Johanes Hispalensis pada 

tahun 1130. Kedua, oleh Hermanus Secundus pada tahun 1150. 

 

Keberadaan karya-karya Abu Ma’shar sangat memengaruhi para ilmuwan Timur dan Barat. Pada abad 

pertengahan, para ilmuwan Eropa memelajari Hukum Pasang Surut Air Laut dari buku Abu Ma’shar. Dalam 

penjelasan itu terdapat beberapa uraian yang sangat mengagumkan karena sesuai dengan hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan modern. Misalnya, teori tentang pengaruh bulan 

terhadap angin dan curah hujan. Hingga kini, karya tersebut masih sering dijadikan bahan rujukan oleh para 

ahli matematika dan geografi. Selain menguasai ilmu perbintangan, Abu Ma’shar al-Balkhi dikenal pula 

sebagai seorang filosof. 

 

Abu Masyar Ja’far Ibnu Muhammad Ibnu Umar wafat pada pada 9 Maret 886 Wasit, Irak. 
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Contoh naskah Abu Ma'shar 

pada astrologi, 850 AD 

Pengenalan untuk astrologi  

 Kitab al-mudkhal al-Kabir pengenalan astrologi yang menerima banyak terjemahan ke bahasa Latin 
dan Yunani mulai dari abad ke-11. Ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap filsuf Barat, 
seperti Albertus Agung. 

 Kitab Mukhtasar al-mudkhal, sebuah versi singkat di atas, kemudian diterjemahkan ke bahasa Latin 
oleh Adelard of Bath. 

 

Astrologi sejarah 

 Kitab al-Milal wa-l-ʾ Duwal ("Buku tentang agama dan dinasti") 
 Fi dzikir ma tadullu ʿ alayhi al-ashkhāṣ al-ʿ ulwiyya ("Pada indikasi adanya benda-benda langit"), 
 Kitab al-ʿ dalālāt ala al-ittiṣālāt wa-al-qirānāt kawākib ("Kitab indikasi adanya konjungsi planet"), 
 Kitab al-ulūf ("Kitab ribu"), diawetkan hanya dalam ringkasan oleh Sijzī.  
 Kitāb taḥāwīl Sini al-'alam (Bunga-bunga Abu Ma'shar), menggunakan horoskop untuk memeriksa 

bulan dan hari dalam setahun. Itu adalah petunjuk bagi astrolog. Hal itu diterjemahkan di abad ke-
12 oleh John of Seville.  

 

Genethlialogy 

 Kitāb taḥāwil Sini al-mawālīd ("Kitab revolusi dari tahun nativities"). diterjemahkan ke dalam bahasa 
Yunani pada 1000, dan dari bahwa terjemahan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-13. 

 Kitāb al-Rijal mawālīd wa-ʾ l-Nisa ʾ ("Kitab nativities pria dan wanita"), yang beredar luas di dunia 
Islam.  

 

Buku yang tersedia dalam bahasa Latin dan terjemahan Yunani  

 De Magnis coniunctionibus, ed.-transl. K. Yamamoto, Ch. Burnett, Leiden, 2000, 2 jilid. (Arabic & 
teks Latin) 

 De revolutionibus nativitatum, ed. D. Pingree, Leipzig, 1968 (teks Yunani) 
 Liber florum Diterjemahkan oleh James Herschel Holden di Lima Astrolog Medieval (Tempe, Az:. 

AFA, Inc, 2008): 13-66. 
 Introductorium Maius, ed. R. Lemay, Napoli, 1995-1996, 9 jilid. (Arabic text & dua terjemahan Latin) 
 Ysagoga minor, ed.-transl. Ch. Burnett, K. Yamamoto, M. Yano, Leiden-New York, 1994 (Arab & Latin 

text) 
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Abd al-Rahman al-Sufi - Pembuat Atlas Bintang Pertama  

Posted by muhamad nurdin fathurrohman Posted on 10:50 PM  

 

Konstelasi Sagitarius dari  

The Depiction Celestial Constellation. 

'Abd al-Rahman al-Sufi adalah seorang astronom Muslim Persia yang juga dikenal sebagai 'Abd ar-Rahman 

as-Sufi, atau 'Abd al-Rahman Abu al-Husain,' Abdul Rahman Sufi, 'Abdurrahman Sufi dan di barat dikenal 

sebagai Azophi. Kawah bulan Azophy dan planet kecil as-Sufi diambil dari namanya. 

 

 

Biografi 

 

Abd ar-Rahman bin Umar al-sufi Abul Husayn lahir di Rayy Persia pada tanggal 14 Muharram 291 H/5 

Desember 903 M. Beliau hidup di bawah pemerintahan Adud al-Dawla. Bahkan beliau tinggal di istana raja 

yang bertempat di Isfahan, Persia. Pada masanya beliau dikenal sebagai seorang astronom cemerlang dan 

merupakan salah satu cendikiawan kebanggaan sang maharaja di antara "tiga bintang". Dua lainnya adalah 

al-Farisi seorang ahli tata bahasa dan Ibnu al-Alam seorang pakar tentang tabel-tabel astronomi. 

 

Pekerjaan beliau adalah menerjemahkan dan memperluas karya-karya astronom Yunani, terutama 

"Almagest" dari Ptolemaios, serta melakukan  koreksi terhadap daftar bintang Ptolemy. Bahkan beliau 

mendapat posisi sebagai penterjemah utama Astronomi Helenistik yang telah berpusat di Alexandria ke 

dalam bahasa Arab. Hal terbesar yang beliau lakukan adalah menghubungkan nama-nama bintang menurut 

penelitian yunani dan bangsa arab, serta rasi bintangnya. 

 

Abd ar-Rahman bin Umar al-sufi Abul Husayn wafat pada tanggal 13 Muharram 376 H/25 Mei 986 M, di 

Shiraz, Iran. 

 

Karya Terkenal 

 

Karya as-Sufi yang paling terkenal adalah Kitab al-Kawakib ats-Tsabit al-Musawwar, sebuah katalog bintang 

yang dibuat berdasarkan pengamatannya sendiri. Katalog ini merupakan atlas bintang pertama yang 

membahas tentang nebula pada rasi Andromeda, sekaligus atlas bintang paling penting karena mengungkap 

sejumlah perubahan yang dialami beberapa bintang utama dalam waktu sepuluh abad. As-Sufi 

mendedikasikan buku yang ditulisnya sekitar tahun 965 (355 H) ini kepada Buyld Emir Adud al-Dawla. 

 

Kitab al-Kawakib ats-Tsabit al-Musawwar adalah salah satu manuskrip berilustrasi paling tua yang mengupas 

beberapa temuan Ptolomeus. Ilustrasinya dibuat begitu menarik untuk menggambarkan konstelasi atau 

tatanan bintang yang terlebih dahulu telah disusun oleh Utarid bin Muhammad. Namun, ada pula sumber 

lain yang menyebutkan bahwa Kitab al-Kawakib ats-Tsabit al-Musawwar adalah buku terjemahan dari 

sejumlah naskah ilmiah Yunani, seperti Almagest karya Ptolomeus. Jika keduanya dibandingkan, karya 

astronomi Yunani yang penuh simbol-simbol astronomi memang hampir mirip dengan tatanan bintang 
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dalam buku karya as-Sufi tersebut. Namun jika diperhatikan lebih seksama, terlihat bahwa ilustrasi tatanan 

bintang tersebut berwujud figur tokoh terkemuka yang dibentuk dari rangkaian sejumlah titik merah. Kini, 

manuskrip awal karya as-Sufi tersebut masih tersimpan di Perpustakaan Bodleian, setelah sebelumnya 

disalin, diilustrasi kembali, dan dikaligrafi oleh salah satu putra as-Sufi (1009 - 1010).  

 

Selain karya di atas, masih banyak karya as-Sufi yang diilustrasi kembali dengan gaya dan judul yang berbeda 

sesuai perkembangan zaman. Sebuah teks dan terjemahan kata pengantarnya pernah diterbitkan oleh 

Caussin de Parceval dengan judul Notices at Extraits, sedangkan oleh H.C.F.C. Schjellerup dengan judul 

Description des Etoiles Fixes par Abd al-Rahman as-Sufi (St. Petersburg, 1874). Pada tahun 1953, naskah 

yang sama diterbitkan dalam bahasa Arab, setelah manuskripnya yang berada di Paris disunting terlebih 

dahulu oleh M. Nazamuddin. 

 

As-Sufi juga pernah menulis sebuah buku pegangan tentang astronomi dan astrologi, serta sebuah risalah 

tentang astrolobe. Selain menulis, as-Sufi juga pernah membuat sebuah peta bumi dari bahan perak. Ia 

mempersembahkan peta ini untuk Raja Adud al-Dawla. Kini, peta tersebut tersimpan di Perpustakaan Istana 

Dinasti Fatima di Kairo. 

 

 

Beberapa perjuangan beliau yang lain diantaranya: 

1. Mengidentifikasi "The Large Magellanic Cloud" yang pada waktu itu hanya bisa dilihat di daerah 
Yaman. Dan baru bisa dilihat di daratan eropa setelah pelayaran Magellan di abad ke-16. 

2. Beliau merupakan pengamat pertama perihal galaxy andromeda pada tahun 964 M. 
3. Meneliti perihal eliptika pesawat yang cenderung terhadap ekuator langit. 
4. Perhitungan yang sangat akurat perihal perhitungan masa tahun tropis. 
5. Beliau mengamati dan menggambarkan bintang-bintang, posisinya, besarnya bahkan sampai 

warnanya. Untuk setiap rasi beliau menyediakan dua gambar. Satu gambar terlihat dari bagian luar 
dan satu gambar yang lain terlihat dari bumi. 

6. As-Sufi juga merupakan seorang yang paling pertama yang mendeskripsikan lebih dari 1000 
perbedaan astrolabe, seperti: astronomi, navigasi, survey, ketepatan waktu, kiblat dan lain 
sebagainya. Dan masih banyak lagi hasil hasil perjuangan beliau yang belum bisa disebutkan. 

7. Beliau merupakan salah seorang astronom yang sangat terkenal. Salah satu karya beliau yang 
menjadi masterpiece adalah Kitab Suwar al-Kawakib al-Thabita dan dalam bahasa inggrisnya 
berjudul Fixed Star (antara tahun 903 dan 986). Buku ini mendeskripsikan perihal tata letak bintang-
bintang yang selalu pada posisinya. 

Menurut sumber Islam dan Muslim Art, bahwa kitab astronom ini merupakan terjemahan dan adaptasi dari 

sejumlah naskah-naskah ilmiah unani semisal "Almagest" dari Ptolemaios, "Farnese Atlas" dan 

"Phenomena" nya Aratus. Di dalam buku ini disajikan pula dalam bentuk penampilan figur atau tokoh-tokoh 

terkemuka yang ditandai dengan titik-titik merah sebagai tanda bintang-bintang. 

 

Manuskrip awalnya masih bisa kita temukan di perpustakaan bodleian. Manuskrip itu disalin, diilustrasi dan 

dikaligrafi oleh putranya sendiri pada tahun 1009-1010. Teks dan terjemahan kata pengantarnya pernah 

diterbitkan oleh Caussin de Perceval, dengan judul "Notices at Extraits" juga oleh H.C.F.C. Schjellerup 

dengan judul "Description des etoiles par Abd Al-Rahman as-Sufi", St. petersburg 1874. 

 

Karya-karya lainnya yang masih ada, antara lain berupa sebuah buku pegangan (handbook) tentang 

astronomi dan astrologi. Adapula sebuah risalah mengenai penggunaan astrolabe. Sebuah peta bumi 

terbuat dari perak buatannya yang dipersembahkan kepada sang raja Adud Dawla juga telah dimuseumkan 

dalam perpustakaan Istana Dinasti Fatima di Kairo. 

 

 

 

 



Abu Mahmud Hamid ibn al-Khidir Al-Khujandi - Penemu Sekstan 

Mural  

 

  Sekstan 

Abu Mahmud Hamid bin Khidr Khojandi (dikenal sebagai Abu Mahmood Khojandi, Alkhujandi atau al-

Khujandi) adalah astronom Asia Tengah dan ahli matematika asal Mongol yang tinggal di akhir abad ke-10 

dan membantu membangun sebuah observatorium dekat kota Ray (sekarang Teheran) di Iran. 

 

Al Khunjadi dilahirkan pada tahun 940 di sebuah wilayah yang bernama Khunjand, Kota Khunjand terletak di 

sepanjang kedua tepi sungai Syrdarya, menuju pintu masuk ke Lembah Fergana yang sangat subur dan 

menghijau. Sehingga pada masa itu, pertanian di wilayah tersebut cukup maju. Pada masa modern saat ini, 

kota Khunjand merupakan negara Tajikistan yang terletak di Eropa Timur. 

 

Beberapa fakta tentang kehidupan Khujandi yang diketahui berasal dari tulisan-tulisan yang masih hidup 

maupun dari komentar yang dibuat oleh seorang ilmuwan sekaligus ahli matematika dari kota Khurasan 

Iran, Nasiruddin Al-Tusi (Nassereddin Tusi). Dari komentar Tusi itu cukup yakin bahwa Khujandi, selain 

merupakan seorang ilmuwan yang ahli astronomi dan matematika juga salah satu dari penguasa yang 

berasal dari keturunan suku Mongol di wilayah Khujand. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Al 

Khunjadi berasal dari kaum bangsawan. 

 

Dalam melakukan penelitian maupun pengembangan berbagai macam karya-karya ilmiahnya, Al-Khujandi 

didukung oleh para anggota dinasti Buwaih. Dinasti Buwaih tersebut sangat berkuasa pada tahun 945 ketika 

pemimpinnya yang bernama Ahmad ad-Dawlah berhasil menduduki Abbasiyah yang merupakan ibukota 

Baghdad. Anggota keluarga Ahmad ad-Dawlah sendiri menjadi para penguasa di berbagai provinsi. Sehingga 

tidak ada banyak perlawanan terhadap Dinasti Buwaih. Al-Khujandi sendiri banyak mendapatkan 

perlinduangan dari Fakhr ad-Dawlah yang memerintah antara tahun 976 hingga 997. 

 

Selain memberikan perlindungan bagi Al Khunjadi, Fakhr ad-Dawlah juga memberikan dukungan yang kuat 

terhadap proyek besar yang menjadi obsesi Al-Khujandi untuk membangun sekstan mural yang sangat besar 

bagi observatoriumnya di Rayy, yang saat ini dekat Kota Teheran, Iran. Para ilmuwan Arab mempercayai 

bahwa semakin besar alat tersebut maka semakin akurat pula hasil penelitian dan pengamatan yang akan 

diperoleh. Bahkan sekstan mural penemuan Al-Khujandi tersebut mampu menunjukkan akurasi hingga ke 

level detik di mana para ilmuwan sebelumnya, belum pernah mendapatkan penemuan seperti itu. 
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Penelitian Astronomi 

 

Selama tahun 994 Al-Khujandi melakukan berbagai macam penelitian. Dalam sebuah penelitiannya, dia 

menggunakan instrumen yang sangat besar untuk mengamati serangkaian transit meridian matahari yang 

dekat dengan titik balik matahari. Dalam pengamatan yang dilakukannya pada tanggal 16 dan 17 Juni tahun 

994 dia gunakan untuk melihat titik balik matahari musim panas. Sedangkan pengamatan pada tanggal 14 

dan 17 Desember tahun 994, dia gunakan untuk melihat titik balik matahari musim dingin, untuk 

menghitung arah kemiringan dari Ekliptika, dan lintang dari Rayy. Dia menjelaskan pengukurannya secara 

rinci dan sangat mendetail dalam sebuah risalah yang berjudul On the obliquity of the ecliptic and the 

latitudes of the cities (Arah kemiringan dari Ekliptika dan garis lintang kota-kota). 

 

Dari berbagai macam pengamatan dan penelitian yang dia lakukan, Al Khunjadi memperoleh kemiringan 

sebesar 23 ° 32 '19 " dari Ekliptika. Nilai yang ditemukan Al Khunjadi ini rupanya lebih rendah dari pada nilai-

nilai yang diperolehnya pada pengamatan sebelumnya. 

 

Al-Khujandi mengatakan bahwa orang India menemukan kemiring yang paling besar dari Ekliptika yakni 

sebesar 24 °, sedangkan Ptolemeus menemukan kemiringan sebesar 23 ° 51 ', dan dia sendiri menemukan 

kemiringan sebesar 23 ° 32' 19 ". Menurut Al Khunjadi, nilai-nilai kemiringan yang berbeda dari Ekliptika ini 

terjadi bukan karena rusak atau cacatnya instrumen yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap 

kemiringan ekliptika. Tetapi, kemiringan dari Ekliptika sendiri, baginya tidak konstan alias berubah-ubah. Hal 

itu terjadi akibat menurunnya kuantitas. 

 

Namun menurut sejumlah ilmuwan lain, tetap terdapat kesalahan dalam pengamatan dan penghitunga Al-

Khujandi saat menilai kemiring dari Ekliptika, di mana dia melakukan penghitungan dua menit terlalu 

rendah. Kesalahan tersebut dibahas oleh kedua ilmuwan lain yang juga ahli dalam bidang astronomi dan 

matematika yaitu Al-Biruni dalam Tahdid di mana mereka mengklaim bahwa instrumen yang digunakan oleh 

Al Khunjadi terlalu berat. Mungkin Al-Biruni benar dalam menunjukkan penyebab kesalahan yang dilakukan 

oleh Al Khunjadi dalam penghitungannya. Tetapi, penghitungan Al-Khujandi untuk menentukan lintang kota 

Rayy sebesar 35 ° 34 '38,45 " sangatlah akurat, meskipun dihitung dengan menggunakan nilai yang salah 

untuk menunjukkan kemiringan dari Ekliptika. 

 

 

Matematika 

 

Al-Khazin menuliskan, Abu Muhammad al-Khujandi merupakan ilmuwan dan seorang pemikir yang sangat 

maju dan semoga Allah SWT memberikan berkah kepadanya. Dari demonstrasi yang dilakukan oleh Al 

Khunjadi bahwa jumlah dari dua bilangan kubik bukanlah sebuah kubus adalah tidak benar. Meski demikian, 

setidaknya Al Khunjadi merupakan ilmuwan yang tidak pernah menyerah dan terus-menerus melakukan 

penelitian dan pembelajaran demi kemajuan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya sebuah kesalahan, maka 

peradaban di dunia tidak mungkin mengalami kemajuan. 

 

Dalam matematika Islam, ia menyatakan kasus khusus dari teorema terakhir Fermat untuk n = 3, walaupun 

bukti-nya tidak sepenuhnya benar. Hukum bola sinus mungkin juga telah ditemukan oleh Khujandi, tetapi 

tidak pasti apakah ia menemukan pertama kali, atau apakah Abu Nasr Mansur, Abul Wafa atau Nasir al-Din 

al-Tusi yang menemukan terlebih dahulu? [untuk lebih jelasnya baca: "Pertentangan Tentang Siapa Penemu 

Teorema Sinus"] 
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Al-Zarqali - Matematikawan dan Astronom Muslim dari Spanyol  

 

 

Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yahya al-Zarqali, di dunia Islam ia dikenal dengan nama al-Zarqalluh atau al-

Zarqallah, sedangkan masyarakat Barat menyebutnya Arzachel, adalah seorang ahli matematika sekaligus 

astronom Muslim legendaris Toledo, Spanyol / Andalusia. Ia tak hanya menciptakan peralatan astronomi 

berteknologi, namun juga sederet terori penting.  

 

Al-Zarqali lahir di Toledo, Andalusia pada tahun 1029 M. Al-Zarqali tumbuh besar ketika kejayaam 

 peradaban Islam di Andalusia berada di tabir kehancuran. Saat itu, Andalusia diserang pasukan Kristen dari 

berbagai penjuru.  Pada akhir abad ke-11 M, pusat peradaban Islam di Eropa itu nyaris jatuh dikuasai 

pasukan Kristen. Untunglah, pasukan tentara Dinasti Murabbitun dari Maroko berhasil mematahkan 

serangan pasukan musuh. 

 

Setelah kekuasaan Dinasti Murabbitun berakhir, peradaban Islam di Andalusia masih sempat bersinar 

selama dua abad hingga pertengahan abad ke-13 M. Ilmu pengetahuan berkembang pesat di Andalusia, 

karena mendapat dukungan dari para penguasa.  Pada masa kekuasaan Khalifah al-Hakam II, Andalusia 

memiliki sekitar 70 perpustakaan umum. Tak hanya sains yang berkembang, kota-kota di Andalusia pun 

menjelma menjadi metropolitan terkemuka. 

 

 

Penemuan 

 

Nama al-Zarqali tercatat bersama 23 ilmuwan muslim kenamaan lainnya yang diakui oleh dunia sains 

modern. Pada akhir abad kesebelas M, al-Zarqali menemukan bahwa orbit planet adalah berbentuk bidang 

elips atau lonjong, bukan sirkular. Pada 1060 M, al-Zarqali membuat perangkat observatorium astronomi 

yang didedikasikan untuk Yahya Ibnu Abi Mansur. Awalnya, al-Zarqali memang bekerja dengan membuat 

peralatan untuk para ilmuwan lain karena karya ciptanya yang luar biasa memang berhasil mengundang 

ketertarikan dari para ilmuwan lain. Dictionary of Scientific Biography menyebutkan bahwa pada tahun 

1062 M, al-Zarqali tercatat sebagai anggota perkumpulan para ilmuwan di Andalusia. 

 

Setelah berhasil menyejajarkan dirinya dengan para ilmuwan besar lainnya, al-Zarqali tak lagi menciptakan 

peralatan untuk para saintis lain. Beliau mulai menciptakan penemuan untuk dirinya sendiri. Bahkan, al-

Zarqali pun juga mengajarkan ilmu otodidak yang dikuasainya. Sejak saat itulah, dia kemudian dikenal 

sebagai seorang ilmuwan terkemuka di Andalusia. Salah satu penemuan al-Zarqali yang paling fenomenal 

adalah metode pembuatan jam di Toledo. Jam yang diciptakannya itu masih bisa berfungsi hingga tahun 

1135 M. Penemuannya itu kemudian menarik perhatian Raja Alphonso IV yang kemudian, secara khusus, 

berupaya mencari tahu bagaimana jam yang diciptakan al-Zarqali itu bekerja. Selain berhasil menciptakan 

jam air yang sangat mengagumkan, al-Zarqali juga mampu membuat astrolabe yang diciptakannya 

tergolong paling bagus di antara astrolabe-astrolabe lain yang pernah dibuat sebelumnya maupun yang 

dibuat pada masa itu. 

 

Astrolobe ciptaannya juga bisa digunakan untuk mengamati siklus zodiak. Selain itu, perangkat itu juga 

didesain secara khusus untuk bisa digunakan dalam mengukur garis lintang dan memproyeksikan letak 

ekuator. Teknologi astrolobe yang dibuatnya juga bisa digunakan untuk menentukan perjalanan jam atau 
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waktu. Selama berabad-abad, karyanya yang fenomenal, yakni Tabel Toledo, begitu dikagumi Masyarakat 

Kristen di Barat. Karyanya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard dari Cremona. 

Karyanya al-Zarqali itu mampu bertahan dan terus digunakan selama lebih dari dua abad berikutnya. 

 

Pengaruh al-Zarqali yang begitu kuat telah membuat penyusunan tabel-tabel astronomi lainnya di Eropa 

merujuk pada hasil pengukuran al-Zarqali. Tabel Marseilles yang didasarkan pada Tabel Toledo buatan al-

Zarqali juga diadaptasi ke meridian London, Paris dan Pisa. Raymond dari Merseilles merupakan salah satu 

tokoh yang pertama kali mengadaptasi tabel al-Zarqali di Eropa, yakni di kota Marseilles. Leopold dari 

Austria juga tercatat sebagai astronom Austria yang juga terpengaruh dengan pemikiran al-Zarqali. Tak 

cuma itu, Tablas Alfonsinas yang dibuat Alfonso juga disusun berdasarkan pada hasil kerja al-Zarqali. 

 

Selain berhasil menemukan fakta bahwa orbit planet itu adalah berbentuk elips (bukan sirkular), al-Zarqali 

juga mampu mengoreksi data geografis yang dibuat Ptolemeus. Secara khusus, dia mengoreksi pannjang 

Laut Mediterania. Al-Zarqali juga mampu menemukan sejumlah fakta penting terkait rahasia langit, seperti 

planet, bintang, bulan dan matahari. Penemuan-penemuan yang diciptakannya ditulis dalam kitab berjudul 

al-Safiha al-Zarqaliya alias Azafea. Dalam risalah itu, tercatat juga sejumlah penemuannya yang lain seperti 

astrolobe universal, tabel 29 bintang serta perangkat-perangkat lainnya. 

 

Dalam catatannya, al-Zarqali mengungkapkan adanya observatorium yang juga dibangun di Toledo serta 

Cordoba. Observatorium yang dibangun di bawah kekuasaan Dinasti Umayyah Spanyol itu diyakini telah 

menggunakan peralatan astronomi yang tercanggih di zamannya. Beberapa di antaranya merupakan 

cipataan al-Zarqali. 

 

 

Pengaruh ke dunia barat 

 

Al-Zarqali begitu populer di dunia Barat. Selama berabad-abad, karyanya yang fenomenal, yakni Tabel 

Toledo  begitu dikagumi Masyarakat Kristen Barat. Hasil buah pikirnya itu begitu berpengaruh bagi 

masyarakat Barat.  Karyanya itu kemudian diterjemhakan ke dalam bahasa  Latin oleh Gerard of Cremona. 

 Karyanya al-Zarqali itu mampu bertahan selama lebih dari dua abad. 

 

Pengaruh al-Zarqali yang begitu kuat itu membuat table-table astronomi lainnya di Eropa didasarkan pada 

hasil pengukuran al-Zarqali.  Tabel Marseilles yang didasarkan pada Tabel Toledan buatan al-Zarqali juga 

diadaptasi  ke meridian London, Paris dan  Pisa. 

 

Raymond dari  Marseilles merupakan salah seorang yang pertama kali mengadaptasi tabel al-Zarqali di 

Eropa yakni kota  Marseilles. Leopold dari Austria, juga tercatat sebagai astronom Austria yang juga 

terpengaruh dengan pemikiran al-Zarqali. Tak cuma itu, Tablas Alfonsinas yang dibuat  Alfonso juga 

didasarkan pada hasil kerja al-Zarqali. 

 

 

Wafatnya Al-Zarqali 

 

Al-Zarqali tutup usia pada tahun 1087 M. Meski begitu, buah pikir dan karya-karyanya telah memberi 

inspirasi bagi ilmuwan lain terutama di Eropa. Peradaban Islam masa kini sudah seharusnya menumbuhkan 

kembali semangat dan perjuangan hidup seorang al-Zarqali. (sumber: Buku '99 Ilmuwan Muslim Perintis 

Sains Modern' terbitan Diva Press) 

 

 

 



Al-Mahani matematikawan dan astronom Muslim dari Persia  

 

Al-Mahani 

Abu-Abdullah Muhammad bin Isa Mahani (ماهانی عيسی بن محمد ابوعبدهللا) adalah matematikawan dan astronom 

Muslim dari Mahan, Kerman, Persia. Beliau adalah salah satu penulis modern yang memiliki gagasan 

tentang pemecahan teorema yang digunakan oleh Archimedes dari risalah tentang bola dan silinder aljabar. 

 

Serangkaian pengamatan gerhana bulan dan matahari dan konjungsi planet yang dibuat oleh Al-Mahani 

sekitar tahun  853-866 digunakan pula oleh Ibn Yunus. 

 

Al-Mahani menulis komentar tentang karya  Euclid dan Archimedes. Dia pernah mencoba untuk 

memecahkan masalah Archimedes: untuk membagi bola dengan menggunakan pesawat menjadi dua 

segmen berada di rasio tertentu dari volume. Masalah tersebut menyebabkan persamaan kubik, Berikut 

persamaan yang dibuat oleh Al-Mahani: 
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Habash al-Hasib al-Marwazi - Penggagas Pertama Kali Rasio 

Trigonometri: Sinus (SIN), Cosinus (COS), Tangen (TAN) dan 

Cotangen (COT).  
Posted by muhamad nurdin fathurrohman Posted on 10:34 AM  

Ahmad ibn 'Abdallah Habash Hasib Marwazi adalah orang Persia yang merupakan astronom, ahli geografi, 

dan matematikawan dari Merv, Khorasan yang pertama kali menjelaskan tentang rasio trigonometri: Sinus 

(SIN), Cosinus (COS), Tangen (TAN) dan Cotangen (COT). 

 

Habash al-Hasib al-Marwazi lahir setelah tahun 869 di Samarra, Irak, Ia berkembang di Baghdad, dan 

meninggal di centenarian setelah tahun 869. Beliau hidup saah kekhalifahan Abbasiyah al-Ma'mun dan al-

Mu'tasim. 

 

 

Astronomi 

 

Selama tahun 825-835, al-Marwazi membuat pengamatan dengan menyusun tiga tabel astronomi yakni: 

1. Pertama masih dengan cara Hindu 
2. Kedua, disebut 'mengiuji "tabel, tabel ini cenderung identik dengan "Ma'munic"atau "tabel Arab" 

dan mungkin sebuah karya kolektif astronom al-Ma'mun,  
3. Yang ketiga, yang disebut tabel Shah, yang lebih kecil. 

Pada tahun  829 Ia melakukan penelitian yang berhubungan dengan gerhana matahari, Habash memberi 

kita contoh pertama dari penentuan waktu dengan ketinggian (dalam hal ini, matahari); metode yang 

umumnya diadopsi oleh para astronom Muslim. 

 

 

Matematika 

 
Pada 830, ia telah memperkenalkan konsep "bayangan," umbra (versa), setara dengan singgung di 

trigonometri, dan ia menyusun tabel bayangan yang menjadi awal dari jenisnya. Dia juga memperkenalkan 

kotangen, dan menghasilkan tabel pertama untuk itu. 

 

 

Kitab Badan dan Jarak 

 

Al-Hasib melakukan berbagai pengamatan di observatorium Al-Shammisiyyah di Baghdad dan 

memperkirakan sejumlah nilai geografis dan astronomi. Dia mengumpulkan hasil dalam Kitab Badan dan 
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Jarak, di mana beberapa dari hasil meliputi: 

 

Bumi (Earth) 

 Keliling bumi (Earth's circumference): 20,160 mil (32,444 km) 
 Diameter bumi (Earth's diameter): 6414.54 mil (10323.201 km) 
 Jari-jari Bumi (Earth radius): 3207.275 mil (5161.609 km) 

Bulan (Moon) 

 Diameter Bulan (Moon's diameter): 1886.8 mil (3036.5 km) 
 Keliling Bulan (Moon's circumference): 5927.025 mil (9538.622 km) 
 Radius jarak terdekat dari Bulan (Radius of closest distance of Moon): 215,208;9,9 (sexagesimal) 

miles 
 Setengan-keliling jarak terdekat dari Bulan (Half-circumference of closest distance of Moon): 

676,368;28,45,25,43 (sexagesimal) mil 
 Radius jarak terjauh Bulan (Radius of furthest distance of Moon): 205,800;8,45 (sexagesimal) mil 
 Diameter jarak terjauh Bulan (Diameter of furthest distance of Moon): 411,600.216 miles 

(662,406.338 km) 
 Keliling jarak terjauh Moon (Circumference of furthest distance of Moon): 1,293,600.916 miles 

(2,081,848.873 km) 

Matahari (Sun) 

 Diameter Matahari (Sun's diameter): 35,280;1,30 mil (56,777.6966 km) 
 Keliling Matahari (Sun's circumference): 110,880;4,43 mil (178,444.189 km) 
 Diameter orbit Matahari (Diameter of orbit of Sun): 7,761,605.5 mil (12,491,093.2 km) 
 Kelilng orbit Matahari (Circumference of orbit of Sun): 24,392,571.38 mil (39,256,038 km) 
 Satu derajat sepanjang orbit Matahari (One degree along orbit of Sun): 67,700.05 mil (108,952.67 

km) 
 Satu menit sepanjang orbit Matahari (One minute along orbit of Sun): 1129.283 mil (1817.405 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mu'ayyad al-Din al-'Urdi - Mengembangkan Model Ptolemaic dari 

Gerak Planet  

 

 

 

Mu'ayyad al-Din al-'Urdi (meninggal 1266) adalah seorang astronom Muslim, matematikawan, arsitek dan 

insinyur yang bekerja di observatorium Maragheh. Ia lahir di Aleppo (sekarang Suriah), kemudian ia pindah 

ke Maragheh, Azarbaijan, untuk bekerja di observatorium Maragha dalam bimbingan Nasir al-Din Tusi. 

 

Dia dikenal karena menjadi yang pertama dari astronom Maragha yang mengembangkan Non-Ptolemaic 

model dari gerak planet. Secara khusus, Urdi lemma dikembangkan kemudian digunakan dalam model yang 

geosentris dari Ibn al-Shatir dalam abad ke-14 dan pada Model heliosentris Copernicus dari Nicolaus 

Copernicus pada abad ke-16. 

 

Sebagai seorang arsitek dan insinyur, dia memiliki andil besar dalam membangun pasokan instalasi air dari 

Damaskus, Suriah, pada masanya. 

 

 

The Urdi Lema 

 

"Urdi lemma" adalah perpanjangan dari Teorema Apollonius ' yang memungkinkan sebuah equant dalam 

model astronomi untuk diganti dengan yang setara epicycle yang bergerak di sekitar pusat yang berbeda 

pada setengah jarak ke titik equant. Anythony Grafton merupakan bukti demonstrasi Maestlin untuk Kepler 

dapat membantu untuk memvisualisasikan. Anda juga dapat menarik al-Shatir dan al-Tusi slider ke nol 

dalam animasi Dennis Duke untuk melihat model equant-kurang al-'Urdi untuk operasi  Mars. (Sumber: 

en.wikipedia.org)  
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Ulugh Beg - Pembangun observatorium termegah yang pernah 

dibangun oleh para sarjana muslim  

 

 

Observatory Ulugh Beg di Samarkand. Pada masa Ulugh Beg, dinding tersebut dilapisi dengan marmer. 

Ulugh Beg (Bahasa Persia: بيگالغ شاہرخ بن طارق محمد ميرزا – Mīrzā Muhammad Tāraghay bin Shāhrukh Uluġ 

Beg) adalah Sultan Khorasan, ahli astronomi dan metematika. Ulugh Beg dilahirkan di Soltaniyah, Iran pada 

tahun 1394 dan meninggal pada tahun 1449 di Samarkand, Uzbekistan. Untuk menghormati pencapaian 

sang sultan dalam astronomi, pada 1830 sebuah kawah di Bulan dinamai ìUlugh Beighî oleh astronom 

Jerman Johann Heinrich von Madler pada peta Bulan buatannya. 

 

Awal Kehidupan 

Ulugh Begh, yang berarti ”Penguasa Agung”, pada masanya selain dikenal sebagai raja atau sultan penebar 

kasih dan perdamaian di Asia Tengah, ia pun menguasai ilmu astronomi dan matematika. Salah satu hasil 

karyanya yang brilian adalah ilmu trigonometri dan geometri bentuk bola. 

Lahir di Sultaniyeh, Persia (kini Iran) pada tahun 1394, dengan nama Mirza Mohammad Taregh bin 

Shahrukh. Dia adalah cucu dari Amir Timur atau yang lebih dikenal sebagai Timur Leng, sang penakluk dan 

pendiri kekaisaran Timurid di Asia Tengah. Mirza Ulugh Begh adalah anak tertua dari Shah Rukh, mereka 

berasal dari suku Mongol Barlas dari Transoxiana (kini Uzbekistan). Sedangkan ibunya seorang bangsawan 

Goharshad dari Persia. 

Semasa anak-anak, Mirza mengembara ke tempat-tempat penting di Timur Tengah dan India bersama 

kakeknya, Amir Timur, ketika memperluas kekuasaannya di wilayah tersebut. Sepeninggal kakeknya, Mirza 

kecil menetap di Samarkand yang pada waktu itu menjadi ibukota kerajaan Timurid. 

Pada usia 16 tahun, Mirza Mohammad sudah menjadi gubernur di Samarkand (1409). Bahkan pada tahun 

1411 ia menjadi penguasa penuh seluruh Mavarannahr (kini Uzbekistan, Tajikistan, dan sebagian 

Kazakhstan). 

Sang penguasa berusia remaja ini berhasil mengubah kota Samarkand, menjadi sebuah pusat intelektual 

bagi kerajaan. Pada 1417-1420 ia pun membangun madrasah (universitas) yang hingga kini masih berdiri 

megah di Registan Square, Samarkand, Uzbekistan. Kala itu madrasah ini ramai dikunjungi para astronom 

dan matematikawan Islam untuk belajar. Salah seorang hasil didikan Ulugh Begh adalah Ghiyath al-Kashi, 

seorang ahli matematika terkemuka. 

Selain matematika, astronomi adalah ilmu yang paling menarik minat sang sultan, dan kecintaannya 

dibuktikan pada tahun 1420, dengan mendirikan sebuah observatorium kolosal, yang ia namai Gurkhani Zij, 

sebuah observatorium mirip Uraniborg buatan Tycho Brahe. Gurkhani berbentuk busur seperempat 

lingkaran (kuadran) berukuran raksasa yang melengkung dari ruang bawah tanah hingga menonjol di 

permukaan tanah. 

Sumbangan Ulugh Beg 
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Observatorium Ulugh Begh 

Sesuai dengan minatnya yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan, dia bangun kota tersebut menjadi 

sebuah pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan muslim. Sampai sekarang bangunan-bangunan dan 

monumen-monumen peninggalan Ulugh Beg dapat kita lihat di kota Samarkand. Di sanalah ia menulis lirik-

lirik syair, buku-buku sejarah dan mengkaji Qur’an. Meskipun demikian, astronomi dan matematika 

merupakan bidang utama yang sangat menarik perhatiannya. Ia turun tangan secara langsung melakukan 

kajian dan pengamatan tentang bintang-bintang. Pada tahun 1420 ia membangun sebuah observatorium di 

Samarkand untuk mengobservasi planet-planet dan bintang-bintang. 

Di observatorium inilah Ulugh Beg dan timnya mewujudkan cinta mereka pada Tuhan dengan sungguh-

sungguh bekerja dan beribadah. Dari hasil observasi itu mereka menyiapkan tabel-tabel astronomi 

matahari, bulan dan planet-planet lain yang telah diamati dengan tingkat kecermatan tinggi, yang 

akurasinya tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil pengamatan astronom modern yang menggunakan 

berbagai teleskop yang canggih. Dari hasil pengamatan dan perhitungannya ia dan timnya juga mengoreksi 

perhitungan yang pernah diperbuat astronom-astronom Romawi seperti Ptolemeus. Hasil-hasil observasi 

mereka terhimpun antara lain dalam kitab “Zij-i- Djadid-iSultani” 

Selain itu masih banyak kitab-kitab lain yang mereka tulis dalam bahasa Arab. Beberapa hasil karya mereka 

diterjemahkan oleh astronom-astronom Inggris dan Perancis beberapa ratus tahun kemudian. Hal ini 

menunjukkan bahwa hasil observasi dan perhitungan mereka sangat canggih untuk ukuran zaman itu 

sehingga datanya masih sangat berguna ratusan tahun kemudian. 

Bangunan observatorium Ulugh Beg di Samarkand berwujud sebagai peralatan raksasa yang dirancang 

sedemikian rupa untuk mengamati bintang-bintang di satu lokasi yang tetap di cakrawala. Interiornya 

berupa sebuah terowongan batu yang cukup lebar dan panjang di mana pangkalnya berada di bawah tanah 

dan berujung pada alam terbuka beratapkan langit. Di dalamnya dilengkapi dengan 2 (dua) jeruji batu yang 

ditempatkan pada posisi tepat sehingga memberi hasil yang maksimal dalam menghitung ketinggian jarak 

bintang-bintang yang diamati secara cermat. 

Observatorium Ulugh Beg di Samarkand yang dibangun atas dasar ilmu ilham yang dianugerahkan Tuhan 

terbukti sangat canggih untuk ukuran zaman itu, sehingga peralatan seperti ini masih ditiru dan digunakan 

oleh astronom-astronom Eropa lebih 100 tahun kemudian, diantaranya observatorium Uraniborg (1576) 

dan observatorium Stierneborg (1584). Tidak hanya dari segi penampilan fisik dan arsitekturnya yang 

mencontohi observatorium Ulugh Beg melainkan juga dari sisi kualitas dan kuantitas peralatan dan bahkan 

sampai manajemen operasinya. 

 

Penemuan observatorium peninggalan abad ke-15 

Tahun 1908, di bawah reruntuhan kota kuno Afrasiyab, Samarkand, Vladimir Viyatkin, seorang arkeolog asal 

Rusia, terkesima menatap sebuah bentuk bangunan aneh menjulang di hadapannya. Dari hasil 

penggaliannya itu, akhirnya ia dapat mengenali bangunan itu sebagai sextant atau kuadran berukuran 

raksasa. Arkeolog amatir itu akhirnya sadar bahwa ia sedang berada di sebuah observatorium peninggalan 

abad ke-15. 

Puing-puing sisa observatorium Islam paling awal ini, adalah salah satu bukti kecintaan seorang raja pada 

ilmu pengetahuan khususnya ilmu astronomi. Observatorium luar biasa ini dibangun pada tahun 1420 oleh 

seorang penguasa Timurid bernama Ulugh Begh. 
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Ad-Din Muhammad bin Ma'ruf Taqi - Ilmuwan Muslim  
 

Taqi ad-Din Muhammad ibn Ma'ruf ash-Shami al-Asadi adalah seorang Muslim yang 

telah menulis lebih dari sembilan puluh buku tentang berbagai mata pelajaran, 

termasuk astronomi, jam rekayasa, matematika, mekanika, optik dan filsafat alam. 

Pada 1574 tahun Sultan Ottoman Murad III mengundang Taqi ad-Dīn untuk 

membangun observatorium di Istanbul. Menggunakan pengetahuan yang luar biasa 

dalam seni mekanik, Taqi ad-Dīn membangun instrumen seperti armillary besar dan 

jam mekanik yang ia gunakan untuk mengamati Comet Besar pada tahun 1577. Ia  

juga menggunakan adalah bola langit dan bumi Eropa yang dikirim ke Istanbul pada 

pertukaran hadiah. Karya yang membuatnya terkenal di observatorium berjudul 

Pohon akhir pengetahuan [di akhir waktu atau dunia] di Kerajaan Spheres Revolving:  

The tabel astronomi dari Raja segala raja [Murad III] (Sidrat al -muntah al-Afkar fi malkūt al-falak al-dawār- 

al-zij al-Shāhinshāhi). Pekerjaan disiapkan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan di Mesir dan 

Istanbul dalam rangka untuk memperbaiki dan melengkapi Ulugh Beg Zij as-Sultani. 40 halaman pertama 

dari kesepakatan kerja dengan perhitungan, diikuti dengan diskusi jam astronomi, lingkaran surgawi, dan 

informasi tentang tiga gerhana yang ia amati di Kairo dan Istanbul. Untuk menguatkan data pengamatan 

gerhana lain di lokal lain seperti Daud ar-Riyyadi (Daud matematika), David Ben-Shushan Salonika. 

Metode Taqi ad-Din menemukan koordinat bintang dilaporkan lebih tepat dibandingkan dengan 

sezamannya, Tycho Brahe dan Nicolas Copernicus. Brahe diduga telah menyadari pekerjaan Taqi ad-Din. 

Pada 1551, Taqi al-Din menggambarkan turbin uap dengan aplikasi praktis dari berputar menyembur. 

 

Biografi 

Etnis Taqi ad-Din telah digambarkan sebagai orang Arab, Turki Ottoman dan Suriah. The Encyclopaedia of 

Islam tidak menyebutkan etnisitas, hanya memanggilnya, "..Astronom paling penting dari Turki  Ottoman".u 

Taqi al-Din yang lahir pada 1526 M mengabdikan dirinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi di kekhalifahan Turki Utsmani. Salah satunya mengabdi sebagai kepala observatorium. Dia 

meninggal di Istanbul pada 1585 M. 

Pada era itu, tak ada ilmuwan di Eropa yang mampu menandingi kepakarannya. Hal ini bisa dipahami 

karena Taqi al-Din adalah ilmuwan multitalenta yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Dikenal sebagai 

astronom andal, ia juga termasyhur sebagai astrolog, insinyur, ahli fisika, pakar matematika, dokter, hakim 

Islam, ahli botani, filsuf, ahli agama, dan guru madrasah. Dunia ilmu pengetahuan modern juga 

mengakuinya sebagai ilmuwan yang sangat produktif. 

Setidaknya, lebih dari 90 judul buku dengan beragam bidang kajian telah ditulisnya. Sayangnya, hanya 

tinggal 24 karya monumentalnya yang masih tetap eksis. Sederet penemuannya juga sungguh 

menakjubkan. Pencapaiannya dalam menemukan berbagai alat mendahului para ilmuwan Barat. 

Dalam bukunya berjudul al-Turuq al-Samiyya fi al-Alat al-Ruhaniyya, sang ilmuwan serba bisa ini 

memaparkan cara kerja mesin uap air dan turbin uap air. Padahal, ilmuwan Eropa Giovani Branca baru 

menemukan tenaga uap air pada 1629 M. 

Salah satu karya populer al-Din adalah pompa enam silinder yang menerapkan sistem monoblock. Temuan 

alat pada 1559 M ini kian melambungkan namanya sebagai ilmuwan yang disegani. Begitu pula dengan 

temuan jam yang akurasinya mumpuni. Jam alarm mekanik pertama merupakan buah karyanya. 

Al-Din jugalah yang menemukan jam pertama dengan parameter menit dan detik. Pada 1556 M hingga 

1580 M, sang ilmuwan telah menemukan alat untuk melihat antariksa, teleskop. Padahal,  teknologi ini 

baru dikenal peradaban Barat pada abad ke-17 M. Agar lebih dapat mendalami astronomi, dia mendirikan 

observatorium Istanbul pada 1577 M. 

Kecemerlangan al-Din pada ilmu pengetahuan tak timbul dengan sendirinya. Sang ayah, Maruf Efendi, 

menjadi guru pertamanya. Dimulai dengan menekuni bidang keagamaan sebagai fondasi dasar semua ilmu, 

sang ayah lalu mengirimkannya untuk belajar ilmu pengetahuan umum di Suriah dan Mesir. 

 

Dari sinilah, al-Din menimba ilmu matematika dari Shihab al-Din al-Ghazzi, sedangkan guru astronominya 

yang paling berpengaruh adalah Muhammad bin Abi al-Fath al-Sufi. Dari semua ilmu yang dipelajarinya, 
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matematika menjadi bidang favoritnya. Kesukaannya kepada ilmu berhitung itu diungkapkan Taqi al-Din 

dalam kata pengantar beragam buku yang ditulisnya. Setelah menamatkan pendidikannya, ia menjadi guru 

madrasah di Damaskus. 

Sekitar tahun 1550 M, ia bersama ayahnya bertandang ke Istanbul, Ibu Kota Pemerintahan Ottoman Turki. 

Selama berada di kota itu, al-Din menjalin hubungan dengan para ilmuwan Turki, seperti Chivi-zada, Abu al-

Su`ud, Qutb al-Dinzada Mahmad, dan Sajli Amir. Tak lama kemudian, ia kembali ke Mesir dan mengajar di 

Madrasah Shayhuniyya dan Surgatmishiyya. 

Pada masa itu, al-Din sempat kembali mengunjungi Istanbul meski hanya sebentar. Di sana, ia dipercaya 

mengajar di Madrasah Edirnekapi. Saat itu, Perdana Menteri Kerajaan Turki Utsmani dijabat Samiz Ali 

Pasha. Selama mengajar di Madrasah Edirnekapi, al-Din menggunakan perpustakaan pribadi Ali Pasha dan 

koleksi jamnya untuk penelitian. 

Kepribadian al-Din yang hangat dan supel melempangkan jalan baginya untuk menjalin hubungan dekat 

dengan para ulama dan pejabat negara. Ketika Ali Pasha diangkat sebagai gubernur Mesir, al-Din kembali 

ke Negeri Piramida itu. 

Di Mesir, ia diangkat menjadi hakim atau kadi serta mengajar di madrasah. Namun, ketertarikannya pada 

astronomi dan matematika tak pernah ditinggalkan. Terbukti, selama tinggal di Mesir, ia menorehkan 

sejumlah karya di bidang astronomi dan matematika. 

 

Karya besar 

Selama hidupnya, Taqi al-Din Muhammad Al Ma’ruf telah memberi kontribusi yang begitu besar bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peneliti senior pada Foundation for Science Technology 

and Civilization di Inggris Dr Salim Ayduz mengakui kehebatan al-Din. Dalam tulisannya berjudul Taqi al-Din 

Ibn Ma’ruf: A Bio-Bibliographical Essay, dia memaparkan secara perinci mahakarya sang ilmuwan. Berikut 

ini kontribusi al-Din bagi peradaban modern: 

1. Peralatan observatorium 

 Sextant. Alat ini digunakan untuk mengukur jarak antar bintang. Sextant yang diciptakan al-Din 
diyakini sebagai capaian terbesar dalam bidang astronomi pada abad ke-16 M. Ia menggunakan alat 
itu untuk mengukur jari-jari lingkaran Planet Venus, seperti yang disebutkan Ptolemeus dalam 
bukunya, Almagest. 

 Dhat al-Awtar. Ini adalah penanda lama waktu malam dan siang, serta malam pada musim semi dan 
gugur. 

 Jam astronomi.  Ini adalah jam mekanik yang dibuatnya sendiri untuk observasi. 
2. Matematika 

 Kitab al-Nisab al-Mutasha-Kkala fi- ‘l-Jabr wa-‘l-Muqa-Bala. Ini adalah buku yang mengupas tentang 
rasio dalam aljabar. Buku ini ditulis di Kairo. 

 Bughyat al-Tullab fi- `Ilm al-Hisab. Buku ini membahas tentang tujuan para pelajar mempelajari ilmu 
aritmatika. 

 Sharh Risalat al-Tajnis fi ‘l-Hisab. Karya ini berisi tentang klasifikasi dalam aritmatika. 
3. Astronomi 

Buah karyanya yang paling banyak adalah astronomi. Dalam bidang ini, Taqi al-Din menulis sederet buku, 

antara lain: 

 Rayhanat al-Ruh fi- Rasm al-Sa’at `ala Mustawa al-Suth. Berisi tentang sejarah penulisan astronomi 
pada periode Ottoman. 

 Jaridat al-Durar wa Khari-dat al-Fikar. Buku ini memuat tabel sinus dan tangen dalam pecahan 
desimal. 

 Treatise on the Azimuth of the Qibla (Risa-lat samt al-Qibla). 
4. Mekanik 

Di bidang mekanik, Taqi al-Din juga menulis sejumlah buku, di antaranya: 

 Al-Kawa-Kib al-Durriyya fi- Wadh’ al-Banka-mat al-Dawriyya. Buku ini membahas  pembuatan jam 
mekanik. Buku ini disusun di Nablus (sekarang Palestina) pada 1559 M. Dalam prakatanya, dia 
mengatakan, penulisan buku itu memanfaatkan perpustakaan pribadi Ali Pasha dan koleksi jam 
mekanik Eropa yang dimilikinya. 

 Al-Turuq al-Saniyya fi’l-Alat al-Ruhaniyya. Di sini, al-Din memaparkan cara kerja mesin uap air dan 
turbin uap air. Buku ini ditulis di Kairo pada 1551 M. 

 



Ahmed Hassan Zewail - Ilmuwan Muslim Peraih Nobel Kimia  

 

Ahmed Hassan Zewail  

Lahir: 26 Februari 1946 Damanhour, Mesir 

Kebangsaan: Mesir , Amerika 

Bidang: Kimia , fisika 

Lembaga: California Institute of Technology 

Alma mater: Universitas Alexandria, University of Pennsylvania 

Dikenal untuk: Femtochemistry (Femtokimia) 

 

Karir 

Linus Pauling bidang Fisika Kimia, Carlifornia Institute of Technology, Pasadena, 1990 

Profesor Fisika Kimia, Caltech 

Penghargaan:  

Peter Debye Award (1996), E. Bright Wilson Award (1997), Nobel Prize for Chemistry (1999), Order 

of the Nile (1999), E. O. Lawrence Award (1998), The Franklin Medal (USA) (1998), Tolman Award 

(1997), Wolf Prize (Israel) (1993), Albert Einstein World Award of Science (2006), Othmer Gold 

Medal (2009), Priestley Medal (USA) (2011), Davy Medal (2011) 

Dr. Ahmed Hassan Zewail ialah seorang tokoh pakar sains Mesir yang telah memenangkan Hadiah 

Nobel 1999 dalam bidang kimia. Dr. Zewail merupakan ilmuwan Muslim kedua setelah Prof. Abdus 

Salam dari Pakistan yang menerima penghargaan tersebut karena jasanya menemukan 

femtokimia, studi mengenai reaksi kimia melintasi femtoseconds. 

 

Dr. Ahmed Hassan Zewail lahir pada tanggal 26 Februari 1946 di Damanhur, mesir. Sejak kecil Ia 

sangat menyukai matematika dan kimia. Orangtua dari Zewail memang menginginkannya menjadi 

seorang profesor sejak kecil. Selain menyukai pelajaran matematika dan kimia, dia juga hobi 

membaca dan menyukai musik. 

 

Zewail merupakan tokoh pakar sains mesir yang juga seorang profesor Fisika dan Kimia di Caltech. 

Karya yang dibuatnya adalah sebuah penemuan Femtokimia yaitu sebuah studi mengenai reaksi 

kimia melintasi femtoseconds yang menggunakan teknik yang digunakan sebagai pendeskripsian 

reaksi pada tingkat atom yaitu dengan menggunaka teknik laser ultara cepat. Hasilnya dapat 

diamati sebagai bentuk kehebatan tinggi dari cahaya fotografi. 

Menggunakan teknik laser ultracepat (terdiri dari cahaya laser ultrapendek), teknik ini memberikan 

deskripsi reaksi pada tingkat atom. Dapat dilihat sebagai bentuk kehebatan tinggi dari cahaya 

fotografi. 
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Fakta Menarik Dr. Ahmad Zewail 

 Ilmuwan kedua Muslim yang mendapat Hadiah Nobel dalam bidang kimia pada tahun 1999. 

 Ia dilahirkan pada 26 Februari 1946 di Mesir. 

 Orang tuanya begitu mengharapkannya menjadi seorang profesor. Malah sejak kecil, orang 

tuanya telah meletakkan tanda nama "Dr. Ahmed" di bilik bacaannya. 

 Selain membaca, beliau sangat menyukai musik. 

 Ia tidak menyukai Ilmu Sosial karena memerlukan seseorang itu mengingat sesuatu subjek 

sedangkan ia lebih suka bertanya "kenapa" dan "bagaimana". 

 Minatnya dalam bidang matematika dan kimia bermula sejak kecil. Ia pernah membuat 

beberapa buah alat uji kaji termasuk sebuah perlengkapan dari alat pembakar milik ibunya 

(yang digunakan untuk membuat kopi). 

 Bapak 4 orang anak itu memiliki 2 kewarganegaraan yaitu Mesir dan AS. 

 Ia memegang 2 jabatan profesor di Caltech yaitu Profesor Fisika dan Kimia. 

 

Kehidupan pribadi 

 

Ahmed Hassan Zewail menikahi dengan seorang ahli obat-obatan di universitas Carlifornia, Los 

Angeles (UCLA), Dema Zewail, dan menetap di San Marino, Carlifornia bersama ke empat anaknya. 

Zewail juga seorang mantan Linus Pauling di bidang Fisika Kimia pada tahun 1990 di Carlifornia 

Institute of Technology, Pasadena. 
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