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 Anatomi Mata Menurut Ibnu al-Haytham

 Al-Razi di Laboratorium

Penelitian Objektif
SAINTIS SEJATI
TEKUN
MELAKUKAN
PENELITIAN.

Oleh Yusuf Assidiq

S

epenggal sanjungan
disampaikan Philip K Hitti.
Penulis buku Histoy of the
Arabs ini mengungkapkan,
ilmuwan Muslim adalah orangorang pertama yang
memperkenalkan tradisi penelitian
objektif. “Langkah itu merupakan
perbaikan penting terhadap tradisi
pemikiran spekulatif orang-orang
Yunani.”
Arab Muslim dikenal karena
keakuratannya dalam mengamati
berbagai fenomena alam. Mereka tekun
menghimpun fakta dan menganalisisnya.
Di sisi lain, mereka rajin melakukan
serangkaian percobaan di laboratorium
dan akhirnya mengemukakan hal-hal baru
dalam ranah ilmu pengetahuan.
Tradisi penelitian yang tumbuh subur
di kalangan ilmuwan Muslim ini sebagai
kunci pembuka bagi bertumpuknya
terobosan dan penemuan. Hingga
akhirnya berpengaruh pada
perkembangan ilmu pengetahuan dunia.

Diakui, penerjemahan teks-teks
membantu meningkatkan geliat tradisi
pemikiran dan penelitian di kalangan
umat Islam.
Patut dicatat, teks-teks terjemahan itu
tak diterima begitu saja. Ada pembuktian
keabsahan yang dilakukan ilmuwan
Muslim yang kemudian mengoreksi serta
melontarkan pemikiran baru. Sejumlah
ilmuwan legendaris tercatat selalu
menjalankan penelitian mendalam.
Jabir bin Hayyan (750-803) yang
mendapat julukan sebagai Bapak Kimia
termasuk salah satunya. Tokoh asal
Kufah ini berhasil menemukan
metode terbaik dalam perumusan
teori dan praktik kimia. Ia
menegaskan pentingnya penelitian
I
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secara saksama. Demi anjurannya itu, ia
al-H
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mencurahkan waktu dan tenaga di
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laboratoriumnya.
Dalam risalah berjudul Kitab al-Tajmi,
Jabir menjelaskan hasil penelitiannya
kesempurnaan. Dengan kata lain,
mengenai bagaimana memproduksi zat
penelitian adalah jalan mutlak yang harus
kimia tertentu. Baginya, bereksperimen
ditempuh dalam mengembangkan
dengan beragam zat berarti masuk ke
pengetahuan.
ruang kerja. Lalu, melihat reaksi tiap
Jabir menambahkan, mereka yang
bahan yang dicampurkan, memanaskan,
mendinginkan, mengaduk, dan seterusnya. senantiasa bereksperimen dan melakukan
penelitian adalah saintis sejati.
Untuk mempermudah pekerjaan, Jabir
Sebaliknya, mereka yang tak pernah
menciptakan tabung atau bejana
menginjakkan kaki di laboratorium sulit
penelitian. Dari kerja kerasnya itu,
disebut sebagai sosok saintis. Pandangan
muncul berbagai temuan formula kimia
yang sama disampaikan Zakaria al-Razi
luar biasa. Jabir, misalnya, diakui sebagai
(865-925).
penemu asam sulfat, zat alkali, alembik
Melalui proses kerja di laboratorium,
yang digunakan untuk pembuatan
ahli kimia kelahiran Rayy, Persia, ini
parfum, dan juga campuran asam
berjasa dalam memperbaiki proses
hidrokolat.
penyulingan, penguapan, serta
Prinsip kerja penelitian Jabir
penyaringan. Ia berjasa besar dalam
terungkap dalam artikel bertajuk “The
bidang farmakologi. Ia meracik berbagai
Experimental Scientific Method:
zat kimia untuk pembuatan obat-obatan,
Important Islamic Addition” tulisan
selanjutnya dilakukan pengujian dengan
Ragheb Elsergany. Jabir menilai, tanpa
menggunakan hewan, khususnya kera.
penelitian dan eksperimen, sulit mencapai

Penelitian medis ini bertujuan meneliti
khasiat obat-obatan baru sebelum diberikan kepada pasien. Prestasi lainnya adalah pengujian berbagai teori pengobatan
dari Gelanus. Al-Razi membuktikan secara ilmiah bahwa bekam bisa dimanfaatkan untuk mengobati radang otak.
“Satu-satunya cara terbaik untuk
mengaplikasikan teori dan konsep adalah
melalui penelitian dan percobaan,” urai
al-Razi. Dia mengingatkan, nama besar
seorang ilmuwan tak menjamin pemikiran
dan teorinya adalah yang terbaik. Tetap
dibutuhkan pengujian dan penelitian
lanjutan.
Tak jarang, hasil penelitian berbeda
dengan teori yang semula dipercaya. Jika
hal semacam itu terjadi, ia menyarankan
sebaiknya teori tadi diabaikan dan
mengikuti hasil penelitian yang sudah
terbukti secara ilmiah.
Dokter Muslim dari Andalusia, Ibnu
Sina (980-1037), juga sangat menekuni
kegiatan penelitian. Buku paling terkenal
yang ditulisnya adalah al-Qanun fi alThibb. Dengan sangat perinci, ia
menjabarkan prinsip dan prosedur
pengujian sejumlah obat-obatan
baru. Ehsan Masood dalam
Ilmuwan Muslim Pelopor Hebat
Bidang Sains Modern
menuturkan, pada bidang
fisika, Ibnu Sina
mengidentifikasi berbagai
bentuk energi, panas, cahaya,
dan mekanik.
Demikian pula di lini
astronomi. Kegiatan
pengamatan astronom Muslim
akhirnya membawa mereka
pada informasi berharga
tentang benda-benda angkasa.
Perkembangan astronomi di dunia
Islam memang ditopang oleh tradisi
observasi yang kuat. Sejarah mencatat,
observatorium pertama dibangun oleh
umat Muslim.
Apalagi, pemerintah Islam
mendukung penuh pengembangan
ilmu pengetahuan. Fasilitas
pengamatan bintang didirikan
di Baghdad, Irak, pada
abad ke-9 Masehi,
bertepatan dengan
pemerintahan Khalifah
al-Ma’mun. Astrolabe
atau model alam semesta
pertama kali dibuat ketika
Khalifah Harun al-Rasyid
menggenggam kendali kekuasaan.
Namun, ungkap Philip K Hitti, tak
sedikit sarjana yang saat itu belum
menempatkan kerja penelitian sebagai
fokus utama. Akibatnya, mereka sulit
memberikan kesimpulan yang ilmiah dan
akurat. Ini merupakan titik lemah dari
sebagian sarjana ketika itu.
Di kalangan internal, kritik terhadap
sarjana yang berlaku demikian sudah
dilakukan. Al-Jildaki, ilmuwan dari abad
ke-13 Masehi, mengakui, beberapa naskah
ilmu pengetahuan ditulis dengan tidak
akurat. Ia menyimpulkan hal tersebut
terjadi karena kurangnya penelitian
ilmuwan bersangkutan.
Di antara ilmuwan yang dikritiknya
adalah al-Taghra’i. Menurut al-Jildaki,
kinerja sejawatnya itu dalam bidang
pengetahuan tidak perlu diragukan. Akan
tetapi, dia tidak banyak melakukan
penelitian sehingga berpengaruh pada
karya-karyanya. Maka itu, ia sangat
menghargai ilmuwan yang tekun meneliti.
 ed: ferry kisihandi
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ejarawan Ehsan Masood menyebut rentang waktu
antara abad ke-8 dan ke-16 Masehi sebagai periode
revolusi sains yang dimotori umat Islam. Berbagai
penemuan mewarnai sains dan ilmu pengetahuan di
seluruh wilayah Islam. “Jejak mereka masih dirasakan dalam
kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang,” ujarnya.
Hal ini bermula dari penerjemahan teks-teks ilmu
pengetahuan dan peradaban asing. Lalu, menggelinding menjadi
pemicu kebangkitan semangat intelektual di kalangan Muslim.
Mereka menekuni, menelaah, dan akhirnya merumuskan hal-hal
yang sama sekali baru dalam sains dan ilmu pengetahuan.
“Kita harus mengkritik segala hal yang menjadi ketertarikan
kita. Eksperimen dapat membawa kita pada kebenaran dan
hasil terbaik,” demikian pesan ilmuwan besar Ibnu al-Haytham.
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Berbekal keyakinan ini, ia dan ilmuwan Muslim lainnya berhasil
mencapai kegemilangan. Bukan hanya demi dirinya, tetapi juga
umat manusia.
Pijakan ini mengantarkan umat Islam membangun peradaban.
Kemajuan merambah ke setiap bidang kehidupan, seperti
farmasi, tekstil, perminyakan, medis, makanan, minuman,
perhiasan, hingga teknologi militer. Kemajuan di bidang ilmu
sosial, seperti geografi, sejarah, dan sastra, memperkuat
pendar peradaban Islam.
Paling tidak, Ibnu Sina, al-Razi, Jabir bin Hayyan, dan Ibnu alHaytham merupakan contoh ilmuwan Muslim yang mewariskan
karya dan metode penelitian yang berpengaruh. Rintisan ini tak
hanya diikuti ilmuwan Muslim lainnya. Barat pun mengadopsi
langkah-langkah mereka.
Metode induksi dari Ibnu al-Haytham, misalnya, menjadi
dasar kerja sains dari Francois Bacon.  ed: ferry kisihandi

