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BAB II 

   -                  

 

2.1 Pengertian        

                                         "al-Fasr" yang artinya 

menjelaskan atau mengetahui maksud suatu kata yang sulit.
33

 Kata ini terdapat 

dalam ayat berikut: 

                    

"Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) 

sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu 

yang benar dan yang paling baik penjelasannya."
34
       -        

33) 

 

 Dari ayat di atas dapat dikatakan bahwa pengertian tafsir adalah 

upaya untuk mengungkapkan makna musykil dari suatu kosa kata. 

                                                                      

dari kata "safara" (َََسفَر) yang artinya membuka.
35

 Penggunaan kata ini 

terdapat dalam contoh berikut. 

ََسفََرِتَاْلَمْرَءةَُُسفُْوًرا

 "Wanita itu telah melepaskan cadar dari wajahnya" 

 Dalam bahasa Arab, pelaku dari kalimat diatas adalah        ḧ"  

 .yaitu wanita yang melepaskan pelepaskan penutup wajahnya ,(َسافَِرة َ)

Dengan demikian, wajahnya yang tersembunyi di balik cadar terlihat 

jelas.
36

 Berikut ini adalah contoh lainnya. 

ْبحَُ َأَْسفََرِتَالصُّ

 "Pagi telah menyingsing" 

                                                             
33

 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, (Jakarta: Amzah, 2014), cet ke-1, 9 

 
34 Maksudnya: Setiap kali mereka datang kepada Nabi Muhammad s.a.w membawa suatu hal yang 

aneh berupa usul dan kecaman, Allah menolaknya dengan suatu yang benar dan nyata. 

35
 Ibid.,10 

 
36

 Ibid., 
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Kalimat di atas menunjukkan bahwa waktu pagi telah menyingsing 

sehinnga menjadi terang. Kata dasar safara pada dua contoh tersebut memiliki 

arti yang berdekatan dengan arti kata fasara.                        

                                                                        

                                            (dibuka),                     

                                                                           

dan terang.
37

 

 Ar-Raghib al-Ashfahan berkata, "kedua kata tersebut yaitu al-fasr dan al-

safr memiliki arti berdekatan, sebagaimana bentuk kata keduanya juga saling 

berdekatan. Meskipun saling berdekatan, kedua kata tersebut tetap berbeda. 

Kata al-fasr digunakan untuk menjelaskan makna yang mampu dinalar dan 

diterima rasio, sedangkan kata as-safr digunakan untuk memperlihatkan 

benda-benda yang dapat dilihat mata. Selanjutnya, ulama memberikan 

pengertian tafsir sebagai berikut: 

يِّهَا َوَمَدنِيِّهَا َوُمْحَكِمهَا ِعْلُم نُُسِل اآليِة وسىَرتِهَا َوأَقَاِصْيِصهَا َواإِلَشاراِت النَّازِ  لَِة فِْيهَا ثُمَّ تَْرتِْيِب َمكِّ

هَا َوُمتََشابِِههَا َونَاَسِخهَا َوَمْنُسْىِخهَا َوخَ  تِهَا َوَمطْلَقِهَا َوُمقَيَِّدهَا َوُمْجَملِهَا َوُمفَسَِّرهَااصِّ   َو َعامَّ

"Ilmu yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat, surah-surah, 

kisah-kisah, serta isyarat yang diturunkan bersamanya, kemudian 

tentang susunan makki dan madani-nya, muhkam     

            t-nya                    -                      -

nya, muthlaq dan muqayyad-nya, serta mujmal dan yang rinci" 

 

                                                             

                                                                              

                                                 -       -               

demikian, seorang mufassir tidak pantas mengungkapkan pendapat hanya 

menggunakan ra'yu dan tidak dilandasi oleh dalil yang kuat.
38

 

Pendapat lain menyatakan bahwa                                  

                                                      -Nya, menjelaskan 

makna-maknanya, serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. 

                                                             
37

 Ibid. 

, 
38

 Ibid.,11 
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bagaimana mengucapkan lafal-lafal al-                -              

                                                              dan 

susunanya, makna-makna yang terkandung ketika berada dalam susunan 

kalimat, serta dalalah yang menyempurnakan makna.
39

 

Menurut Abu Syuhbah, sebagaimana yang disampaikan oleh Az-

Zarkasyi dalam kitabnya,   -                                             

                                                                             -

                                                                          

diturunk        -             pertama, sebagai kitab hidayah yang 

menjelaskan suatu petunjuk sehingga apabila manusia mengikutinya, akan 

mendapatkan kebahagiaan di dunia dan ahirat; kedua, sebagai kitab samawi 

yang bernilai mukjizat karena ayat-ayat kekal sepanjang masa.
40

 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ilmu tentang qiraah dan 

ilmu tentang tulisan (khath)                                                 

karena suatu makna dapat berubah dengan adanya perbedaan perbedaan 

bacaan atau tulisan. Perhatikan ayat berikut: 

                      

"Dan apabila kamu melihat di sana (surga), niscaya kamu akan 

melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang 

besar".       -           

 

Apabila mulkan dibaca malikan, artinya menjadi berbeda, artinya 

menjadi berbeda. Mulkan artinya kerajaan atau kekuasaan yang tanpa batas, 

sedangkan malikan artinya raja yang besar. Dengan demikian, orientasi kedua 

bacaan tersebut sangat berbeda. Yang pertama menekankan kepada 

kekuasaan, sedangkan yang kedua menekankan kepada sifat yang 

menguasai.
41

 

                                                             
39

 Ibid., 

40
 Ibid., 12 

41
 Ibid. 
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  -                                                              

       -          -         -      dari segi turunnya ayat, sanad, serta 

makna-makna yang berhubungan dengan kosakata dan hukum. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tafsir ialah segala 

upaya yang dilakukan ulama untuk menangkap pesan Tuhan melalui kalam 

yang diwahyukan kepada Nabi-Nya dengan meninjau paradigma dan dalalah 

                                                                       

  -                                                            dalam 

menangkap hidayah Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.
42

 

  

2.2 Metodologi Penafsiran 

2.2.1 Pengertian                              

                                                               

                                                            disebutkan 

metode merupakan cara yang teratur yang terfikir baik-baik untuk 

mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara kerja 

yang bersistem untuk memudahkan suatu pelaksanaan kegiatan guna 

mencapai sesuatu yang di tentukan.
43

 Sedangkan kata metode 

digabungkan dengan kata logos yang berarti ilmu/pengetahuan, maka 

metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan 

pikiiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.
44

 

Penelitian merupakan suatu proses penyelidikan secara sistematis yang 

ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-

masalah. Jadi, metode penelitian adalah tata cara yang sudah sistematis 

dalam menyelidiki, mengetahui, dan mempelajari data-data tertentu untuk 

memperoleh informasi baru dari data tersebut.
45

 

                                                                                                                                                                      
,  

42
 Ibid.,13 

 
43

Jani Arni,                        r, 1 

44
Ibid., 

45 Ibid. 2 
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mengungkapkan. Sedangkan menurut istilah menurut Al-Zarkasy 

                                                          b A   h yang 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang berfungsi untuk menjelaskan 

makna dan mengeluarkan hukum-hukum serta hikmah ( yang terkandung 

didalamnya).
46

 

                                                                     

                                                r merupakan ilmu mengenai 

jalan (cara) yang di lewati melalui kegiatan ilmiah untuk membahas, 

memahami, serta merefleksikan kandungan a -     n secara apresiasif dengan 

mengunakan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan berdasarkan 

kerangka konseptual tertentu, sehingga menghasi                r y    

refresentatif. Atau, secara sederhana dapat dipahami ilmu tentang tata cara 

                                   r ( ilmu yang membahas kandungan a -

     n) baik dari segi pemahaman makna atau arti sesuai dengan dikehendaki 

Allah, menurut kadar kesanggupan manusia.
47

 

 

2.2.2 Metode-metode penafsiran 

2.2.2.1 Metode Ijmali 

Kata Ijmali secara bahasa berarti ringkasan, ikhtisar, global dan 

penjumlahan. Dengan demikian tafsir ijmali adalah panafsiran al-Q    n  yang 

dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan al-Q    n melalui 

pembahasan yang bersifat umum (global), tanpa uraian  apalagi pembahasan 

yang panjang dan luas, juga tidak dilakukan secara rinci. Metode ijmali adalah 

metode menafsirkan al-     n dengan menjelaskan makna ayat dengan bahasa 

yang singkat, padat, sederhana, tanpa analisis, atau tanpa uraian apalagi 

                                                             
46 Ibid.,3 

 
47

Ibid., 4 

 



 19 

pembahasan ang panjang dan luas. Juga tidak dilakukan secara rinci.
48

 Berikut 

langkah-langkah yang ditempuh mufassir dengan metode ini, yaitu : 

a. Menentukan ayat al-Qur  n yang akan ditafsirkan menurut urutannya 

dalam mushaf atau menurut urutan turunnya 

b. Menjelaskan makna mufradat dengan bahasa yang sederhana dan mudah 

dipahami 

c. Menjelaskan makna ayat-ayat tersebut berdasarkan kaidah-kaidah bahasa 

arab, seperti menjelaskan hukum dhamir dan susunan kalimatnya. 

d.                                         lnya dan munasabahnya 

                                          s, atsar para sahabat dan 

orang-orang shaleh terdahulu atau pendapat penafsir sendiri. 

Kitab-kitab yang menggunakan metode ijmali adalah sebagai berikut, 

diantaranya: 

a.   -     r a -    d li a -     n a -    d oleh Muhammad abd. Al-       

b.                  r a -    wi/a -     r a -    r l      lim a -     l, 

oleh Al-Syeh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani 

c.      r al-Wafiz  f       r a -     n a -    m 

d.      r al-W   h oleh Muhammad Mahmud Hijazi 

e.      r a -     n a -    m, oleh Mahmud Muhammad       ‘U         

Muhammad Ahmad Barmiq dll 

 

2.2.2.2 Metode Tahlili 

Metode tahlili adalah menafsirkan a -     n sesuai dengan urutan ayat 

dan surat dalam mushaf, menjelaskan menjelaskan segala hal-hal yang 

berkaitan dengan ayat seperti makna lafadz, bentuk     ghaḧ,         -    l, 

hukum, makna, dan lain lain.
49

 Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

mufassir dalam metode ini adalah sebagai berikut : 

a. Memberikan keterangan tentang status suatu ayat atau surat yang sedang 

ditafsirkan dari segi makkiyah dan madaniyah 

                                                             
48

Ibid., 63 

 
49

Ibid., 72 
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b. Menjelaskan munasabah suatu suatu surat 

c. Menjelaskan         -    l ayat apabila terdapat riwayat mengenainya 

d. Menjelaskan makna al-mufradat dari masing-masing ayat, serta unsur-

unsur  bahasa arab lainnya, seperti dari segi I     dan     ghah nya, 

fasahah, bayan, dan I    nya 

e. Menguraikan kandungan ayat secara umum dan maksudnya. Merumuskan 

dan menggali hukum-hukum yang terkandung didalam ayat-ayat tersebut. 

Kitab-kitab yang menggunakan metode ini diantaranya : 

a.     b      r         -    n          l Ayi a -     n Karangan Ibn Jarir 

al-Thabari (W. 310 H) 

b.     lim a -     l karangan al-Baghawi 

c.      r a -     n al-Aẓ m                       r Ibnu      r] karangan 

Ibn Katsir [W. 516 H] 

d.   -  rr a -      r f  a -     r b  a -     r karangan al-Suyuti (W. 911 

H) 

e.      r al-Khazin karangan Al-Khazin (W. 741 H) 

f. Dll . 

 

2.2.2.3 Metode Maudhu'iy 

Metode maudhu'iy atau tematik adalah adalah metode penafsiran al-

Q    n dengan membahas ayat-ayat al-Q    n sesuai dengan tema atau judul 

yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan tema dikumpulkan, 

kemudian dikupas secara mendalam dan tuntas berbagai aspek yang terkait , 

seperti              l, munasabah, makna mufradat dan lain-lain. Sasaran 

yang dicapai oleh metode  ini adalah mampu mengupas tuntas persoalan atau 

tema  yang telah ditetapkan sebelumnya.
50

 Berikut langkah-langkah mufassir 

yang menggunakan metode ini yaitu : 

a. Memilih atau menetapkan masalah a -     n yang akan dikaji secara 

Maudhu'iy ( Tematik). 

                                                             
50

Ibid., 80 
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b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang 

di tetapkan, ayat Makkiyyah dan ayat Madaniyyah.
51

 

c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa 

turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau 

Asbab a -    l.  

d. Mengetahui korelasi ( Munasabah ) ayat-ayat tersebut di dalam masing-

masing suratnya. 

e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, 

sempurna, dan utuh ( outline ). 

f. Melenkapi pembahasan dan uraian dengan Had st, bila di pandang perlu, 

sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan semakin jelas.
52

 

BerikutKitab-kitab yang menggunakan  me                           

a. Al-Tibyan f  Aqsama -     n karya Ibnu Qayyim Al-Jaiziyah 

b. Al-       f  a -     n karya Mahmud al-Aqqad 

c.     l a -   n w      l a -I  n f  a -     n karya Syekh Muhammad al-

Yazdi 

d.   -     f  a -     n Karya Abu   - ‘      -Maudhudi 

 

2.2.2.4 Metode Muqaran 

Metode muqaran atau komparatif adalah menafsirkan ayat-ayat al-

     n dengan cara membandingkan,
53

 aspek-aspeknya meliputi: 

a. Membandingkan teks ayat-ayat a -     n yang meiliki persamaan atau 

keiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih. 

b. Membandingkan ayat a -                  ts yang pada zahirnya 

bertentangan. 

c.                       -                    r dalam menafsirkan ayat 

a -     n. 

 

                                                             
51

Dr.Al-HayyAl-Farmawi,   -    yah f    -     r al-Mauwdhu'iy, 45 

 
52

Ibid., 46 

53 Ibid., 92 
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Berikut Kitab-kitab yang menggunakan metode muqaran diantaranya : 

a. Tafsir al-Thabariy, karya al-Thabariy. 

b.   -     n a -    m wa a -     h w  I   l, wa al-Ilmu, karya Maurice 

Bucke. 

c. Muhammad f  a -     h w  I   l wa a -     n, karya Ibrahim Khalil. 

d. I                  a -     n.
54

 

 

2.3 Sains dalam   -       

Kata sains berasal dari bahasa latin "scientia" yang berarti 

pengetahuan. Ada pula yang mendefenisikan sains adalah "pengetahuan yang 

diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian" atau "pengetahuan yang 

melingkupi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi" 

misalnya didapatkan dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Sains dalam hal 

ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan yang 

dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan 

dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam.
55

 

Pengertian sains juga merujuk kepada susunan pengetahuan yang 

orang dapatkan melalui metode tersebut, atau bahasa yang lebih sederhana, 

sains adalah ilmu pengetahuan yang didapatkan dengan mengunakan metode 

tertentu.
56

 

Sains dengan defenisi diatas sering kali disebut dengan sains murni, 

untuk membedakannya dengan sains terapan, yang merupakan aplikasi sains 

yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu sains biasanya 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: 

a. Natural Sains atau Ilmu Pengetahuan Alam 

b. Sosial Sains atau Ilmu Pengetahuan Sosial 

                                                             
54 Ibid., 100 

 
55

 Moh Yasir,   -                         http://googleweblight.com/?lite-

ur=http://iyasbsi.blogspot.com/2013sains-modern.html?m%3D1&ei=8HJXS3Xb&ic=id-

ID&s=1&m168&hosid&ts=1497164745&sig=ALNZjWnsiH1hjjGKBWq1gp756ynHsslHx6g di 

akses pada 6 juni 2017 15:15 AM 

56
 Ibid., 

http://googleweblight.com/?lite-ur=http://iyasbsi.blogspot.com/2013sains-modern.html?m%3D1&ei=8HJXS3Xb&ic=id-ID&s=1&m168&hosid&ts=1497164745&sig=ALNZjWnsiH1hjjGKBWq1gp756ynHsslHx6g
http://googleweblight.com/?lite-ur=http://iyasbsi.blogspot.com/2013sains-modern.html?m%3D1&ei=8HJXS3Xb&ic=id-ID&s=1&m168&hosid&ts=1497164745&sig=ALNZjWnsiH1hjjGKBWq1gp756ynHsslHx6g
http://googleweblight.com/?lite-ur=http://iyasbsi.blogspot.com/2013sains-modern.html?m%3D1&ei=8HJXS3Xb&ic=id-ID&s=1&m168&hosid&ts=1497164745&sig=ALNZjWnsiH1hjjGKBWq1gp756ynHsslHx6g
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c. Humanities atau Humaniora 

Ilmu berkembang dengan pesat, yang pada dasarnya ilmu berkembang 

dari dua cabang utama yaitu filsafat alam yang kemudian menjadi rumpun 

ilmu-ilmu alam (the natural sciences) dan filsafat moral yang kemudian 

berkembang ke dalam ilmu-ilmu sosial (the social sciences). Ilmu-ilmu alam 

membagi menjadi dua kelompok yaitu, ilmu alam (the physical sciences) dan 

ilmu hayat (the biological sciences). Ilmu alam adalah ilmu yang mempelajari 

zat yang membentuk alam semesta sedangkan  ilmu hayat mempelajari 

mahluk hidup didalamnya. Ilmu alam kemudian bercabang lagi menjadi fisika 

(mempelajari massa dan energi), kimia (mempelajari substansi zat), 

astronomi (mempelajari benda-benda langit dan ilmu bumi), (the earth 

sciences) yang mempelajari bumi kita.
57

 Kemudian humanities atau 

humaniora adalah seperangkat sikap dan perilaku moral manusia terhadap 

sesamanya yang meliputi filsafat, moral, seni, sejarah, dan bahasa.
58

 

Pengetahuan ( knowledge atau ilmu) adalah bagian yang esensial 

aksiden manusia, karena pengetahuan adalah buah dari "berpikir". Berfikir ( 

atau natiqiyyah) adalah differentia atau Fasl memisahkan manusia dari 

sesama genusnya, yaitu hewan.
59

 Albert Einstein menyatakan, pengetahuan 

tanpa agama adalah pincang dan agama tanpa pengetahuan adalah buta. 

Kalimat Einstein itu menunjukkan, agama dan sains jangan dipertentangkan. 

Alih-alih, keduanya merupakan dua hal yang perlu 'disatukan' untuk membuat 

manusia berada dalam kemajuan namun sekaligus tetap religius. Tentu saja 

'penyatuan sains dan agama itu menuntut perlunya sains yang bertanggung 

jawab terhadap nilai kemanusiaan.
60

 

                                                             
57 Ibid., 
 
58 Muhammad fathurrohman  https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/10/18/karakteristik-

dan-klasifikasi-ilmu pengetahuan/?-e-pi-=7%2PAGE_ID10%2C4712049786 di akses pada 6 juni 

2017 

59
 Zamharil Yahya, Teori Pengetahuan dalam jurnal ushuluddin 8: no 2 2008, 173 

60 Moh Yasir,   -                           
 

https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/10/18/karakteristik-dan-klasifikasi-ilmu
https://muhfathurrohman.wordpress.com/2012/10/18/karakteristik-dan-klasifikasi-ilmu
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Ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran islam, 

hal ini terlihat                       -                                 

                                                                         

banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu.
61

 Sains 

dan ilmu pengetahuan merupakan salah satu isi pokok kandung              

  -                -       kata     ” dalam berbagai bentuknya digunakan 

lebih dari 800 kali, ini menunjukkan bahwa ajaran islam sebagaimana 

tercermin dari   -       sangat kental dengan nuansa yang sangat berkaitan 

dengan ilmu.
62

 

Pada hakikatnya perkembangan sains dan teknologi tidak bertentangan 

dengan agama Islam, karena agama Islam adalah agama rasional yang lebih 

menonjolkan akal dan dapat diamalkan tanpa mengubah budaya setempat.
63

 

Dalam pandangan Islam menuntut ilmu adalah suatu pencarian religius 

yang wajib dilakukan setiap muslim yang pada hakikatnya hal ini adalah 

keperluan manusia untuk menyelaraskan dan keseimbangan dalam 

menjalankan kehidupan. Mencari dan menuntut ilmu merupakan kewajiban 

bagi seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan, Rasulullah SAW 

menjadikan kegiatan menuntut ilmu dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh 

kaum muslimin untuk menegakkan urusan-urusan agamanya, sebagai 

kewajiban yang fardhu 'ain bagi setiap muslim.
64

   -       umpamanya 

mengecam mereka yang mencari sejenis pengetahuan yang tidak bermanfaat 

dan menguntungkan manusia seperti yang tertulis dalam surat al-Baqarah ayat 

102, yaitu: 

                                                             
61 Suja'i Sarifandi, I                                             dalam Jurnal Ushuluddin 21, 

no 1 (2014): 62. 

62 Ibid., 
 
63 Hasan Basri Jumin, Sains dan Teknologi dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), cet 

ke-1, 11 

 
64 Suja'i Sarifandi, I                                            ., 65 
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"Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan 

pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa 

Sulaiman itu mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir 

(tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir 

(mengerjakan sihir). mereka mengajarkan sihir kepada manusia 

dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri 

Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan 

(sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: 

"Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah 

kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu 

apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara 

seorang (suami) dengan isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak 

memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali 

dengan izin Allah. dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak 

memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, 

Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Barangsiapa yang 

menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah baginya 

Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka 

menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui". 

 

Serupa juga dengan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW: 

minta lah kepada Allah pengetahuan yang berguna dan berlindunglah 

kepada-Nya dari sejenis pengetahuan yang tidak bermanfaat. 

                  s diatas, mungkin lebih tepat pemanfaatan sains 

yang merugikan umat manusia bila penggunaan yang salah dan tidak tepat 

sasaran. Penggunaan ilmu pengetahuan yang salah misalnya penemuan obat 
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anti hamil yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kelahiran dalam 

program Keluarga Berencana, karena pada hakikatnya jumlah anak yang 

banyak tanpa diimbangi dengan kesejahteraan lahir dan batin dan pendidikan 

yang baik juga akan menimbulkan mudharat yang besar. Namun disayangkan 

bagi mereka yang tidak bermoral akan menggunakan obat itu sebagai alat 

kejahatan seksual.
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