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BAB III 

PEMIKIRAN IBNU HAITSAM DALAM ILMU OPTIK 

 

A. Biografi Ibnu Haitsam 

Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad Al Hassan Ibnu Al 

Haitsam, Ia dilahirkan di Bashrah-salah satu kota di Irak pada tahun 354 

H/965 M.
1
 Ibnu Haitsam terkadang dipanggil dengan nama al-Bashri, nama ini 

dinisbatkan kepada kota kelahirannya di Bashrah, Irak. 

Di dunia Barat Ibnu Haitsam dikenal dengan beberapa nama seperti 

Alhazen
2
, Avennathan, dan Avenetan, tetapi lebih terkenal dengan panggilan 

sebagai Alhazen
3
 (dalam bahasa Latin), nama ini dinisbatkan kepada nama 

depannya yakni al-Hassan.
4
 Ia banyak melakukan penyelidikan mengenai 

cahaya. Namanya mulai terkenal di Mesir, saat pemerintahan Islam dipimpin 

oleh Khalifah Al-Hakim (996 - 1020 M)
5
. 

                                                           
1
 Dalam rujukan lain, Bapak fisika modern itu terlahir dengan nama Abu Ali al-Hasan 

Ibnu al-Hasan Ibnu al-Haitham di Kota Basrah, Persia, saat Dinasti Buwaih dari Persia menguasai 

Kekhalifahan Abbasiyah. Lihat Heri Ruslan, Apotek Buah Karya Peradaban Islam, Republika 

Newsroom, Mei 2009. 

 
2
 Dalam rujukan lain, Alhazen, adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang 

sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Lihat Aswad Firmansyah, Ibnu 

Haitam danKaryanya Kitab Al-Manadzir (Kitab Optik), Skripsi, IAIN Sultan Maulana 

Hasanuddin, Banten, 2012. 

 
3
 Aswad Firmansyah, Ibid. hlm. 1. 

 
4
 Fauziyah, Ibnu Al-Haitsam: Sejarah Penemuan Optik Dan Pengaruhnya Terhadap 

Sains Barat Modern, (Tersedia: http://www.kompasiana.com/zyahelqonita/ibnu-al-haitsam-

sejarah-penemuan-optik-dan-pengaruhnya-terhadap-sains-barat-

modern_551b566a8133116e0c9de61c, Juni 2015), Diakses  pada tanggal 20 April 2016, pukul 

14:25 WIB. 

5
 Al Hakim (996-1021 M.) adalah khalifah ke enam Daulah Fatimiyyah (909-1171 M). 

Bernama lengkap Abu „Ali Mansur Tariqul Hakim yang lahir pada tahun 985 M. Dia bergelar al-

Hakim bi Amrillah.Dirinya terbilang istimewa karena keturunan raja yang pertama terlahir di 

tanah Mesir.Semasa mengendalikan pemerintahan, khalifah yang satu ini terkenal dengan sikap 

nyentrik dan kebijakan anehnya. Dia terkenal dengan sikap yang kerap bersebrangan dengan sikap 

yang ditampilkan oleh ayahnya dan para penguasa sebelumnya. Ia turut berandil besar dalam 

membangun peradaban, khususnya dibidang keilmuan. Didirikannya Baitul Hikmah atau Darul 

„Ilm merupakan kebijakan mencolok yang membuatnya semakin di cap kontroversial. Lihat Sosok 

Eksentrik Al Hakim Bi Amrillah, (Tersedia: http://distancestar.blogspot.com/2012/11/sosok-

eksentrik-al-hakim-bi-amrillah.html?m=1, November 2012),Diaksespada tanggal 22/04/2016, 

pukul 11:20 WIB. 

http://www.kompasiana.com/zyahelqonita/ibnu-al-haitsam-sejarah-penemuan-optik-dan-pengaruhnya-terhadap-sains-barat-modern_551b566a8133116e0c9de61c
http://www.kompasiana.com/zyahelqonita/ibnu-al-haitsam-sejarah-penemuan-optik-dan-pengaruhnya-terhadap-sains-barat-modern_551b566a8133116e0c9de61c
http://www.kompasiana.com/zyahelqonita/ibnu-al-haitsam-sejarah-penemuan-optik-dan-pengaruhnya-terhadap-sains-barat-modern_551b566a8133116e0c9de61c
http://distancestar.blogspot.com/2012/11/sosok-eksentrik-al-hakim-bi-amrillah.html?m=1
http://distancestar.blogspot.com/2012/11/sosok-eksentrik-al-hakim-bi-amrillah.html?m=1
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Ibnu Haitsam adalah peletak dasar pengetahuan optik pada abad 

pertengahan. Semasa hidupnya, Ibnu Haitsam menghasilkan karya lebih dari 

100 judul, yang meliputi 50% di bidang matematika, 14% dibidang optik, 23% 

di bidang astronomi, dan topik lainnya. Pada era sebelumnya, para filsuf 

Yunani lebih tertarik dengan teori penglihatan (vision). Namun, teori tersebut 

ditolak oleh Ibnu Haitsam dengan menampilkan paradigma baru tentang teori 

optika. Ibnu Haitsam membagi optika terdiri dari dua bagian, yaitu: pertama 

teori penglihatan
6
, fisiologi mata dan persepsi, dan kedua tentang optika 

geometri
7
 dan optika fisis

8
. 

Ibnu Haitsam dikenal sebagai orang pertama yang mengenalkan 

metoda penelitian yang kita kenal saat ini, yaitu terdiri dari rangkaian 

prosedur: Observasi, menentukan permasalahan, merumuskan hipotesa, 

menguji hipotesa melalui eksperimen, analisa hasil eksperimen, interpretasi 

data dan kesimpulan, dan diakhiri dengan publikasi. 

                                                           
6
 Mekanisme penglihatan pada manusia menjadi dasar teori optik modern.Ibnu Haitsam 

menggambarkan seluruh detil bagian indera penglihatan manusia. Ia memberikan penjelasan yang 

ilmiah tentang bagaimana proses manusia dapat melihat. Salah satu teorinya yang terkenal adalah 

ketika ia mematahkan teori penglihatan yang diajukan dua ilmuan Yunani, Ptolemy dan 

euclid.Kedua ilmuan ini menyatakan bahwa „manusia bisa melihat karena adanya cahaya yang 

keluar dari mata yang mengenai obyek”. Berbeda dengan keduanya Ibnu Haytam mengoreksi teori 

ini dengan menyatakan bahwa “justru obyek yang dilihatlah yang mengeluarkan cahaya yang 

kemudian ditangkap mata sehingga bisa terlihat”. Ia menyatakan bahwa setiap titik didalam 

kawasan atau obyek yang disinari akan memancarkan sinar-sinar cahaya kesemua arah, tetapi 

hanya satu sinar tunggal dari pada setiap titik yang mengenai mata secara tegak lurus dapat dilihat. 

Sebaliknya, sinar-sinar yang lain yang mengenai mata pada sudut lain tidak dapat terlihat. Lihat 

Heri Siswanto Bayu Nugroho, Teori Penglihatan, (Tersedia: 

https://hsbn89.wordpress.com/2007/07/13/teori-penglihatan/, Juli 2007). Diakses pada tanggal 

17/11/2016, pukul 16:18 WIB. 

 
7
 Optika geometris atau optika sinar menjabarkan perambatan cahaya sebagai vektor yang 

disebut sinar. Sinaradalah sebuah abstraksi atau "instrumen" yang digunakan untuk menentukan 

arahperambatan cahaya. Sinar sebuah cahaya akan tegak lurus dengan muka gelombangcahaya 

tersebut, dan ko-linear terhadap vektor gelombang. Lihat Wikipedia Bahasa Indonesia, 

Ensiklopedia Bebas, Optika Geometris, (Tersedia: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Optika_geometris). Diakses pada tanggal 21/11/2016, pukul 18:00 

WIB. 

 
8
 Optika fisis atau optika gelombang adalah cabang studi cahaya yang mempelajari sifat-

sifat cahaya yang tidak terdefinisikan oleh optik geometris dengan pendekatansinarnya. Definisi 

sifatcahaya dalam optik fisis dilakukan dengan pendekatan frekuensi tinggi. Lihat Wikipedia 

Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, Optika Fisis, (Tersedia: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Optika_fisis). Diakses pada tanggal 21/11/2016, pukul 17:49 WIB. 

https://hsbn89.wordpress.com/2007/07/13/teori-penglihatan/
https://id.wikipedia.org/wiki/Optika_geometris
https://id.wikipedia.org/wiki/Optika_fisis
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Menurut Turner
9
, Ibnu Haitsam adalah sarjana Muslim yang mengkaji 

ilmu optik dengan kualitas riset yang tinggi dan sistematis. “Pencapaian dan 

keberhasilannya begitu  spektakuler,”. Ibnu Haitsam adalah sarjana pertama 

yang menemukan berbagai data penting mengenai cahaya. Salah satu 

karyanya yang paling fenomenal adalah Kitab Al-Manazir (Buku Optik) yang 

disusunnya pada tahun 1028. Dalam kitab itu, ia menjelaskan beragam 

fenomena cahaya termasuk sistem penglihatan manusia. Kitab itu telah 

menjadi buku rujukan paling penting dalam ilmu optik. Selama lebih dari 500 

tahun buku dijadikan pegangan. Pada tahun 1572 M, Kitab Al-Manadzir 

diterjemahkan kedalam bahasa Latin Opticae Thesaurus. Dalam kitab itu, dia 

mengupas ide-idenya tentang cahaya. Sang ilmuwan Muslim itu meyakini 

bahwa sinar cahaya keluar dari garis lurus dari setiap titik di permukaan 

yang bercahaya. Selain itu, Ibnu Haitsam memecahkan misteri tentang 

lintasan cahaya melalui berbagai media melalui serangkaian percobaan dengan 

tingkat ketelitian yang tinggi. 

Kitab al-Manadzir diterjemahkan dan dipublikasikan di Eropa mulai 

abad ke-13. Buku ini terdiri dari 7 jilid. Jilid 1 menerangkan tentang teori 

penglihatan, cahaya dan dispersinya
10

, anatomi mata, sensasi penjalaran 

cahaya dalam mata. Jilid 2 menjelaskan tentang persepsi visual, psikologi 

persepsi visual dan ilusi optik. Ia adalah orang pertama yang menyatakan 

bahwa penglihatan terjadi di otak dan bukan di mata. Ia juga berpendapat 

bahwa pengalaman pribadi seseorang dapat berpengaruh terhadap apa yang 

dilihatnya, sehingga penglihatan dan persepsi bersifat subyektif. Pada jilid 3-6, 

Ibnu Haitsam menerangkan tentang pemantulan cahaya, teori matematis 

                                                           
9
 Bryan Stanley Turner, 14 Januari 1945 di Birmingham, Inggris. Ia adalah seorang 

intelektual yang sangat produktif. Dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki telah membawanya 

menjabat dan ditunjuk sebagai guru besar sosiologi, pemikiran sosial, dan politik. Lihat 

Biografiku, Jejak Sang Intelektual: Biografi dan Karya Pemikiran Bryan S. Turner, (Tersedia: 

http//: www. Google.co.id/search?hl=id&ie=ISO-8859-1&q=biografi-turner-sejarawan). Diakses 

pada tanggal 16/08/2016, pukul 8:52 WIB. 

 
10

 Dispersi adalah penguraian cahaya polikromatik(putih) menjadi cahaya-

cahayamonokromatik(me, ji, ku, hi, bi, ni, u) pada prisma lewat pembiasanatau pembelokan. Hal 

ini membuktikan bahwacahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahayawarna dengan 

berbeda-beda panjang gelombang. Lihat Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, 

Dispersi, (Tersedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Dispersi), Diakses pada tanggal 21/11/2016, 

pukul 18:08WIB. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Dispersi
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pemantulan, dan pemantulan oleh cermin. Jilid 7 menjelaskan tentang hukum 

pembiasan dan pembentukan bayangannya.
11

 

Keberhasilannya yang lain adalah ditemukannya teori pembiasan 

cahaya. Ibnu Haitsam pun sukses melakukan eksperimen pertamanya tentang 

penyebaran cahaya terhadap berbagai warna. Tidak hanya itu, dalam kitab 

yang ditulisnya, Alhazen begitu dunia Barat menyebutnya juga menjelaskan 

tentang ragam cahaya yang muncul saat matahari terbenam. Ia pun 

mencetuskan teori tentang berbagai macam fenomena fisik seperti bayangan, 

gerhana, dan juga pelangi. Ia juga melakukan percobaan untuk menjelaskan 

penglihatan binokular
12

 dan memberikan penjelasan yang benar tentang 

peningkatan ukuran matahari dan bulan ketika mendeka horison. Keberhasilan 

lainnya yang terbilang fenomenal adalah kemampuannya menggambarkan 

indra penglihatan manusia secara detail. Tidak heran jika „Bapak Optik‟ dunia 

itu mampu memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menggambarkan 

seluruh bagian indra pengelihatan manusia. Ia juga yang menjelaskan secara 

ilmiah proses bagaimana manusia bisa melihat. 

Walaupun tokoh ini lebih dikenali dalam bidang sains dan pengobatan, 

tetapi ia juga memiliki kemahiran yang tinggi dalam bidang agama, falsafah, 

dan sebagainya.
13

 

Sebelum itu, ia telah pergi ke Andalusia (Spanyol), kiblat ilmu 

pengetahuan Eropa pada masa itu untuk mempelajari ilmu optika. Hingga 

nama Ibnu Haitsam menjadi terkenal dalam bidang tersebut. Pada tahun 

                                                           
11

 Agus Muhamad Hatta, Ibnu Haitham: Kontribusi yang Terlupakan, Kolom JTF, 21 

Desember 2015,  No. 8, hlm. 2-3. 

 
12

 Binokular (dari bahasa Latin, bi “dua”, dan oculus “mata”) adalah alat yang dipegang 

dengan tangan dan dipakai untuk membesarkan benda jauh dengan melewati tampilan dua rentetan 

lensa dan prisma yang berdampingan. Prisma dipergunakan untuk mengembalikan tampilan dan 

memantulkan cahaya lewat refleksi internal total. Binokular menghasilkan bayangan yang benar 

dan tidak terbalik seperti teleskop. Dapat dikatakan binokular adalah dua teleskop yang dijadikan 

satu, menghasilkan penglihatan tiga dimensi bagi pemakainya. Lihat Binokular, (Tersedia: 

Wkipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Binokular), Diakses pada tanggal 11/11/2016, pukul 

17:44 WIB. 

 
13

 Aswad Firmansyah, Op. Cit. 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Binokular
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terakhir menjelang wafatnya, ia kembali ke Kairo (Mesir). Ibnu Haitsam 

meninggal dunia di Kairo pada tahun 1039M
14

, ketika usianya 74 tahun.
15

 

 

B. Pendidikan Ibnu Haitsam 

Ibnu Haitsam menempuh pendidikan pertamanya di tanah 

kelahirannya (Basrah, Irak). Beranjak dewasa ia merintis kariernya sebagai 

pegawai pemerintah di Basrah. Namun, Ibnu Haitsam lebih tertarik untuk 

menimba ilmu dari pada menjadi pegawai pemerintah. Setelah itu, ia merantau 

ke Ahwaz
16

 dan metropolis intelektual dunia saat itu yakni kota Baghdad. Di 

kedua kota itu ia menimba beragam ilmu. Dari kesemangatan dan 

keilmuannya yang tinggi membawanya terdampar hingga ke Mesir. Ibnu 

Haitsam pun sempat mengenyam pendidikan di Universitas al-Azhar yang 

didirikan Kekhalifahan Fatimiyah. Setelah itu, secara otodidak, ia mempelajari 

hingga menguasai beragam disiplin ilmu seperti ilmu falak, matematika, 

geometri, pengobatan, fisika, dan filsafat. Secara serius dia mengkaji dan 

mempelajari seluk-beluk ilmu optik. Beragam teori tentang ilmu optik telah 

dilahirkan dan dicetuskannya. Ia lah orang pertama yang menulis dan 

menemukan berbagai data penting mengenai cahaya.
17

 

 

C. Perjalanan Hidup Ibnu Haitsam 

Sejak kecil Ibnu Haitsam memiliki kemampuan lebih (genius) 

menempuh pendidikan di tanah kelahirannya. Ia merintis kariernya sebagai 

pegawai pemerintah di Basrah. Namun ia ternyata tidak betah berlama-lama 

berkarir di dunia birokrasi. Ibnu Haitsam yang lebih tertarik untuk menimba 

ilmu akhirnya memutuskan untuk berhenti sebagai pegawai pemerintah. 

                                                           
14

 Menurut pendapat lain, Ibnu Haitsam meninggal di Kairo, Mesir, sekitar tahun 1040 M. 

(Dilihat: Aswad Firmansyah, Ibid). 

 
15

 Andi Rizky Ramdhani, Biografi Ibnu Haytham/Alhazen, Cyberblue, Oktober 

2013,(Tersedia: http://cyberblueinformation.blogspot.com/2013/10/biografi-ibnu-Haythamal-

hazen.html), Diakses pada tanggal 10/08/2016, pukul 14:20 WIB. 

 
16

 Ahwaz merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran. Lihat Wikipedia, Ahwaz, 

(Tersedia: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ahwaz). Diakses pada tanggal 17/11/2016, pukul 15:41 

WIB. 

 
17

 Heri Ruslan, Kamera Obscura yang Mengubah Dunia, Republika Newsroom, Mei 

2009. 

 

http://cyberblueinformation.blogspot.com/2013/10/biografi-ibnu-Haythamal-hazen.html
http://cyberblueinformation.blogspot.com/2013/10/biografi-ibnu-Haythamal-hazen.html
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ahwaz
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Ibnu Haitsam dibesarkan dalam keluarga yang akrab dengan dunia 

ilmu pengetahuan. Kecintaan pada ilmu pengetahuan membawanya hijrah ke 

Mesir untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar. Ia pun lalu 

memilih merantau ke Ahwaz sebagai pusat intelektual dunia saat itu, yakni 

kota Baghdad. Di kedua kota itu ia menimba beragam ilmu. Dengan semangat 

keilmuannya yang tinggi membawanya sampai ke Mesir. Sebenarnya Ibnu 

Haitsam hijrah ke Kairo atas undangan Khalifah Fatimiyah ke-6 Abu Ali 

Mansur Tariqul Hakim atau yang lebih dikenal dengan Al-Hakim bi 

Amirullah.
18

 Maksud undangan Dinasti Fatimiyah itu adalah memanfaatkan 

ilmu yang dimiliki oleh Ibnu Haitsam. Diharapkan ia mampu mengatasi banjir 

Sungai Nil yang kerap kali melanda negeri itu setiap tahun. Ibnu Haitsam 

menghabiskan sebagian besar waktunya di Kairo. Di sana ia melanjutkan 

penelitiannya dan menulis banyak buku. 

Kehidupannya di Mesir, Ibnu Haitsam menyibukkan diri dengan 

menggandakan buku-buku Euklides dan ptolemaeus serta lainnya dan 

menjualnya di depan Masjid Al-Azhar.  Tujuannya adalah untuk mendapatkan 

bekal yang cukup untuk menempuh perjalanan menuju Universitas al-Azhar. 

Sampai akhirnya ia pun dapat meneruskan pendidikannya di Universitas 

tersebut. 

Secara otodidak, ia mempelajari hingga menguasai beragam disiplin 

ilmu seperti ilmu falak
19

, matematika, geometri, pengobatan, fisika, dan 

filsafat. Selain disiplin ilmu tersebut di atas, ia pun mengkaji dan mempelajari 

seluk-beluk ilmu optik. Beragam teori tentang ilmu optik telah dilahirkan dan 

dicetuskannya. Ia orang pertama yang menulis dan menemukan berbagai data 

penting mengenai cahaya. Konon, ia telah menulis tidak kurang dari 200 judul 

                                                           
18

 Muhammad Abduh, Peradaban Sains dalam Islam (Palembang: IAIN Raden Fatah, 

2003), hlm. 23. 

 
19

 Ilmu Falak adalah ilmu yang mempelajari lintasan benda-benda langit, khususnya 

bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing dengan tujuan untuk diketahui posisi 

benda langit antara satu dengan lainnya, agar dapat diketahui waktu-waktu di permukaan bumi. 

Ilmu Falak disebut juga ilmu hisab, karena ilmu ini menggunakan perhitungan. Ilmu Falak disebut 

juga ilmu rashd, karena ilmu ini memerlukan pengamatan. Ilmu Falak disebut juga ilmu miqat, 

karena ilmu ini mempelajari tentang batas-batas waktu. Ilmu Falak disebut juga ilmu haiah, karena 

ilmu ini mempelajari keadaan benda-benda langit. Lihat Wikipedia, (Tersedia: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Falak), Diakses pada tanggal 30/8/2016, pukul 14:00 WIB. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Falak
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buku. Bahkan mengingat kontribusinya yang begitu besar, pemerintah Irak 

mengabadikannya dalam mata uang pecahan 10.000 pada tahun 2003. 

Dalam melakukan percobaannya, seorang ilmuwan tidak jarang 

melakukan kesalahannya, demikian juga dengan Ibnu Haitsam. Sebuah 

sumber menyebutkan bahwa untuk menghindari hukuman berat dari al-Hakim 

ia kemudian berpura-pura sakit ingatan, dan hanya dihukum penjara. Konon, 

di dalam penjara gelap yang disinar seberkas sinar dari atas celah inilah ia 

mengamati berbagai fenomena optik. Terlepas dari kebenaran cerita tersebut, 

Ibnu Haitsam nyatanya menghasilkan berbagai karya dalam bidang sains alam 

yang sebagiannya masih bisa ditemukan hingga saat ini.
20

 

 

D. Pemikiran Ibnu Haitsam mengenai Optik 

Dalam menulis buku Optik (Kitab al-Manadzir), Ibnu Haitsam 

memang banyak terpengaruh dari Aristoteles, khususnya visi yang melibatkan 

penerimaan gambar eksternal. Aristoteles sendiri menunjukkan bahwa masuk 

akal untuk menganggap bahwa mata bisa memancarkan sinar yang mampu 

menjangkau semua bintang-bintang jauh. Tapi Ibnu Haitsam tidak berhenti 

dengan penjelasan Arsitoteles tersebut. Ia juga harus menjelaskan mengapa 

citra, katakanlah, gunung, bisa muat dalam bola mata manusia yang relatif 

kecil.
21

 

Pada awalnya, masalah mata menurut bangsa Yunani meliputi dua 

pendapat yang saling bertentangan. Pertama, “masuk”, artinya masuknya 

sesuatu semisal materi ke dalam dua kelopak mata. Kedua, “menghantar”, 

artinya terjadinya pandangan (mata) itu ketika menghantar sinar dari kedua 

mata yang dikemukakan oleh materi yang dilihat. Pada waktu itu bangsa 

Yunani tenggelam dalam peradaban yang mengatakan bahwa mata bekerja 

sebagaimana dua pendapat di atas. Aristoteles dengan penuh kesungguhan 

membawa satu perincian pamungkas tentang itu. Demikian juga dengan 

Euclides di sela-sela kesungguhannya, teori kedua ilmuwan ini hanya sebatas 

pada penjelasan sempurna tentang mata. Mereka melupakan unsur-unsur 

                                                           
20

 Fauziyah, Op. Cit. 

 
21

 Susetyo Dwi Prihadi, Ibnu Al-Haytham-Tokoh Islam yang Disebut 'Bapak Optik', 

(Jakarta: CNN Indonesia). 
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fisika, fisiologi, psikologi pada pandangan kasat mata. Mereka berpendapat, 

pandangan mata terjadi dalam materi tipis yang penyebabnya adalah 

penglihatan berpijar yang menghantar ke arahnya, yang terjadi disebabkan 

cahaya, bukan pandangan. 

Teori tentang penglihatan yang dikemukakan oleh Ptolemy, hanya 

terpusat pada anggapannya bahwa sesuatu yang dipandang dalam sudut besar 

akan terlihat besar, dan pandangan yang dilihat dalam sudut kecil akan terlihat 

kecil. Dan kesimpulan sementara atas penelitian Ptolemy masih diperlukan 

untuk sampai pada realitas pandangan yang sesungguhnya kajian 

(penglihatan) berdasarkan teorinya ini kemudian menjadikan kajian pertama, 

salah satunya oleh Ibnu Haitsam dengan memerinci tentang sifat mata dan 

lensa mata. 

Dalam sebuah karya Ibnu Haitsam yang berjudul Maqālah fī al-Shukūk 

„alā Baṭlamyūs (makalah berkenaan keraguan terhadap Ptolemy) menyatakan:  

“Pencari kebenaran bukanlah seorang yang mengkaji 

penulisan-penulisan lampau dan mengikut sifat aslinya (yaitu) 

meletakkan kepercayaannya kepada (penulisan-penulisan) 

tersebut, akan tetapi dia seorang yang meragui keyakinannya 

terhadap mereka dan mempersoalkan perkara yang didapatinya 

daripada mereka, mengajukan hujah serta menampilkannya 

(dengan demonstrasi).” 

 

Petikan ini merupakan sebagian daripada sikap skeptik yang wujud 

dalam konsepsi kebenaran Ibnu Haitsam. Malah, ia juga menyatakan 

kesalahan pengkaji terdahulu. Seterusnya, ia menjelaskan kesalahan pengkaji 

tersebut dengan membuktikan pernyataannya sendiri.
22

 

Secara umum, Ibnu Haitsam menjelaskan radiasi pecahnya cahaya 

(sinar) saat menembus udara yang meliputi bulatan bumi, ia pecah dari 

kelurusannya. Ia juga meneliti kebalikannya dan menjelaskan sudut-sudut 

susunan hal itu. Ia juga meneliti proses bintang langit yang tampak di ufuk 

saat tenggelam sebelum sampai kepadanya secara nyata, dan kebalikan yang 

                                                           
22

 Mohd Syahmir Alias, Konsepsi Kebenaran dalam Penyelidikan Saintifik: Analisis 

Pemikiran Ibn al-Haytham, Jurnal Usuluddin 42, Juli – Desember 2015, (101-123), hlm. 107. 
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benar saat tenggelam. Kondisi itu tetap terlihat di ufuk setelah bintang tertutup 

di bawahnya. 

Kritik Ibnu Haitsam terhadap ahli-ahli purbakala seperti Euclydes dan 

Ptolemeus tentang penembusan dan perjalanan sinar itu telah menimbulkan 

satu “revolusi” dalam ilmu tersebut pada masanya. Euclydes dan Ptolomeus 

berpendapat bahwa sebabnya maka kita melihat benda-benda yang di 

sekeliling kita adalah lantaran mata kita mengirimkan sinar kepada benda-

benda itu. Ibnu Haitsam memutar teori yang disebut sebagai teori intromisi 

terebut, dan dijelaskan kembali oleh Ibnu Haitsam bahwa bukanlah oleh 

karena ada sinar yang dikirimkan oleh mata kepada benda yang kelihatan itu, 

tetapi sebaliknya yaitu matalah yang menerima sinar dari benda-benda itu 

yang lantas melalui bagian mata yang dapat dilalui cahaya (transparant) yakni, 

lensa mata.
23

 

 

E. Teori-teori Ibnu Haitsam dalam Ilmu Optik 

Ibnu haitsam berusaha untuk membawa program reformasi, yang 

menyebabkan ia mengambil berbagai macam masalah yang berbeda. Aspek 

dasar reformasi ini adalah untuk memperjelas perbedaan antara kondisi 

propagasi cahaya dan kondisi visi benda.
24

 Banyak sekali teori-teori ilmiah 

dalam bidan ilmu optik yang telah ditemukan oleh Ibnu Haitsam, diantaranya: 

 

1. Teori Hukum Pembiasan (Fenomena Atmosfera) 

Ibnu Haitsam berkontribusi besar pada studi pemantulan (reflection) 

dan pembiasan (refraction). Ibnu Haitsam memusatkan studinya pada 

hukum pemantulan pada cermin parabola dan bola termasuk fenomena 

aberasi optik. 

                                                           
23

 Azzein Thea, IBNU AL HAITSAM (Ilmuan di bidang Optik dengan kamus optiknya 

“Kitab Al Munazhir” Jauh sebelum Roger Bacon, Leonardo da Vinci, Kepler dan Newton, 

(Tersedia: https:// .wordpress.com/2014/05/15/ibnu-al-haitsam-ilmuan-di-bidang-optik-dengan-

kamus-optiknya-kitab-al-munazhir-jauh-sebelum-roger-baconleonardo-da-vincikepler-dan-

newton/, 15 Mei 2014), Diakses pada tanggal 30/8/2016, pukul 16:40 WIB. 

 
24

 Roshdi Rashed, Optik, Ibnu Al-Haytham (Alhazen), (Tersedia: 

http://cfcul.fc.ul.pt/biblioteca/online/pdf/roshdirashed/Ibnal-Haytham.pdf), Diakses pada tanggal 

16 Februari 2106, pukul 16:32 WIB. 

 

http://cfcul.fc.ul.pt/biblioteca/online/pdf/roshdirashed/Ibnal-Haytham.pdf
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Sebuah kasus dalam cermin bola yang kemudian dikenal sebagai 

Alhazen‟s problem ia pecahkan secara geometri, beberapa abad kemudian 

saintis optik Huygens memecahkannya secara matematis. Dalam studi 

hukum pemantulan cahaya, Ibnu Haitsam telah memperkenalkan hukum ke-

2 pemantulan, yaitu bahwa sinar datang, garis normal dan sinar pantul 

berada dalam satu bidang.
25

 

Selama di Spanyol, Ibnu Haitsam melakukan beberapa penyelidikan 

dan percobaan ilmiah berhubung dengan bidang optik. Penemuannya yang 

terkenal ialah “hukum pembiasan”, yaitu hukum fisika yang menyatakan 

bahwa sudut pembiasan dalam pancaran cahaya sama dengan sudut masuk. 

Menurut pengamatan Ibnu Haitsam, beliau berpendapat bahwa cahaya 

merah di kaki langit di waktu pagi (fajar) bermula ketika matahari berada di 

19 derajat di bawah kaki langit. Sementara cahaya warna merah di kaki 

langit di waktu senja (mega) akan hilang apabila matahari berada 19 derajat 

di bawah kaki langit selepas jatuhnya matahari. Dalam fisika modern, 

hukum ini dikenal dengan nama “hukum pembiasan Snell”
26

 yang dinamai 

sesuai dengan nama ahli fisika Belanda, Willebrord van Roijen Snell.
27

 

2. Teori Penglihatan (Optik)  

Optik terdiri dari dua bagian, yaitu teori visi dan dan fisiologi terkait 

mata dan psikologi persepsi, dan yang lainnya teori cahaya yang terkait 

optik geometris dan optik fisik.
28

 Dan Ibnu Haitsam mengembangkan kedua 

teori tersebut ke dalam teori penglihatan. Teori ini menyatakan bahwa setiap 

titik pada daerah tersinari oleh cahaya dan mengeluarkan sinar cahaya ke 

                                                           
25

 Azzein Thea, Ibid. 

 
26

 Hukum Snellius adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut 

datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang mellui batas antara dua medium 

isotropik berbeda, seperti udara dan gelas. Nama hukum ini diambil dari matematikawan Belanda 

“Willebrord Snellius”,yang merupakan salah satu penemunya. Hukum ini juga dikenal sebagai 

Hukum Descartes atau Hukum Pembiasan.Lihat Wikipedia, (Tersedia: 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum-Snellius),  Diakses pada tanggal 31/8/2016, pukul 15:35 

WIB. 

 
27

 Dakwah Syariah, Ilmuwan Muslim, Ibnu Haitham, (Tersedia: 

http://repository.gunadarma.ac.id./bitstream/123456789/2762/1/Kommit2000_komunikasi_004.pd

f, 4 juli 2014). Diakses pada tanggal 4/8/2016, pukul 17:45 WIB. 

 
28

 Roshdi Rashed, Op. Cit. 

 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum-Snellius
http://repository.gunadarma.ac.id./bitstream/123456789/2762/1/Kommit2000_komunikasi_004.pdf
http://repository.gunadarma.ac.id./bitstream/123456789/2762/1/Kommit2000_komunikasi_004.pdf
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segala arah, namun hanya satu sinar dari setiap titik yang masuk ke mata 

secara tegak lurus dapat dilihat. Cahaya lain mengenai mata tidak secara 

tegak lurus tidak dapat dilihat. Ia menggunakan kamera lubang jarum 

sebagai contoh. Kamera tersebut menampilkan sebuah citra terbaik. Ibnu 

Haitsam menganggap bahwa sinar cahaya adalah kumpulan partikel kecil 

yang bergerak dengan kecepatan tertentu. Ia juga mengembangkan teori 

Ptolemi mengenai refraksi namun usaha Ibnu Haitsam tidak dikenal di 

Eropa sampai abad ke-16. 

Secara eksperimental ia juga melakukan beberapa eksperimen 

dengan silinder kaca yang dibenamkan ke dalam air untuk mempelajari 

pembiasan dan juga menentukan kekuatan pembesaran lensa-lensa. Ia 

menggunakan mesin bubut untuk membentuk lensa-lensa yang ia gunakan.
29

 

Ibnu Haitsam juga menggunakan kaedah matematika dan modern 

fisika yang baik, ia dapat membuat eksperimen yang teliti. Dalam 

penyelidikan, ia telah mengkaji gerakan cahaya, ciri-ciri bayang dan gambar 

dan banyak lagi fenomena optik yang penting. Ia telah menolak teori 

Ptolemy dan Euclid yang mengatakan bahwa manusia melihat benda 

melalui pancaran cahaya yang keluar dari matanya. Tetapi menurut  Ibnu 

Haitsam, bukan mata yang memberikan cahaya, tetapi benda yang dilihat 

itulah yang memantulkan cahaya ke mata manusia. 

3. Cermin Lensa Cekung Dan Lensa Cembung 

Ibnu Haitsam telah menggunakan mesin lathe (larik) untuk membuat 

cermin lensa cekung dan lensa cembung untuk penyelidikannya. Dengan ini 

beliau telah mengkaji tentang cermin sfera dan cermin parabolik
30

. Ibnu 

Haitsam mengkaji Aberasi Sfera dan memahami bahwa dalam cermin 

parabola semua cahaya dapat tertumpu pada satu titik. 

                                                           
29

 Azzein Tea, Op. Cit. 

 
30

 Cermin Parabola  (Optik), cermin yang memiliki permukaan paraboloidal yang 

memberikan untuk sinar paralel (seperti yang berasal dari benda-benda yang sangat jauh) gambar 

bebas dari penyimpangan. Hal ini digunakan dalam mencerminkan teleskop. Cermin Parabola 

pertama kali dideskripsikan oleh fisikawan dari Arab bernama Ibn Sahl pada abad 10. Lihat 

Webster, (Tersedia: https://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=parabolic), 

Lihat juga Wikipedia, Cermin, (Tersedia: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cermin), Diakses pada 

tanggal 1/9/2016, pukul 17:45 WIB. 

 

https://kamus-internasional.com/definitions/?indonesian_word=parabolic
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cermin
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4. Teori Biasan Cahaya 

Teori ini sangat mengagumkan, beliau telah menggunakan segi 

empat halatuju pada permukaan biasan beberapa abad sebelum Isaac 

Newton
31

 memperkenalkannya di dunia Barat. Beliau juga percaya kepada 

prinsip masa tersingkat bagi rentasan cahaya (Prinsip Fermat). 

 

F. Karya-karya Ibnu Haitsam 

Semasa mudanya, Ibnu Haitsam mempelajari karya-karya Aristoteles. 

Aristoteles adalah ilmuwan Yunani. Di antara karya-karyanya adalah dalam 

bidang filsafat, bidang ilmu alam, dan bidang politik. Namun karyanya tentang 

optik juga dijadikan kajian yang cukup penting untuk dikaji oleh para ilmuwan 

sains di masa selanjutnya. Salah satu kajiannya adalah teori melalui teknologi 

“lubang jarum” yang disebut juga dengan teori pinhole. Aristoteles mengatakan 

bahwa cahaya yang melewati lubang kecil akan membentuk kesan atau 

gambar. Metode yang diperkenalkan Aristoteles inilah yang dijadikan prinsip 

dasar teori yang terus digunakan dalam pengembangan teknologi fotografi. 

Teori pinhole ini kemudian diadopsi oleh para ilmuwan di masa selanjutnya, di 

antaranya Ibnu Haitsam di abad pertengahan. 

Selain Aristoteles, Ibnu Haitsam juga mempelajari karya-karya Euclida 

dan Ptolemy. Euclid adalah seorang matematikawan Yunani. Ia disebut sebagai 

“bapak geometri”. Elemen adalah salah satu karya yang paling berpengaruh 

dalam sejarah matematika. Sedangkan Ptolemy, ia adalah seorang ahli 

matematika, astronomi, geografi, perbintangan, sekaligus sastrawan dan 

penyair yang tinggal di kota Alexandria, sebuah wilayah di Mesir yang 

dikuasai kerajaan Romawi pada masa itu. Selain itu, Euclid dan Ptolemy juga 

ahli dalam bidang optik. Dalam optik, keduanya percaya bahwa visi akan 

                                                           
31

 Tokoh satu ini terkenal karena menemukan hukum gravitasi dan juga termasuk salah 

satu orang paling jenius yang ada dimuka bumi. Sir Isaac Newton adalah seorang fisikawan, 

matematikawan, ahli astronomi dan juga ahli kimia yang berasal dari Inggris. Ia juga ilmuwan 

paling besar dan paling berpengaruh yang pernah hidup di dunia, lahir di Woolsthrope, Inggris, 

tepat pada hari Natal tahun 1642, bertepatan tahun dengan wafatnya Galileo. Seperti halnya Nabi 

Muhammad, dia lahir sesudah ayahnya meninggal Beliau merupakan pengikut aliran heliosentris 

dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu 

fisika modern. Lihat Biografiku, Biografi Sir Isaac Newton-Penemu Hukum Gravitasi, (Tersedia: 

http://www.biografiku.com/2008/10/biografi-sir-isaac-newton-ilmuwan.html?m=1, Oktober 

2008), Diakses pada tanggal 1/9/2016, pukul 14:41 WIB. 

http://www.biografiku.com/2008/10/biografi-sir-isaac-newton-ilmuwan.html?m=1
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melibatkan sinar dari mata ke obyek terlihat dan ia mempelajari hubungan 

antara ukuran jelas dari objek dan sudut-sudut yang mereka subtend di mata. 

Namun pada abad pertengahan, Ibnu Haitsam muncul dengan mematahkan 

teori mereka. 

Ibnu Haitsam membuktikan bahwa ia begitu bersemangat dalam 

mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada masa mudanya, sehingga kini 

ia menghasilkan banyak buku dan makalah.
32

 Ibnu Haitsam menulis lebih dari 

200 buku tetapi hanya fraksi
33

 yang telah dipelajari dengan baik, banyak yang 

telah hilang dan yang ada hanya sebagian dari buku-buku karyanya tersebut 

yang dapat ditemukan. Selain dalam ilmu pengetahuan, Ibnu Haitsam juga 

adalah seorang Muslim yang taat. Ia memberikan kontribusi dalam beberapa 

tulisan tentang teologi dan menulis sebuah buku tentang cara mengetahui arah 

kiblat untuk shalat. Yang lebih penting lagi, ia sangat menyadari bahwa 

pengetahuan dapat menyebabkan ia lebih menghargai kebenaran mutlak dan 

pemilik dari kebenaran yaitu Allah SWT. Dalam tulisannya Ibnu Haitsam 

mengatakan: 

“Saya terus berusaha dalam mempelajari ilmu pengetahuan dan 

kebenaran, dan itu menjadi keyakinan saya bahwa untuk 

mendapatkan akses ke cahaya dan kedekatan dengan Allah, tidak 

ada yang lebih baik dari cara mencari kebenaran dan 

pengetahuan.”
34

 

 

Sumbangan Ibnu Haitsam kepada ilmu sains dan falsafah amat banyak, 

karena itulah Ibnu Haitsam dikenal sebagai seorang yang miskin dari segi 

material tetapi kaya dengan ilmu pengetahuan. Beberapa pandangan dan 

pendapatnya masih relevan, hingga saat ini.
35

 

                                                           
32

 Dakwah Syariah, Op. Cit. 

 
33

 Fraksi merupakan mol (satuan dasar SI yang mengukur jumlah zat) bilangan yang 

menyatakan rasio jumlah mol zat berlarut dan pelarut dalam sebuah larutan. Lihat GlosarID, 

Pengertian Fraksi dalam Kimia, (Tersedia: http://glosar,is/index.php.term/pengetahuan,143513-

fraksi-adalah.xhtml), Diakses pada tanggal 22/2/2107, pukul 08:50 WIB. 

 
34

 Mohammed Fauzi Abdul Rani Dean,The International Medical, Journal Malaysia, Vol. 

10, No. 2, Desember 2011. 

 
35

 Dakwah Syariah, Op. Cit. 

 

http://glosar,is/index.php.term/pengetahuan,143513-fraksi-adalah.xhtml
http://glosar,is/index.php.term/pengetahuan,143513-fraksi-adalah.xhtml
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Ibnu Haitsam merupakan ilmuwan yang produktif dan memiliki banyak 

karya penulisan dalam berbagai cabang ilmu. Ada sebagian dari 200 judul buku 

karya-karya Ibnu Haitsam. Di antaranya: 

1. Dalam bidang optik 

a) Fi al-Minasit (kamus optik). 

b) Fi al-Maraya al-Muhriqah bi al-Dawair (cermin yang membakar). 

c) Maqalah fi Daw al-Qamar (cahaya, warna dan gerakan langit). 

d) Zawahir al-hasaq (gejala senja). 

e) “Risalah Fi Al-Ain Wa Al-Abshar” (tentang sebuah wujud dalam 

pandangan). 

f) “Risalah Fi Al-Maraya Al-Muhriqah Bi Ad-Dawa‟ir”(tentang pencerminan 

yang membakar). 

g) “Risalah Fi In‟ithaf Adh-Dhau‟” (korolasi peletakan). 

h) “Risalah Fi Al-Maraya Al-Muhriqah Bi Al-Quthu‟” (karya tentang cermin-

cermin parabolik). 

i) “Fi Al-Halah Wa Qaus Qazah” (tentang keadaan perbusuran). 

Selain menulis kitab (buku) tersebut, Ibnu Haitsam juga menulis beberapa 

tulisan singkat yaitu empat risalah tentang cahaya dan pengukuran. Dimana 

risalah ini banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman dan telah tersebar 

dengan meluas di Eropa sejak tahun 1907 M.
36

 

Salah satu kitab (buku) yang terkenal dari Ibnu Haitsam adalah kitab al-

Manadzir, yaitu buku pertama yang menjelaskan prinsip kerja kamera obscura. 

Untuk membuktikan teori-teori dalam bukunya itu, ia pun menyusun Al-Bayt Al-

Muzlim atau lebih dikenal dengan sebutan kamera obscura, atau kamar gelap.
37

 

Al-Manadzir adalah buku yang pernah menjadi rujukan para ahli kajian optik 

sesudahnya.
38

 

Buku ini menjelaskan gambaran penglihatan mata. Ia juga memasukkan 

metode baru tentang penafsiran pandangan mata. Ibnu Haitsam menulis masalah 

                                                           
36

 Syarach Meirizka, Sang Jenius Optik “The True Scientist” Ibnu Al-Haytham (email 

version), Scientia Experia Publisher, 2011. 

 
37

 Karya ini diterjemahkan oleh Witelo pada tahun 1270 M dan kemudiannya diterbitkan 

oleh F. Risner pada tahun 1572 M dengan nama Thesaurus Opticae (Rujukan lengkap dalam ilmu 

optik). Lihat Dakwah Syariah, Op. Cit. 

 
38

 Syarach Meirizka, Op. Cit. 
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mata hampir dua puluh empat materi. Dalam kitabnya, Ibnu Al-Haitsam tidak 

menghilangkan teori-teori Ptolemy. Ia mengartikan dan mengambil sebagian 

teorinya untuk disejajarkan dan dijadikan sebagai acuan. Bahkan, ia menolak 

sejumlah teori dalam ilmu cahaya setelah ia menemukan teori baru.
39

 

Dalam buku ini, Ibnu Haitsam meluruskan teori yang diungkapkan oleh 

Bathlemus, bahwa “penglihatan bisa sempurna dengan sarana cahaya yang 

memantul dari mata ke benda yang terlihat”. Pendapat ini kemudian dibenarkan 

(didukung) oleh ilmuwan lainnya. Dalam hal ini, Ibnu Haitsam membenarkan 

teori ini. Kemudian ia menjelaskan bahwa penglihatan bisa sempurna dengan 

sarana cahaya yang memantul dari benda yang dilihat, dari arah mata yang 

melihat. Serangkaian penemuan yang diungkap Ibnu Haitsam menjelaskan bahwa 

pancaran sinar itu menyebar melalui garis lurus sejajar yang terkandung di 

tengah-tengah dua jenis. 

Ibnu Haitsam menyertakan temuannya untuk menjelaskan tentang 

kesempurnaan penglihatan melalui objek-objek seperti warna matahari terbenam 

serta beragam fenomena fisika seperti bayangan, gerhana, dan pelangi, dan 

spekulasi pada fisik alami cahaya. 

1) Ia menjelaskan bahwa penglihatan merupakan hasil dari cahaya menembus 

mata dari benda, dengan demikian merupakan bantahan terhadap kepercayaan 

kuno yang mengatakan bahwa sinar penglihatan datang dari mata. 

2) Ia menunjukkan bahwa wilayah kornea mata adalah lengkung dan dekat 

dengan conjunctiva/penghubung, tetapi kornea mata tidak bergabung dengan 

conjunctiva. 

3) Ia menyarankan bahwa permukaan dalam kornea pada titik yang bergabung 

dengan foramen menjadi cekung sesuai dengan lengkungan dari permukaan 

luar. Sehingga bagian tengah daerah kornea bisa memperkirakan banyak atau 

                                                           
39

 IbnuHaitsam mengatakan, bahwa ia memulai pembahasan dengan menetapkan sesuatu 

yang telah ada, menyelidiki teori, membedakan klasifikasinya, mengambil ketetapan apa yang 

dikhususkan mata saat melihat, dan itu sumber utama yang tidak pernah berubah, kenyataan yang 

tidak menyerupai tata cara panca indra. Kemudian diangkat dalam pembahasan dan 

menganalogikan secara berangsur-angsur dan berurutan dengan mengkritik apa yang diutarakan 

lalu mengambil kesimpulan. Kami menjadikan hal itu sebagai tujuan semula yang kami tetapkan. 

Kami selidiki untuk dipergunakan secara adil bukan hanya mengikuti hawa nafsu. Kami bebas 

dengan seluruh apa yang kami pilih dan istimewakan atau mengkritiknya untuk mencari 

kebenaran, tidak berpihak pada salah satu dari pendapat-pendapat. Lihat Azzein Tea, Op. Cit. 
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sedikitnya cahaya yang perlu masuk ke dalam mata agar mampu diproses lebih 

lanjut. 

4) Ia terus berupaya oleh penggunaan hiperbola dan geometri optik ke grafik dan 

merumuskan dasar hukum pada refleksi/penyebaran, dan dalam atmospheric 

dan pembiasan sinar cahaya. Ia berspekulasi dalam bidang elektromagnetik 

cahaya, yakni mengenai kecepatan, dan perambatan garis lurus. Ia merekam 

pembentukan sebuah gambar dalam kamera obscura saat gerhana matahari 

(prinsip dari kamera pinhole). 

5) Ia menyatakan bahwa lensa adalah bagian dari mata yang pertama kali 

merasakan penglihatan. 

6) Ia berteori mengenai bagaimana foto dikirim melalui saraf optik ke otak dan 

membuat perbedaan antara tubuh yang bercahaya dan yang tidak bercahaya. 

Siapa saja yang menelaah kitab Al-Manazhir dan bab-bab yang 

berhubungan dengan cahaya dan lainnya niscaya akan mengetahui bahwa Ibnu 

Haitsam telah menemukan ilmu cahaya dengan temuan baru yang belum 

didahului oleh siapapun. Ia mengarang kitab ini pada tahun 411 H/1021 M dan 

membuahkan kejeniusan di bidang matematika, kejeliannya di bidang kedokteran, 

eksperimen ilmiah, hingga dapat sampai pada satu nilai yang diletakkan pada nilai 

yang sangat tinggi di ruang lingkup ilmu pengetahuan. Ia menjadi salah seorang 

pencipta dasar-dasar ilmu dan mengubah pandangan ilmuwan dalam banyak hal 

dalam ruang lingkup masalah di atas.
40

 

Selain itu, karya lain Ibnu Haitsam dalam bidang optik adalah peletak 

penciptaan dasar kamera. Kamera merupakan salah satu penemuan penting yang 

dicapai umat manusia. Lewat jepretan dan bidikan kamera, manusia bisa merekam 

dan mengabadikan beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga galaksi 

di luar angkasa. Teknologi pembuatan kamera, kini dikuasai peradaban Barat serta 

Jepang. Sehingga, banyak umat Muslim yang meyakini kamera berasal dari 

peradaban Barat.
41
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 Azzein Thea, Op. Cit. 

41
 Ibid. 
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Padahal prinsip-prinsip dasar pembuatannya telah dicetuskan oleh Ibnu 

Haitsam, sekitar 1.000 tahun silam, tepatnya pada akhir abad ke-10 M. Diakui 

atau tidak, kamera merupakan salah satu penemuan dan karya manusia yang 

terbilang sangat fenomenal. Melalui kamera, manusia bisa merekam dan 

mengabadikan beragam bentuk gambar mulai dari sel manusia hingga galaksi di 

luar angkasa. Teknologi kamera kini dikuasai Jepang dan negara Barat. Salah satu 

karya yang paling menumental ketika bersama muridnya, Kamaluddin berhasil 

meneliti dan merekam fenomena kamera obscura.
42

 Penemuan itu berawal ketika 

Ibnu Haitsam mempelajari gerhana matahari. Untuk mempelajari fenomena 

gerhana, Ibnu Haitsam membuat lubang kecil pada dinding yang memungkinkan 

citra matahari semi nyata diproyeksikan melalui permukaan datar. Kajian ilmu 

optik berupa kamera obscura itulah yang mendasari kinerja kamera yang saat ini 

digunakan umat manusia.
43

 

2. Karya-karya di bidang lainnya 

Selain karya-karya dalam ilmu optik, dengan kepiawaiannya ia juga sangat 

gemar meneliti bidang keilmuwan lainnya sehingga mnghasilkan karya-karya 

tersebut, di antaranya: 

a) Bidang Matematika 

Al-Hasan bin Al-Haitsam menguasai ilmu matematika, dan dia 

menerapkan ilmu ini pada ilmu fisika dan astronomi. Ketika studi dua ilmu 

ini memiliki korelasi yang kuat dengan matematika dan dijadikan sandaran 

dalam penelitian keduanya, maka ini menjadi bukti yang kuat bahwa Ibnu 

Haitsam termasuk pelopor ilmu dan berada di barisan terdepan bersama para 

ilmuwan lain yang menonjol dalam bidang fisika dan matematika secara 

bersamaan. Mereka itulah para ilmuwan yang telah memprogram akal kita 

melalui pencucian otak dan iklan Barat bahwa dalam daftar mereka hanya 

                                                           
42

 Dalam kamus Webster, fenomena ini secara harfiah diartikan sebagai ”ruang gelap”. 

Biasanya bentuknya berupa kertas kardus dengan lubang kecil untuk masuknya cahaya. Mereka 

menemukan bahwa jika terdapat lubang kecil di sisi sebuah tenda yang gelap, sebuah gambar 

terbalik. Lihat Azzein Thea, Op. Cit. 

 
43

 Dakwah Syariah, Op. Cit. 
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ada nama-nama ilmuwan seperti orang-orang Anglo Saxons
44

 dan orang-

orang Jerman, Ishac Newton, Alfred Whitehead, dan Albert Einstein. 

Adapun penemuan Ibnu Haitsam dalam ilmu matematika adalah sebagai 

berikut: 

1) Ia membuat tesis dalam ilmu hitung, aljabar, dan trigonometri serta dua 

geometri yang sama. Ini jelas menunjukkan pada kemampuannya yang 

besar dalam ilmu matematika. 

2) Ia membuat kesimpulan tentang hukum yang benar mengenai luas bentuk 

bola, piramid, silender, potongan, dan potongan melingkar. 

3) Ia mempraktikkan ilmunya dalam bidang optik kepada ilmu aljabar. 

4) Para ilmuwan Muslim, diantara Ibnu Haitsam menerapkan ilmu geometri 

pada logika dan menyebutnya “logika matematika Geometri”. 

Dalam hal ini, Ibnu Haitsam telah menulis buku, dan ia mengatakan 

sebagai berikut: 

“Dalam buku ini saya mengumpulkan dasar-dasar 

geometri dan urutan angka-angka dari buku Euklides
45

 

dan Apollonius
46

.Saya membuat dasar-dasar itu secara 

variatif dan membaginya, kemudian saya 

                                                           
44

 Anglo Saxon adalah negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan 

ini dapat disederhanakan, Anglo Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Inggris Raya dan 

negara-negara lainnya di kepulauan Inggris. Anglo Saxon merupakan negara-negara berbudaya 

khas dan berbeda sejarah sosial budaya dengan negara-negara di daratan Eropa Barat lainnya yang 

disebut kontinental. Inggris, Irlandia, Amerika Serikat dan Australia adalah negara-negara yang 

disebut sebagai Anglo Saxon. Lihat Wikipedia, Anglo Saxon, (Tersedia: 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon). Diakses pada tanggal 1/9/2016, pukul 16:30 WIB. 

 
45

 Euklides seorang matematikawan Yunani, sering disebut sebagai “Bapak Geometri”. Ia 

aktif di Alexandria pada masa pemerintahan Ptolemeus 1 (323 - 283 SM). Elemen adalah salah 

satu karya yang paling berpangaruh dalam sejarah matematika, digunakan sebagai buku teks utama 

untuk mengajar matematika terutama geometri. Dari waktu publikasi sampai akhir abad 19 atau 

awal abad ke-20. Dalam Elemen Euclid menyimpulkan prinsip-prinsip apa yang sekarang disebut 

geometri Euclidean dari satu set kecil aksioma. Euclid juga menulis karya-karya pada perspektif, 

irisan kerucut, geometri bola, teori nomor dan kekakuan. Lihat Blog Penemu, Euklides - Bapak 

Geometri, (Tersedia: https://blogpenemu.blogspot.co.id/2014/04/euklides-bapak-

geometri.html?m=1, April 2014), Diakses pada tanggal 1/9/2016, pukul 16:47 WIB. 

 
46

 Apollonius dari Perga (sekitar 262 SM – 190 SM) adalah seorang ahli geometri dan 

astronom Yunani yang dikenal karena karyanya mengenai irisan kerucut. Metodologi dan 

terminologinya yang inovatif, khususnya dalam bidang kerucut, mempengaruhi banyak sarjana 

sesudahnya termasuk Ptolemaeus, Francesco Maurolico, Issac Newton, dan Rene Descartes. 

Apollonius adalah seorang yang memberi nama elips, parabola, dan hiperbola, seperti yang kita 

kenal sekarang. Lihat Wikipedia, Apollonius dari Perga, (Tersedia: 

https://id.m.wikipedia.org.wiki/Apollonius_dari_Perga), Diakses pada tanggal 1/9/2016, pukul 

17:10 WIB.  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon
https://blogpenemu.blogspot.co.id/2014/04/euklides-bapak-geometri.html?m=1
https://blogpenemu.blogspot.co.id/2014/04/euklides-bapak-geometri.html?m=1
https://id.m.wikipedia.org.wiki/Apollonius_dari_Perga
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membuktikannya dengan bukti-bukti yang saya susun 

dari masalah-masalah pendidikan dan logika, sehingga 

menjadi dasar-dasar yang beraturan antara Euklides dan 

Apollonius”. 

Ini berarti bahwa perkataan Ibnu Haitsam dalam bukunya adalah ia 

menyusun teori-teori itu dan menetapkannya dengan bukti-bukti atau dalil-

dalil yang berkelanjutan. Memang ini memerlukan dua dasar ilmu 

matematika Yunani itu. Akan tetapi ketika ilmuwan Muslim mempelajari 

warisan intelektual Yunani, mereka menganalisanya, menjelaskannya, dan 

memberikan penambahan yang sangat banyak sehingga hasil penemuan 

mereka berdasarkan teori yang ada menjadi revolusi ilmiah yang besar 

dalam bidang penelitian dan penulisan buku. Jadi mereka bukan hanya 

sekedar tukang pos antara perdaban Yunani dan Barat, sebagaimana yang 

dikatakan oleh para ahli sejarah di Barat. 

Dalam hal itu semua, Ibnu Haitsam bukanlah seorang yang dangkal 

ilmunya dalam bidang matematika, melainkan ia adalah seorang spesialis 

ilmu matematika sejati. Analisanya dalam menyelesaikan berbagai 

persoalan ilmu matematika dapat menjadi bukti kepiawaiannya.
47

 

Berikut sebagian karya Ibnu Haitsam dalam ilmu matematika: 

(1) “Al-Jami‟ Fi Ushul Al-Hishab”(mengandung teori-teori ilmu metametik 

dan metametik penganalisaannya). 

(2) “Ta‟liq Ala Ilm Al-Jabar. 

(3) “Tahlil Al-Masa'il Al-'Adadiyah” (tentang aljabar). 

(4) “Maqalah Fima Tad'u Ilaih” (mengenai penggunaan geometri dalam 

urusan hukum syarak). 

(5)  “Makalah yang berisi tentang tesis bahwa bulatan” (sesuatu yang bulat 

seperti bola) merupakan bentuk benda yang paling luas yang 

                                                           
47

 Masalah geometri yang diselesaikan oleh Ibnu Haitsam: “Bagaimana anda 

menggambar dua garis lurus dari dua titik yang harus ada di dalam lingkaran tertentu sehingga 

kedua garis itu membentuk dua sudut yang sama dengan yang digambar dari titik yang ada di 

sekelilingnya?. Masalah susunan angka-angka (bilangan) yang telah diselesaikan Ibnu Haitsam : 

“Apa bilangan genap yang di bagi 7?, dan apabila dibagi 2,3,4,5, dan 6 maka sisa pembagian itu 

selamanya dan dalam keadaan apapun adalah bilangan genap?”.Lihat Muhammad Gharib Gaudah, 

Op. Cit. hlm. 164-168. 
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sekelilingnya sama, dan lingkaran merupakan bentuk benda datar yang 

paling luas yang sekelilingnya sama.
48

 

 

b) Bidang Astronomi 

Setelah menemukan keberhasilan dalam ilmu cahaya dan 

kemampuannya dalam ilmu matematika. Maka kelebihan lain yang dimiliki 

Ibnu Haitsam adalah dalam bidang ilmu astronomi.  

Ibnu Haitsam menulis sebanyak 17 buku dalam ilmu astronomi, dan 

diantara buku-buku itu yang sampai kepada kita hanya berjumlah 12 buku 

saja. Berikut sebagian nama-nama buku tersebut: 

(1) “At-Tanbih Ala Ma Fi Ar-Rashdi Min Al-Ghalath” (peringatan dalam 

memperkirakan atau mengkondisikan sesuatu yang salah). 

(2) “Irtifa‟ Al-Kawakib” (pengangkatan bintang-bintang). 

(3) “Maqalah Fi Ab‟ad Al-Ajram As-Samawiyyah wa Iqdar I‟zhamiha wa 

Ghairiha” (tentang jarak jauhnya tubuh manusia dengan langit dan 

perkiraan dengan benda yang lain). 

(4) “Kitab Fi Hai‟ati Al-Alam” (tentang pergerakan alam). 

(5) “Risalah Fi Asy-Syafaq” (tentang cahaya matahari di waktu sore). 

Adapun kajian tentang astronomi Ibnu Haitsam, di antaranya: 

(1) Ia berkesimpulan bahwa bulan bukanlah benda yang memancarkan sinar, 

melainkan mendapatkan sinar dari matahari dan memantulkannya ke 

bumi. 

(2) Ia membuat tabel-tabel yang akurat tentang berbagai masalah dalam 

ilmu astronomi. 

(3) Ia mencoba menentukan ketidaktebalan lapisan atmosfer bumi dengan 

menggunakan hasil penelitiannya terhadap pembiasan cahaya antara 

lapisan-lapisan udara yang berbeda-beda dan ukuran-ukuran cahaya 

yang di catatnya ketika matahari terbit dan tenggelam. Dan itu tentu 

merupakan keberanian ilmiah yang sangat diperhitung-hitungkan. 
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 Muhammad Gharib Gaudah, Op. Cit. hlm. 164-169. 
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(4) Ia menjelaskan fenomena munculnya bulan sabit. Demikian juga dengan 

munculnya fenomena fajar, sinar, lingkaran cahaya, pelangi, gerhana 

matahari, dan gerhana bulan, serta menafsirkan sebab-sebab terjadinya 

berdasarkan penelitiannya dalam ilmu optik. 

(5) Ia mempelajari pengaruh pembiasan cahaya ketika sampai ke atmosfer 

bumi, sehingga ia mengetahui jarak antara dua bintang. Dia menjelaskan 

bahwa ukuran dan jarak yang tampak semakin kecil bagi kita pada 

hakekatnya disebabkan oleh pengaruh pembiasan. Sebagaimana dia juga 

menjelaskan bahwa asap, atau lapisan gas yang tebal di udara, memiliki 

pengaruh tersendiri bagi diketahuinya dua ukuran sebelumnya. 

(6) Ia menafsirkan kepada kita mengapa bulan dan matahari kadang-kadang 

nampak bersamaan di langit atau berdekatan, bahkan nampak semakin 

besar ketika berada di tengah-tengah langit. Ini sebenarnya adalah 

masalah yang terpisah dari penelitian pembiasan, dan penafsiran Ibnu 

Haitsam dalam hal ini merupakan penafsiran yang dapat diterima hingga 

sekarang. 

(7) Ia berhasil menentukan ketinggian kutub dengan akurat, dan 

menjelaskannya di dalam bukunya “Risalah Irtifa‟ Al-Qutub”. Seorang 

astronom Ridha Madwar, dalam kajiannya tentang astronomi, Ibnu 

Haitsam memberikan penjelaskan bahwa “penemuan Ibnu Haitsam 

dalam hal ini sangat sulit dan memerlukan cara meneropong bintang dan 

menghitung yang akurat. Salah satunya adalah dengan menggunakan 

ketinggian kutub yang sesuai”. 

c) Bidang Filsafat 

Selain sains, Ibnu Haitsam juga banyak menulis tentang filsafat, 

logika, metafisika, dan persoalan yang terkait dengan keagamaan. Ia juga 

menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. 

Penulisan filsafatnya banyak bertumpu pada aspek kebenaran dalam 

masalah yang menjadi sengketa. Ia juga berpendapat bahwa kebenaran 

hanyalah satu. Oleh sebab itu, semua klaim kebenaran wajar diragukan 

dalam menilai semua pandangan yang telah ada. Jadi, pandangannya tentang 

filsafat, sangat menarik untuk disorot. 
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Bagi Ibnu Haitsam, falsafah tidak bisa dipisahkan dari matematika, 

sains, dan ketuhanan. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai dan 

untuk menguasainya, seseorang itu perlu menggunakan masa mudanya 

dengan sepenuhnya. Apabila umur semakin meningkat, kekuatan fisik dan 

mental akan turut mengalami kemerosotan.
49
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