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A. Latar Belakang Masalah Salah satu tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan atas keagungan-Nya adalah diciptakan bumi dengan sebagian besar belahannya berupa lautan. Lautan itu sendiri menjadi tempat kehidupan para makhluk Allah lainnya, seperti binatang dan tumbuhan laut, yang hanya bisa hidup di perairan asin (laut). Pada laut terdapat kandungan garam yang menyebabkan air laut rasanya asin. Para ilmuwan juga mengemukakan bahwa setiap satu liter air laut memiliki kandungan garam sebesar 27 gram.1  Bangsa Yunani membayangkan laut sebagai sebuah sungai besar yang mengelilingi bumi. Definisi ini tentu saja masih belum lengkap, dari pandangan manusia modern saat ini. Namun, munculnya istilah okeanos, harus diakui sebagai kemajuan besar untuk mulai melihat, mempelajari dan memahami peranan laut pada kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang hidup di darat, pengetahuan kita pada laut secara umum, harus kita akui masih sangat terbatas. Seorang ahli dan praktisi bidang kelautan, Roberts 

Callum, memperkirakan kita baru memahami rahasia laut sekitar 2% dari pengetahuan sesungguhnya. Jumlah spesies laut yang diketahui dalam catatan ilmiah, jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah temuan spesies yang ada di                                                            1 Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur’an Dan Hadis, (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), hlm. 237.   



2  darat. Sementara, teori yang cukup kuat menyatakan bahwa kehidupan di bumi dimulai dari laut.2 Laut ialah seluruh badan air asin yang saling berhubungan dan menutupi 70% (tepatnya 70,78%) dari permukaan bumi. Jumlah ini tidak termasuk Danau Asin (Salt Lake) yang tidak dinyatakan sebagai laut, berdasarkan definisi di atas. Air pada permukaan bumi, dengan demikian, bisa dibedakan berdasarkan tempatnya, ialah: air laut dan badan air yang ada di darat, selain laut. Dari total badan air yang menutupi permukaan bumi, 97% ialah air laut. Hanya sekitar 3% air di bumi yang bukan air laut. Citra (image) dari satelit terhadap planet bumi memperlihatkan warna dominan biru. Laut lebih banyak menyerap spektrum cahaya selain biru; spektrum warna biru akan dipantulkan dan tertangkap oleh citra satelit, yang menunjukkan identitas laut. Dari sisi luas permukaan, laut jelas sangat dominan, namun kita tampaknya belum menghargai laut sebagai mana mestinya. Kita mempergunakan istilah planet bumi, bukan planet laut, dalam peradaban dan perkembangan pengetahuan manusia.3 Allah menciptakan sesuatu tidak lain adalah untuk kehidupan makhluk-Nya, begitu juga dengan laut. Di dalam laut terdapat berbagai macam makhluk hidup yang darinya dapat di ambil manfaatnya, seperti ikan,                                                            2 Wiadnyadgr. Lecture. Ub.id? 2102/12 di akses pada hari kamis tanggal 12 April jam 14.28, hlm. 2. 3 Ibid.,   



3  tanaman laut, garam, mutiara, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua itu adalah salah satu tanda-tanda kekuasaan-Nya.4 Adapun tanda-tanda kekuasaan-Nya yang lain adalah Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan dan al-Qur’an secara jelas telah menyebutkan seperti yang terdapat di dalam surah adz-Dzariyat: 49. “segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat 

akan kebesaran Allah”. Ini adalah bukti keseimbangan alam semesta yang diciptakan dan ada dalam pemeliharaa-Nya. Menurut ayat tersebut, makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan tidak hanya manusia, tetapi juga seluruh makhluk, tidak hanya itu, untuk menerangkan tentang bahwa semuanya diciptakan berpasang-pasangan, dalam al-Qur’an pun semua objek dengan cara berpasang-pasangan seperti Allah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, hidup dan mati,  lautan dan daratan dan lain sebagainya.  Dalam al-Qur’an kata al-Barr yang berarti “darat” disebut 12 kali  yang terdapat pada Q.S. al-Maidah : 96, Q.S. al-An’am : 59, 63, 97, Q.S. Yunus : 22, Q.S. al-Isra’ : 67, 68, 70, Q.S. an-Naml : 63, Q.S al-Ankabut : 65, Q.S. al-Ruum : 41, dan Q.S. Luqman : 32. Adapun terma (bahr) dan semua bentuk kata jadiannya menunjuk pada makna laut. Laut disebut dalam 33 ayat. Penyebutan dalam pengertian laut dengan penulisan yang berbeda seperti bahrain dan bahran atau dua laut, ada 5 ayat.  Sedangkan dalam bentuk plural seperti abhur dan bihar terdapat dalam satu dan 2 ayat yang lain.                                                             4 Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, Ensiklopedia, hlm. 237. 



4  Di dalam al-Qur’an juga menyebutkan kata daratan dan lautan yang kedua kata tersebut saling bergandengan dalam satu kalimat seperti yang terdapat dalam Q.S. al-An’am : 59, 63, 97, Q.S. Yunus : 22, Q.S. al-Isra’ : 70, Q.S. al-Naml : 63, dan Q.S. al-Ruum : 41.5 Adapun ��������	
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 di sini al-Qur’an secara berulang-ulang menyebutkannya secara bergandengan, sebagai contoh yakni yang terdapat dalam Q.S. al-Ruum : 41; 
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Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).6  Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengatakan bahwa  ayat di atas menyebutkan darat dan laut sebagai tempat terjadinya Fasad itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi area kerusakan, misalnya terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu, dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil keseimbangan lingkungan manjadi kacau.                                                            5 Muhammad Fu’ad Abd Al-Baqi, Mu’jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur’an, (Kairo: Dar Al-Hadis, 2007), hlm. 114 6 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 409. 



5  Sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. Ayat di atas tidak menyebut udara, boleh jadi karena yang ditekankan di sini adalah apa yang nampak saja, sebagimana makna kata Zhahara yang telah di singgung di atas apalagi ketika turunnya ayat ini, pengetahuan manusia belum menjangkau angkasa, lebih-lebih tentang polusi.7 Adapun kerusakan yang terdapat di darat dan di laut bisa di lihat di daerah pesisir yakni kerusakan hutan mangrove, pada dasarnya produksi perikanan sangat bergantung pada ekosistem mangrove, karena ekosistem mangrove merupakan bahagian dari pesisir dan darat yang memiliki fungsi ekologis yang sangat komplek, yaitu sebagai penampung pengelola limbah alami (Bioremediasi) atau biofilter alam yang sangat efektif dalam menanggulangi pencemaran. Ekologi hutan mangrove berfungsi sebagai habitat dari berbagai hewan darat dan sebagai penahan instruksi garam ke darat.8 Kerusakan hutan mangrove selama ini disebabkan oleh pengelolaan yang tidak terencana. Sebahagian masyarakat yang menggunakan sumber daya hayati ekosistem hutan mangrove secara berlebih-lebihan, tanpa batas perlakuan semacam ini akan dapat merusak kelestarian sumber daya hayati ekosistem hutan mangrove, sekaligus merusak ekosistem lainnya. Akibat lain, terjadinya abrasi pantai yang tidak terhin0darkan dan sulit di kendalikan.                                                            7  M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an, Vol. 11,Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.  77   8 M.H, Hufran H.Kordi K, Ekosistem Mangrove: Potensi, Fungsi dan Pengelolaan, (T.k: Renika Cipta, 2012), hlm. 6. 



6  Semakin banyaknya wilayah daratan yang berubah menjadi laut akibat terpaan gelombang laut yang pada musim-musim tertentu lebih menggila. Akibat itu semua masyarakat yang bermukim disekitar hutan mangrove akan menerima akibatnya, karena mereka kehilangan sumber mata pencarian.9  Allah menyebutkan kata daratan dan lautan secara bersamaan yang keduanya itu saling berkaitan antara satu sama lain. Maka dari hal itu ketika terjadinya kerusakan di daratan akan berpengaruh pada ekosistem yang ada di lautan. Begitu juga sebaliknya ketika manusia melakukan kerusakan di lautan maka akan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia yang bergantung pada ekosistem laut.  Keterkaitan itu di gambarkan oleh Ibnu ‘Asyur bahwa alam raya telah diciptakan Allah dalam satu sistem yang sangat serasi dan sesuai dengan kehidupan manusia. Tetapi, mereka melakukan kegiatan buruk yang merusak, sehingga terjadi kepincangan dan ketidakseimbangan dalam sistem kerja alam. Alam raya dengan segala bagiannya yang rinci, saling berkaitan antara satu dengan yang lain, bagaikan satu badan dalam keterkaitannya pada rasa sakit atau sehatnya, juga dalam pelaksanaan kegiatan dan kewajibannya semua saling pengaruh mempengaruhi. Apabila salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik atau menyimpang dari jalan yang seharusnya ia tempuh, maka akan nampak negatifnya pada bagian yang lain, dan ini pada gilirannya akan mempengaruhi seluruh bagian.10                                                            9 Abu Bakar , Konservasi Hutan Mangrove dengan Sistem Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir di Provinsi Riau, (13 November 2014), hlm.8-9 10 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, Vol. 11, hlm. 77-78. 



7  Al-Qur’an menggambarkan manusia sebagai makhluk pilihan Tuhan, sebagai khalifah-Nya di muka bumi, serta sebagai makhluk semi –samawi dan semi duniawi, yang didalamnya ditanamkan sifat-sifat : mengakui tuhan, bebas, terpecaya, rasa tanggungjawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta karunia keunggulan atas alam  semesta, langit dan bumi, manusia dipusakai dengan kecenderungan jiwa ke arah kebaikan maupun kejahatan. Kemaujudan mereka dimulai dari kelemahan dan ketidakmampuan, yamg kemudian bergerak ke arah kekuatan. Tetapi itu tidak akan menghapuskan kegelisahan psikis mereka, kecuali jika mereka dekat dengan tuhan dan selalu mengingat-Nya. 11   Seiring berjalannya waktu tibalah manusia pada zaman modern, zaman yang di tandai dengan dua hal, yaitu (1) penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dan (2) berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai wujud dari kemajuan intelektual manusia. Jadi manusia modern adalah manusia yang logis dalan mampu menggunakan berbagai teknologi untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Melalui kecerdasan dan bantuan teknologi, manusia seharusnya lebih bijak dan arif, tetapi kenyataanya manusia yang memiliki kearifan tidak sepadan dengan kemajuan berfikir dan teknologi yang dicapainya. Akibatnya kemuliaan manusia juga semakin rendah.12                                                             11 Rifat Syauqi Nawawi, konsep manusia menurut al-Qur’an, dalam rendra K (Penyunting), Metodologi Psikologi Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 11.  12 Skripsi Muh. Dawang, kemuliaan manusia dalam al-Qur’an (kajian tahlili saurah al-
Isra ayat 70), (UIN Alauddin Makassar,  2011, hlm. 2. 



8  Kemuliaan manusia yang rendah membuatnya bertindak di luar kemanusiaan, dengan menghalalkan segala cara demi memenuhi keinginannya. Begitu banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita yang dilatarbelakangi oleh lemahnya pemahaman akan pentingnya menjaga kualitas kemuliaan manusia, misalnya perampokan, bunuh diri, korupsi, pelecehan seksual, aliran sesat, dan konflik antar agama, suku dan ras.13  Dalam memenuhi fungsi manusia terhadap alam, hendaknya selalu diusahakan agar keselamatan manusia tidak terganggu. Tidak memanfaatkan potensi alam secara berlebih-lebihan, agar generasi mendatang masih dapat menikmatinya, karena potensi alam terbatas.14 Apabila berlaku berlebih-lebihan, tamak, dan rakus, dalam memanfaatkan potensi alam akan berakibat kerusakan pada manusia itu sendiri. Dalam hal ini Allah telah memperingatkan mereka seperti yang terdapat dalam Q.S. Ruum : 41. Untuk itu manusia hendaklah selalu menjaga kelestarian alam di darat maupun di laut agar tetap terjaga keseimbangan alam.  Adapun kekayaan laut yang dapat di ambil oleh manusia yaitu sebagai sumber bahan tambang, mineral, logam, minyak dan gas serta sebagai sumber pembangkit listrik. 15                                                               13 Ibid., hlm, 2-3. 14 Ahmad Azhar Basyir, hlm. 16. 15 Hakkam Abbas . Blogspot. Co. Id. Di akses pada tanggal 13 Maret 2018 jam 08 wib. 
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“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat 
memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan 
dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera 
berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, 
dan supaya kamu bersyukur.” (Q.S. An-Nahl: 14)16 

 Wahbah Zuhaili di dalam tafsir al-Munir menjelaskan bahwa Allah Swt memberi nikmat kepada para hamba-Nya dengan menundukkan lautan untuk mereka. Menjadikan jalur transportasi, memperbolehkan ikan untuk dikonsumsi meskipun tanpa menyembelih baik ketika dalam keadaan halal (tidak berikhram) maupun ketika sedang dalam keadaan berihram. Selain itu Allah juga menciptakan mutiara dan batu-batu mulia lainnya di lautan dan menjadikan manusia bisa mengambilnya dari tempat penyimpanannya sebagai perhiasan yang mereka kenakan, demikian pula halnya dengan marjan yang terbentuk di dasar laut. 17 “Dari keduanya keluar mutiara dan marjan” (ar-Rahmaan : 22) Allah juga menundukkan lautan dan menjadikannya bisa menahan beban bahtera yang berlayar membelah lautan dari satu negeri ke negeri yang lain. Juga, supaya kalian bisa mencari karunia dan rezeki Allah SWT dengan                                                            16 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 269. 17 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 7 (Jakarta: Gema Insani. 2014), hlm. 358.  



10  cara berniaga. Dengan demikian, kalian dapat mensyukuri nikmat-nikmat dan kebaikan-Nya dengan berbagai fasilitas yang Dia sediakan untuk kalian. Penyebutan daging segar dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa kuasa Allah SWT dalam mengeluarkan sesuatu yang segar dari yang asin. Juga menunjukkan hendaknya ikan yang ada segera di konsumsi karena ikan cepat membusuk.18 Berdasarkan ayat diatas kiranya telah jelas bahwa Allah menciptakan laut agar kita dapat mengambil manfaatnya dan mensyukuri karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita.  Menurut Ibnu Katsir, Allah memberi khabar tentang pengendalian-Nya terhadap lautan yang menggebu-gebu dengan ombak, dan Allah memberi anugerah kepada hamba-Nya dengan menundukkan lautan itu untuk mereka, dan membuatnya mudah untuk mengarunginya, dan menjadikan di dalamnya ikan besar dan ikan kecil, dan menjadikan dagingnya halal; baik dari yang hidup atau dari yang mati, dan Allah memberi anugerah kepada mereka dengan apa yang Allah ciptakan di dalam lautan itu, berupa mutiara dan permata yang sangat berharga.19 Dan Allah memudahkan bagi mereka untuk mengeluarkan mutiara dan permata itu dari tempatnya, sehingga menjadi perhiasan yang mereka memakainya. Dan Allah memberi anugerah kepada mereka dengan menundukkan lautan untuk membawa perahu-perahu mengarunginya dan                                                            18 Ibid. 19 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubabut Tafsir 
min Ibni Katsir, Terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, jilid 5, (T.k. : Pustaka Imam Syafi’i, 2015), hlm. 47. 



11  dikatakan pula, angin yang menggerakkannya; dua macam pengertian ini benar. Pendapat lain mengatakan, menggerakkannya pada lambungnya yang melengkung, Allahlah yang mengajari hamba-hamba-Nya tentang cara membuat perahu-perahu itu yang merupakan warisan dari bapak mereka Nabi Nuh as. karena dialah orang pertama yang mengendarai perahu, dan dia memiliki pengetahuan tentang cara pembuatannya, lalu orang-orang mengambil darinya, dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, mereka berjalan dari negara ke negara, dan dari negeri ke negeri, dari benua ke benua, untuk mengambil apa yang ada di sana, untuk apa yang ada di sini. Dan apa yang ada di sini, untuk apa yang ada di sana.20 Dalam keterangan yang lain Allah Swt berfirman; 
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“Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) 
di lautan. sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah 
bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan 
angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, 
dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka 
yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), Maka mereka berdoa kepada 
Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (mereka 
berkata): "Sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan Kami dari bahaya ini,                                                            20 Ibid. 



12  
pastilah Kami akan Termasuk orang-orang yang bersyukur". (Q.S. Yunus : 22)21  Ayat di atas menunjukkan besarnya kekuasaan dan karunia Allah yang telah diberikan kepada manusia. Dengan karunia tersebut, manusia merasa nyaman dan santai ketika berjalan ke daratan dan berlayar di lautan, baik dengan kapal besar maupun kecil, bahkan bisa mengarungi angkasa dengan pesawat terbang. Manusia pun dapat memenuhi berbagai keinginan dan kesenangan hidupnya.22 Allah Swt. berfirman 
8�[��+c���d !֠12	
4/A yaitu bahwa Allah Swt. telah menjadikan kalian mampu untuk berpindah baik dengan diri kalian sendiri atau melalui sarana yang ada di daratan dengan hewan dan mobil serta kereta, dan di lautan dengan kapal dan perahu serta di udara di atas daratan dan lautan dengan pesawat.23 Laut bukanlah penghalang bagi manusia untuk melakukan semua kegiatan dalam hidup. Daratan dan lautan, keduanya dapat menjadi sarana dalam berbagai aktivitas. Laut adalah penghubung dua daratan sebagaimana daratan penghubung dua lautan. Dengan anugerah-Nya, manusia dapat dengan mudah menembus daratan maupun lautan. Selain itu ayat diatas juga menerangkan  tentang sifat manusia pada umumnya. Dalam keaadaan bahaya dan terancam oleh malapetaka, manusia akan ingat dan berserah diri kepada Allah, dia pun berdoa, memohon agar                                                            21 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 212. 22 Tim baitul Kilmah Jogjakarta, Ensiklopedi, hlm. 238.  23 Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, jilid 6, hlm. 149.  



13  dihindarkan dari bahaya dan malapetaka yang di hadapinya. Sebaliknya, jika bahaya dan malapetaka itu sudah hilang, mereka merasa senang dan bahagia, serta lupa kepada Allah, seakan mereka tidak pernah berharap pertolongan-Nya. Kezaliman dan keangkarmurkaan pun kembali mereka buat dan tebarkan hingga kehidupan dunia semakin rusak.24 Bumi memiliki daratan dan lautan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, manusia kemudian menciptakan alat transportasi baik di daratan maupun lautan. Dari sedikit penjelasan di atas yang berhasil penulis deskripsikan adalah alasan utama penulis untuk mengkaji permasalahan ini, yaitu : AL-

BARR DAN Al-BAHR DALAM AL-QUR’AN (Kajian Tafsir Maudhu’i) 

 

B. Definisi Istilah 

1. Al-Barr  Di dalam kamus bahasa Indonesia, darat adalah bagian permukaan bumi yang padat; tanah yang tidak digenangi air (sebagai lawan dari laut atau air).25 Kemudian istilah dalam ilmu geografi, daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap (permanen) tidak tertutupi oleh air laut. Istilah darat digunakan secara lebih umum, sedangkan "daratan" digunakan dengan batasan geografis. Permukaan bumi yang tertutupi oleh air lainnya, seperti sungai, rawa,                                                            24 Ibid. 25 Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), hlm, 295. 



14  atau danau, merupakan bagian dari daratan, tetapi secara umum tidak disebut sebagai darat. Daratan merupakan tempat hidup (habitat) bagi kebanyakan tumbuhan dan bagi banyak hewan yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung darinya. 
2. Al-Bahr Istilah yang terkait dengan laut, yaitu terma “kelautan”. Istilah kelautan menurut tim penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia secara umum dapat dipahami sebagai sesuatu hal yang terkait dengan laut, dengan demikian, kelautan merupakan istilah yang dipergunakan untuk mengetahui apa yang ada di lautan, baik alam hayati26 maupun alam non hayati seperti ikan, tumbuh-tumbuhan, kerang, hutan bakau, mutiara, minyak bumi, gas, timah, logam dan lain-lain. Sedangkan dari pengertian Bahasa Indonesia laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.27 Jadi laut adalah air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut. Sedangkan lautan adalah laut yang sangat besar.28                                                            26 Hayati adalah yang mengenai hidup atau yang berhubungan dengan hidup. Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi Ke-3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2005), hlm. 393. 27 Heppy El Rais, Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 355.  28 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2007), hlm. 301. 



15  Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa ujung kedalaman laut menyamai ujung tertinggi gunung.29 
C. Fokus Penelitian 

1. Identifikasi Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka terdapat beberapa masalah yang teridentifikasi yang nantinya akan penulis bahas dalam penelitian ini. Beberapa masalah tersebut ialah :  a. Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan agar keseimbangan alam semesta tetap terjaga. b. Darat sebagai tempat kehidupan yang aman dan nyaman bagi kehidupan yang tenang dan damai, memenuhinya dengan sumber daya alam dan berbagai manfaat lainnya. Kemudian Allah menciptakan al-

Bahr atau laut untuk memudahkan bagi sarana perjalanan sehingga bisa digunakan untuk mencari rezeki yakni dengan menggunakan kapal. Untuk itu kelestarian daratan dan lautan harus selalu terjaga untuk kemaslahatan umat manusia. c. Jumlah air yang menutupi permukaan bumi lebih banyak daripada jumlah daratan. Persentase tersebut sebanding dengan jumlah kata 
bahr atau laut (33) dan jumlah kata barr atau daratan (12) yang disebutkan dalam al-Qur’an. Perbandingan luas permukaan lautan dan daratan menurut perhitungan jumlah tersebut adalah sebagai berikut:                                                            29 Yusuf al-Hajj Ahmad, Ensiklopedi kemukjizatan ilmiah dalam al-Qur’an dan sunnah 

: kemukjizatan tentang bumi dan laut, Terj. Masturi Ilham Lc dkk, (Americana, Century Gothic : PT. Kharisma Ilmu, t.t), hlm. 104. 



16  Laut =  ��

(�����)
 x 100% = 73,3% Darat = ��

(�����)
 x 100% = 26,7%  d. Allah juga menyebutkan kata darat dan laut yang saling bergandengan dalam al-Qur’an secara berulang-ulang. Pengulangan kata al-Barr dan 

al-Bahr secara bergandengan di sebut al-Qur’an pada Q.S. al-An’am : 59, 63, 97, Q.S. Yunus : 22, Q.S. al-Isra’ : 70, Q.S. al-Naml : 63, dan Q.S. al-Ruum : 41. e. Dari identifikasi-identifikasi masalah di atas akhirnya kita akan menemukan sebuah pertanyaan besar apa rahasia pengulangan kata al-

Barr dan al-Bahr secara bergandengan yang di sebut al-Qur’an. kemudian bagaimana manfaat al-Barr dan al-Bahr bagi kehidupan manusia. 
2. Batasan dan Rumusan Masalah 

a. Batasan Masalah Di dalam al-Qur’an terjadinya banyak pengulangan kata darat yang di sebut secara terpisah tetapi selalu di susuli dengan kata laut, kemudian ada juga yang saling bergandengan dalam satu kalimat. Merujuk pada Mu’jam Al-Muhfahras,30 laut disebut dalam 33 ayat sedangkan darat disebut dalam 12 ayat.31 Maka di sini fokus penulis                                                            30 Muhammad Fu’ad Abd Al-Baqi,  Mu’jam Muhfahras Li Al-Fazh Al-Qur’an, (Kairo: Dar Al-Hadits. 2007), hlm. 114.  31 Kata “Laut” Terdapat Dalam 13 Ayat Al-Qur’an Dalam Bentuk Penulisan Barri (12 Ayat), Yaitu Q.S Al-Maidah: 96, Q.S Al-An’am: 59, 63, Dan 97, Q.S Yunus: 22, Q.S Al-Isra: 67, 68, Dan 70, Q.S Al-Naml: 63, Q.S Al-Ankabut: 65, Q.S Al-Rum: 41, Q.S Luqman: 32, Dan Kata 



17  dalam menjelaskan adalah ayat-ayat tentang kata al-Barr dan al-Bahr yang saling bergandengan dalam satu kalimat yang terdapat pada Q.S. al-An’am : 59, 63, 97, Q.S. Yunus : 22, Q.S. al-Isra’ : 70, Q.S. al-Naml : 63, dan Q.S. al-Ruum : 41. 1) Q.S. al-An’am : 59  
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“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada 
yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa 
yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang 
gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh 
sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang 
basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata 
(Lauh Mahfudz)"32  2) Q.S. al-An’am : 63  
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“Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari 
bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepada-Nya 
dengan rendah diri dengan suara yang lembut (dengan 
mengatakan: "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan Kami dari 
(bencana) ini, tentulah Kami menjadi orang-orang yang 
bersyukur".33                                                                                                                                                                

Barru Ada 1 Ayat, Yaitu Q.S At-Thur: 28. Ali Audah, Konkordinasi Qur’an, (Litera Antar Nusa, 1991), hlm. 37. 32 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 135.  33 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 136.  



18  3) Q.S. al-An’am : 97 
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“Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar 
kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di 
laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda 
kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui.”34  4) Q.S. Yunus : 22 
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“Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, 
(berlayar) di lautan. sehingga apabila kamu berada di dalam 
bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang 
ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka 
bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) 
gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin 
bahwa mereka telah terkepung (bahaya), Maka mereka berdoa 
kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-
mata. (mereka berkata): "Sesungguhnya jika Engkau 
menyelamatkan Kami dari bahaya ini, pastilah Kami akan 
Termasuk orang-orang yang bersyukur".35 
 5) Q.S. al-Isra’ : 70 
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)����S�ִ֠��q�� X]!cM                                                            34 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 141. 35 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm, 212.  
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“Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 
angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki 
dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 
yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 
ciptakan.”36 
 6)  Q.S. al-Naml : 63 

o'M�% 8)F�$!"���$ �� 
!��ִ☺/5F� ��ִ���	
 

��������	
�� o�M�� 
-R;E8�-$ ִ⌧��$����	
 

����� X�{�� � ִ"�$ 

�^!L!\�64�q a L���![�% 
ִp'M �2	
 � �Q�ִ/�  2	
 

	�☺�- X`4FG���d =!�@     
“Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan 
dan lautan dan siapa (pula)kah yang mendatangkan angin sebagai 
kabar gembira sebelum (kedatangan) rahmat-Nya? Apakah 
disamping Allah ada Tuhan (yang lain)? Maha Tinggi Allah 
terhadap apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya).”37 

 7) Q.S. al-Ruum : 41 
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“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supay Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 
(ke jalan yang benar).”38 

3. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:                                                            36 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 290. 37 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 382. 38 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 306. 



20  a. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang al-Barr dan al-Bahr dalam al-Qur’an?  b. Bagaimana fungsi dan manfaat al-Barr dan al-Bahr dalam kehidupan manusia? 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang al-Barr dan al-Bahr dalam al-Qur’an. b. Mengetahui fungsi dan manfaat al-Bahr dan al-Bahr dalam kehidupan manusia. 2. Kegunaan Penelitian Sedangkan jika ditinjau dari kegunaannya, maka penelitian ini berguna  secara akademik dan secara praktis. Sebagaimana berikut ini: a. Kegunaan secara akademik 1) Memberikan kontribusi kepada para pembaca dan pencinta ilmu pengetahuan, terutama di bidang al-Qur’an dan tafsir. 2) Mengembangkan dan memperkaya khazanah  intelektual di dunia ilmu al-Qur’an. 3) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah) Konsentrasi Tafsir Hadis.  



21  b. Kegunaan secara praktis 1) Kajian ini diharapkan dapat memberikan input pemahaman dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya Memberikan pengetahuan tentang al-Barr dan al-Bahr dalam al-Qur’an sehingga bertambahnya keimanan kita dan menjadi bukti kebenaran al-Qur’an. sehingga dengan pemahaman yang diperoleh mampu meng-output dan memberikan inspirasi kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.  2) Sebagai praktek ilmiah bagi penulis setelah mempelajari beberapa disiplin ilmu dan sebagai landasan pacu untuk terus belajar dan meneliti. 3) Kajian ini juga diharapkan menjadi suatu solusi dan jawaban bagi siapa saja yang membutuhkan informasi atau bertanya tentang bagaimana al-Qur’an berbicara tentang al- Barr dan al-Bahr.   4) Hasil penelitian ini diharapkan kepada kita semua agar bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Swt. yang menurunkan al-Qur’an yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan sebagai kemukjizatan Nabi Muhammad yang tiada tandingnya.  
E. Sistematika Penulisan Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan,  maka diperlukan adanya rasionalisasi dan sistematika pembahasan. Oleh karena itu, dalam penelitian  ini penulis akan membagi ke dalam beberapa bab yang saling 



22  berkaitan.  Selanjutnya  bab-bab  tersebut  akan  dibagi  lagi  ke  dalam  beberapa sub bab yang lebih kecil. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi istilah, permasalahan yang terdiri dari identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Bab kedua merupakan landasan teoretis, dalam bab ini dikemukakan tinjauan umum mengenai metode tafsir maudhu’i, adapun bagiannya meliputi tentang; pengertian tafsir maudhu’i dan langkah kerja metode tafsir maudhu’i, kemudian tinjauan umum tentang daratan dan lautan yang terdiri dari pengertian dan pembentukannya serta daratan dan lautan dalam pandangan al-Qur’an. Bab ketiga merupakan metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data serta tahapan penelitian. Bab keempat merupakan hasil penelitian, berisi konsep, data dan analisa terhadap penafsiran ayat-ayat tentang al-Barr dan al-Bahr serta fungsi dan manfaat bagi manusia. Bab kelima merupakan penutup yang mencakup kesimpulan penelitian dan saran-saran penulis.   


