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A. METODE TAFSIR MAUDHU’I 

1. Pengertian Tafsir Maudhu’i Tafsir maudhu’i merupakan sebuah metode tafsir yang dicetuskan oleh para ulama’ untuk memahami makna-makna dalam ayat-ayat al-Qur’an. Sebelum kita mengetahui secara mendalam tentang metode tafsir ini, maka akan peneliti paparkan pengertian metode tafsir ini. Tafsir secara bahasa mengikuti wazan “taf’il”, berasal dari kata al-fasr yang berarti menjelaskan, menyingkap dan menampakkan atau menerangkan makna yang abstrak. Kata kerjanya mengikuti wazan “dharaba-yadhribu” dan nashara yanshuru”. Dikatakan, “fasara (asy- syai’a) yafsiru” dan “yafsuru, fasran” dan “fasarahu” artinya abanahu (menjelaskannya). Kata at-tafsir dan al-fasr mempunyai arti menjelaskan dan menyingkap yang tertutup.1 Kata tafsir di ambil dari ungkapan orang Arab: fassartu al-faras     
 .yang berarti saya melepaskan kuda. Hal ini dianalogikan kepada seorang penafsir yang melepaskan seluruh kemampuan berfikirnya                                                            1 Manna Khalil al Qattan, Studi Ilmu-ilmu Qur’an, terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), hlm. 455 ,(فسرت الفرس)



2  untuk bisa mengurai makna ayat al-Qur’an yang tersembunyi di balik teks dan sulit dipahami.2 Dalam kamus Lisanul Arab kata al fasr berarti menjelaskan, atau menerangkan dan menyingkap.3Sedangkan kata at-tafsir menyingkap maksud sesuatu lafadz yang musykil, pelik. Dalam Al Qur’an dinyatakan dalam QS, al Furqan; 33. 
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$%&'()�*�� +,-.�'!/�� 011�     “Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu (membawa) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya.”4  Dengan demikian jelas makna tafsir secara bahasa adalah  penjelasan, penyingkapan dan menampakkan makna suatu kata, suatu kata itu juga dipakai untuk sesuatu yang konkrit.4 Sedangkan tafsir secara terminologi atau istilah para ulama dalam mendefinisikan berbeda pendapat dalam sisi redaksinya, namun jika dilihat dari segi makna dan tujuannya memiliki pengertian yang sama. Pengertian tafsir memiliki dua sudut pandang; ada yang memaknai tafsir sebagai disiplin ilmu, ada yang memaknai tafsir sebagai kegiatan atau aktifitas. Namun, menurut peneliti lebih sepakat kepada pendapat pertama, yakni                                                            2 Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, Al-Qur’an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 188. 3 Ibnu Manzur, Lisanul Arab, vol ix, (Kairo, Darul Hadis, 2003), hlm. 124 4 Departemen Agama, al-Qur’an dan terjemahnya, hlm. 364. 



3  tafsir sebagai sebuah ilmu.5 Berikut beberapa pengertian tafsir secara terminologinya: a. Menurut Az Zarkasy yang dikutip oleh al-Suyuthi, tafsir berarti ilmu untuk memahami kitab Allah Swt. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum- hukum dan hikmahnya.6 b. Muhammad Abd al-Zarqani  dalam kitab Manahil al Irfan fi ulum   Al Qur’an mendefinisikan tafsir merupakan ilmu yang membahas tentang Al Qur’an dari segi maksud-maksudnya (dalalahnya)  sebagaimana  yang  dikehendaki Allah sejauh kemampuan manusianya.”7 c. Menurut Ali al-Shabuni, tafsir merupakan pemahaman secara komprehensif tentang kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Saw, dan penjelasan makna yang dalam, menggali hukum-hukumnya, mengambil hikmah dan pelajaran.8 d. Tafsir menurut Ibnu Hayyan dalam kitab al-Bahrul-Muhith yang diikuti bapak Ichwan dalam bukunya Belajar  Al  Qur’an,  tafsir adalah ilmu                                                            5 Tafsir memiliki aturan-aturan tersendiri didalamnya seperti kaidah-kaidah penafsiran, metode penafsiran, syarat-syarat mufassir, langkah-langkah menafsirkan, dan masih banyak lagi tentang kajian keilmuannya. Supiana, dkk, Ulumul Qur’an, (Bandung: Pustaka Islamika, 2002), Cet. I, hlm. 273. 6 Hasbiy Asshiddieqy juga berpendapat serupa bahwa tafsir berarti memahami makna- makna   Al-Qur'an,   hukum-hukumnya,   hikmah-hikmahnya,   akhlak-akhlaknya   dan   petunjuk-petunjuknya yang lain untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasbiy Asshiddieqy, Sejarah dan pengantar ilmu Al-Qur'an dan tafsir, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Hlm. 174. Lihat juga pada Chaerudji Abd. Chalik, Ulum Al Qur’an, (Jakarta; Diadit Media, 2007), hlm. 221. 7 Chaerudji Abd. Chalik, Ulum Al Qur’an, (Jakarta; Diadit Media, 2007), hlm. 221. 8 Muhammad Ali Ash Shabuni, Ikhtisar Ulumul Qur’an Praktis, trjmhn Muhammad Qadirun Nur, (Jakarta; Pustaka Amani, 2001), hlm. 97. 



4  yang membahas tentang tata cara mengucapkan kata-kata Al-Qur’an, tentang petunjuk-petunjuknya, maknanya, hukum-hukum yang terkandung didalamnya, baik perkata maupun rangkaian kata dan kelengkapannya, seperti pengetahuan tentang nasakh, sebab nuzul dan lain-lain. Lebih lanjut beliau menjelaskan yang dimaksud dengan kata-kata ilmu adalah; kata jenis yang meliputi segala macam ilmu; kemudian kata- kata yang membahas cara mengucapkan lafadz Al-Qur’an, adalah meliputi ilmu qira’at; lalu kata-kata petunjuk-petunjuknya, berupa ilmu bahasa (lughah) yang diperlukan dalam ilmu ini, meliputi pengertian yang hakiki dan majazi, sebab suatu susunan kalimat (tarkib) kadang-kadang secara dhahir memiliki arti tertentu, tapi arti tersebut harus diartikan  secara  majazi; kata-kata “hal-hal yang melengkapinya”, mencakup ilmu nasikh- mansukh, asbab al-wurud, khas dan amm dan lain sebagainya.9 Kata maudhu’i dinisbatkan kepada kata al-maudhu’, yang berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Dalam bahasa Arab kata maudhu’i berasal dari bahasa Arab (عFGFH) yang merupakan isim maf’ul dari fi’il madzi (IGو)  yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan, dan membuat-buat.10 Secara semantik, tafsir maudhu’i berarti menafsirkan  al-Qur’an  menurut  tema atau topik                                                            9 Mohammad Nor Ichwan, Belajar Al Qur’an; menyingkap khazanah Ilmu-ilmu Al Qur’an melalui Pendekatan Historis-Metodologis, (Semarang; RaSAIL, 2005), hlm. 161. 10 A. Warson Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), hlm. 1564-1565. 



5  tertentu.  Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan tafsir tematik.11 Tafsir maudhu’i menurut pendapat mayoritas ulama’ adalah “Menghimpun  seluruh  ayat al-Qur’an yang memiliki tujuan dan tema yang sama.”12 Semua ayat yang berkaitan tentang suatu tema tersebut dikaji dan dihimpun yang berkaitan. Pengkajiannya secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya seperti asbāb an-nuzūl, kosakata dan lain sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci dan tuntas serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggng jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari al-Qur’an, hadis, maupun pemikiran rasional.13 Al-Qur’an memang sesungguhnya  menghimpun  tema-tema  yang perlu digali dengan menggunkan metode maudhu’i. Jika menafsirkan al- Qur’an dengan metode yang seperti ini kita akan bisa menetapkan syari’at yang cocok untuk setiap waktu dan tempat.14 Dari sana kita bisa menetapkan undang-undang kehidupan yang siap berhadapan dengan perubahan dinamika kehidupan, undang-undang wadh’iyyah dan unsur eksternal yang kita hadapi dalam keberagaman sehari-hari.15 
2. Langkah Kerja dalam Metode Tafsir Maudhu’i                                                            11 Usman, Ilmu Tafsir, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 311. 12 Abdul Hayy Al-Farmawi, Al-Bidayah Fi al-Tafsir al-Maudhu’i, (Mesir: Dirasat Manhajiyyah Maudhu’iyyah, 1997), hlm. 41. 13 Nashiruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012) cet. IV, hlm. 151. 14 M. Baqir Hakim, Ulumul Quran, terj. Nashirul Haq, dkk, (Jakarta: Al-Huda, 2006), hlm. 507. 15 Abdul Hayy Al-Farmawi, Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i, hlm. 41. 



6  Sistematika penyajian tafsir secara tematik atau maudhu’i adalah sebuah bentuk rangkaian penulisan karya tafsir yang struktur pemaparannya mengacu pada tema tertentu atau pada ayat, surat atau juz tertentu yang ditentukan oleh penafsir sendiri. Dalam sistematika tematik ini, mufassir biasanya mengumpulkan seluruh  kata  kunci  yang  ada  dalam  al-Qur’an  yang  dipandang  terkait dengan tema kajian yang dipilihnya. Sistematika penyajian tematik ini (meskipun bersifat teknis) memiliki cakupan kajian yang lebih spesifik, mengerucut dan mempunyai pengaruh dalam proses penafsiran yang bersifat metodologis. Bila dibandingkan dengan model penyajian runtut, sistematika tematik ini memiliki kelebihan tersendiri. Salah satunya adalah membentuk arah penafsiran menjadi lebih fokus dan memungkinkan adanya tafsir antar ayat al-Qur’an secara menyeluruh.16 Dalam penerapan metode ini, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh mufassir. Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Hayy al-Farmawi yakni sebagai berikut:17 a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik). Hal ini dilakukan setelah menentukan batasan-batasan dan mengetahui jangkauan yang akan dibahas dalam ayat-ayat al-Qur’an. Menurut M. Quraish Shihab, walaupun metode ini dapat menampung                                                            16 Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, Al-Qur’an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah,... hlm. 224-225. 17 Abdul Hayy Al-Farmawi, Al-Bidayah Fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i,... h. 48. Bandingkan dengan Mustofa Muslim, Mabahis fi Tafsir Al-Maudhu’i, Juz I (Tt: Dar Al-Qalam, 2005), hlm. 37. 



7  semua persoalan yang diajukan, terlepas apakah jawabannya ada atau tidak, untuk menghindari kesan keterkaitan yang dihasilkan oleh metode tahlīlī akibat pembahasan-pembahasannya terlalu bersifat sangat teoritis, maka akan lebih baik bila permasalahan yang dibahas itu diprioritaskan pada persoalan yang menyentuh masyarakat dan dirasakan langsung oleh mereka. Dari sini bisa disimpulkan bahwa, mufasir maudhu’i diharapkan agar lebih dahulu mempelajari problem-problem masyarakat, atau ganjalan-ganjalan pemikiran yang dirasakan sangat membutuhkan jawaban     al-Qur’an     menyangkut     kemiskinan,     keterbelakangan,  penyakit, dan sebagainya.18 Dengan demikian corak dan metode penafsiran semacam ini memberi jawaban terhadap problem masyarakat tertentu di lokasi tertentu dan tidak harus memberi  jawaban terhadap mereka yang hidup sesudah generasinya, atau yang tinggal diluar wilayahnya.19 b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu. c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang asbāb an-nuzūl.                                                            18 Islam bukanlah sekedar agama dogmatis atau agama yang hanya membahas hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mempedulikan hubungan kemanusiaan. Islam adalah manhaj li al-hayah atau pedoman hidup yang mampu memberikan cara-cara mengahadapi kehidupan. Islam memiliki misi sosial yang besar dalam rangka memberikan solusi atas permasalahan manusia. Lihat Lilik Ummi Kaltsum, Mendialogkan Realitas Dengan Teks,... hlm. 105. 19 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, Edisi ke-2 Cet. I... hlm. 177. 



8  Yaitu hanya dibutuhkan dalam upaya mengetahui perkembangan petunjuk al-Qur’an menyangkut persoalan yang dibahas, apalagi bagi mereka yang berpendapat ada nasikh dan mansukh dalam al-Qur’an. Bagi mereka yang bermaksud menguraikan suatu kisah atau kejadian, maka runtutan yang dibutuhkan adalah runtutan kronologis suatu peristiwa.20 Terkait asbāb an-nuzūl, hal tersebut tidak bisa di abaikan begitu saja dalam proses penafsiran.21 Ia memiliki peranan yang sangat besar dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an. Asbāb an-nuzūl harus jadi pertimbangan tersendiri untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an.22 d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing. e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out line). f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok bahasan. g. Mempelajari ayat-ayat yang ditafsirkan secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat tersebut yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang ‘am (umum) dan yang khas (khusus,                                                            20 Ibid. 21 Menurut Baqir Al-Shadr, asbabbun nuzul bukanlah peristiwa yang menjadi penyebab utama diturunkannya ayat, karena hal ini berarti menggantungkan kehendak Allah dengan perbuatan-perbuatan manusia padahal Allah Maha berkehendak. Asbabun nuzul merupakan peristiwa yang mengiringi turunnya sebuah ayat. Lilik Ummi Kaltsum, Mendialogkan Realitas Dengan Teks,... hlm. 113. 22 Al-Qur’an diturunkan dari waktu ke waktu, tema ke tema, bagian per bagian disamping mempertimbangkan kemampuan manusia yang terbatas dalam menelaah dan mencerna kandungan ayat-Nya adalah agar selaras dan sejalan dengan kebutuhan objektif yang dihadapi umat manusia kedepan.  Selanjutnya  lihat  pada  Tim  Forum  Karya  Ilmiah  RADEN  (Refleksi  Anak  Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, Al-Qur’an Kita Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah,... Hlm. 110. Atau juga lihat pada poin Manfaat Mengetahui Asbabun Nuzul.  M. Baqir Hakim, Ulumul Quran, terj. Nashirul Haq, dkk,... hlm. 39. 



9  mutlak dan muqayyad (terikat) ), atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga semuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan ataupun pemaksaan dalam penafsiran.23 
 

B. DARATAN DAN LAUTAN 

1. Daratan 

a. Pengertian Daratan Dalam 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, atau danau, merupakan bagian dari daratan, tetapi secara umum tidak disebut sebagai darat.24 Daratan merupakan tempat hidup (habitat) bagi kebanyakan tumbuhan dan bagi banyak hewan yang bergantung secara langsung maupun tidak langsung darinya. Wilayah tempat daratan bertemu dengan perairan disebut pesisir. Pembagian wilayah daratan dan perairan merupakan suatu hal yang fundamental bagi manusia dan dapat menjadi suatu kepentingan budaya yang kuat. Demarkasi antara daratan dan perairan berbeda-beda didasarkan pada yurisdiksi setempat. Batas                                                            23 Hal semacam ini biasa disebut dengan munasabah al-Qur’an, dimana ayat-ayat ataupun surat dalam al-Qur’an memiliki hubungan dan persamaan makna satu dengan yang lain. Lihat Supiana, dkk, Ulumul Qur’an, ... hlm. 161. 24 https://id.wikipedia.org/wiki/Daratan di di akses pada hari jum’at tanggal 23 Maret 2018 jam 21.03 WIB. 



10  maritim adalah suatu demarkasi yang bersifat politis. Berbagai batas alam ada untuk membantu menentukan titik temu daratan dan perairan. Bentang alam dengan materi batuan padat lebih mudah menjadi demarkasi daripada rawa, yang tidak memperlihatkan titik jelas ujung tanah dan air. Demarkasi dapat lebih bervariasi karena pasang surut dan cuaca.25 Daratan adalah bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Wilayah yang termasuk daratan meliputi pegunungan, perbukitan, dataran, dan lembah. Bumi banyak mengandung air. Permukaan daratan pun ada yang tergenang air dan ada yang kering. Bagian daratan yang kering adalah padang pasir, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Bagian daratan yang tergenang air, misalnya rawa, danau, dan sungai. a. Gunung Gunung adalah bagian tanah yang paling tinggi, bentuknya menyerupai kerucut. Gunung terdiri atas puncak yang dibatasi oleh lereng. Lereng adalah sisi yang landai atau miring. Gunung-gunung terbentuk dalam waktu jutaan tahun. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang bersambung. Daerah yang tinggi tidak selalu berupa pegunungan. Daerah yang lebih rendah daripada gunung disebut bukit. Daerah yang banyak bukitnya disebut perbukitan.                                                            25 Ibid., 



11   b. Dataran Dataran ialah daratan yang perbedaan ketinggian antara satu daerah dan daerah lainnya hampir tidak ada. Dataran ada dua, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi adalah dataran yang terdapat di daerah pegunungan. Ketinggiannya dari 500 meter sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Misalnya, daerah Dieng, Bukittinggi, dan kota Bandung. Dataran rendah adalah dataran yang terdapat di daerah pantai. Ketinggiannya dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Misalnya, dataran rendah pantai utara Jawa dan dataran rendah pantai timur Sumatra. c. Lembah, Jurang, dan Ngarai Lembah adalah daratan yang rendah di antara bukit-bukit. Lembah, biasanya, dialiri sungai. Contohnya, lembah Karmel di Jawa Barat dan lembah Kuyawagi di Papua. Lembah yang dalam, sempit, dan memiliki dinding yang curam disebut jurang. Adapun ngarai adalah lembah yang dalam dan luas di antara dua dindingnya. Contohnya, ngarai Sianok di Sumatra Barat dan ngarai Kalipanur di Jawa Tengah. 
b. Pembentukan Daratan Proses terbentuknya daratan tidak lepas dari proses terbentuknya planet bumi yang merupakan   salah satu benda langit yang terbentuk dari awan/gas/asap langit kemudian bumi itu berupa bintang yang sangat kecil karena proses tekanan antar material 



12  pembentuk yang mempunyai tekanan (gravitasi) kearah memusat (Inti bumi) sehingga menimbulkan pijaran panas memancar dilangit. Kemudian saat melewati beberapa proses benda langit yang akhirnya diketahui bernama bumi (yang saat itu masih berupa bola pijar) mulai mendingin (karena suhu ruang langit sangat dingin, karena jaraknya jauh dari sumber panas (matahari), maka bumi yang termasuk jauh dari matahari dan menerima kualitas panas Matahari lebih rendah daripada planet yg lebih dekat, sehingga lebih dulu mendingin dan membeku menjadi es, bagian luar (kulit) bumi membentuk dasar tanah, air & atmosfer (terjadi karena siklus alam). Selanjutnya mengalami (siklus) gejolak dari inti bumi yang mengarah keluar ke permukaan bumi (gunung berapi) atau membentuk aktivitas vulkanik & tektonik dari gunung berapi pada dasar tanah yang baru terbentuk itu.  Aktivitas inti bumi menimbulkan banyak terbentuk gunung berapi yang memancarkan meterial dari inti bumi membentuk tanah daratan, sehingga dasar tanah dan tanah daratan yang terbentuk selama proses aktivitas planet bumi (siklus tanah bumi) akan menimbulkan lempeng benua. Relief tanah lempeng benua terbentuk karena siklus alam, tanah mempunyai jenis, berat, massa jenis & kandungan material yang berbeda dan menekan ke inti bumi (gravitasi bumi) menimbulkan tekanan besar menghasilkan panas inti bumi.  Bentuk relief daratan lempeng benua sebagian besar terbentuk karena proses siklus hidrologi global dalam jumlah besar (pada masa itu 



13  terjadi banjir gadang berupa air bah yang menutupi permukaan planet bumi karena es mencair dalam jumlah besar) sehingga 2/3 lebih permukaan bumi hampir ditutupi oleh air seperti pada samudera altantik utara ke selatan telah mengikis memotong tanah antara benua Amerika, Eropa & Afrika dalam jumlah sangat besar yang bentuknya seperti bentuk pola aliran sungai raksasa.  Pada akhirnya relief lempengan daratan benua terbentuk, karena bergeser membentuk pecahan benua. Daratan seperti yang kita kenal bentuknya seperti sekarang ini kemungkinan untuk berubah lagi (secara extrim) sangat kecil karena bobot lempengan tanah daratan benua sangat berat & tekanannya ke inti bumi sangat kuat, dan pergeserannya sangat kecil.26 
2. Lautan 

a. Pengertian Lautan 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 hayati27 maupun alam non hayati seperti ikan, tumbuh-tumbuhan,                                                            26http://bayuoctaviann.blogspot.co.id/2014/07/sejarah-pembentukan-daratan-dan lautan.html di akses pada hari jum’at tanggal 23 Maret 2018 jam 21.03 WIB. 27 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. 



14  kerang, hutan bakau, mutiara, minyak bumi, gas, timah, logam dan lain sebagainya. 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.28 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.29 Beberapa penelitian ilmiah menunjukkan bahwa ujung kedalaman laut menyamai ujung tertinggi gunung.30 Asal usul samudra, laut, danau, sungai, kanal, adalah satu, yaitu atom-atom hidrogen yang menyatu (bersenyawa) dengan atom-atom oksigen lalu terbentuklah air yang terus mengalir pada satu daerah dan tidak pernah berubah, yakni mengalir untuk membawa kehidupan. Akan tetapi apakah air selalu mendatangkan kehidupan dan kebahagiaan?  Ketahuilah bahwa betapa dahsyat kekuatan air dan betapa keras dan ganasnya air. Air terkadang berubah menjadi sesuatu yang paling kuat dan paling ganas dari semua yang ada. Air dapat menghanyutkan apapun yang berada di area yang dilaluinya. Air bisa                                                            28 Heppy El Rais, Kamus Ilmiah Populer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 355. 29 Tri Rama K, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2007), hlm. 301. 30 Yusuf al-Hajj Ahmad, Ensiklopedi kemukjizatan ilmiah dalam al-Qur’an dan sunnah : kemukjizatan tentang bumi dan laut, alih bahasa Masturi Ilham Lc dkk, (Americana, Century Gothic : PT. Kharisma Ilmu, t.t), hlm. 104. 



15  mendatangkan bencana banjir. Bebatuan dan setiap materi yang keras sekalipun dapat hancur akibat tetesan-tetesan air. Airlah sumber ketakutan, kedalaman, rahasia, kengerian dan bahaya di samudra. 31 Air laut mupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik dan partikel-partikel tak terlarut. Sifat-sifat fisis utama air laut ditentukan oleh 96,5% air murni.32 Luas total permukaan laut ialah 361 juta km2, dengan rata-rata kedalaman 3.730 m dan total volume sekitar 1,347 miliar km3. Setiap 1 km3 air laut setara dengan berat 1,12 miliar ton dan mengandung 40 juta ton bahan terlarut. Aspek paling unik dari bahan terlarut pada air laut ialah kadar garam, disebut juga salinitas. Salinitas ialah kandungan garam yang terlarut – jumlah garam yang terlarut dalam satu kilogram air laut dan dinyatakan dalam per seribu (‰). Salinitas air laut umumnya bervariasi antara 33 sampai 38‰, dengan rata-rata sekitar 35‰. Salinitas 35‰ setara dengan ukuran sekitar 3,5%, atau 35 g garam pada total 1 kg air laut. Lebih dari 90% garam terlarut pada air laut berasal dari enam (6) elemen utama, ialah: chlorin (Cl-), sodium (Na+), magnesium (Mg2+), sulfur (SO42-), calcium (Ca2+) dan potassium (K+). Dua elemen penting lainnya ialah: bikarbonat (HCO3) dan bromin (Br-). 33                                                            31 Ibid.,hlm. 103. 32 Prager Ellen, The ocean, (Austria: Grown hill, 2000), hlm. 32. 33 Wiadnyadgr. Lecture. Ub.id? 2102/12 pada hari kamis tanggal 12 April jam 14.28, hlm. 3. 



16  Ketika seseorang menyelam ke dalam air laut, tekanan air laut di sekitar kita, disebut tekanan hidrostatik, akan meningkat. Tekanan hidrostatik ditentukan oleh pengaruh berat air yang ada di atas kita, tekanan air laut biasanya diukur dalam satuan atmosphere; 1 atmosphere (atm) ialah tekanan udara pada permukaan air laut. Tekanan air laut meningkat 1 atm untuk setiap peningkatan kedalaman 10 m. Rata-rata kedalaman air laut ialah 3.798 m (di bawah permukaan air laut). Tekanan hidrostatik pada kedalaman tersebut ialah setara dengan 388 atm. Palung laut, terjemahan dari istilah trench, ialah bagian terdalam dari laut, sempit dan panjang (bisa mencapai ribuan km). Palung laut terdalam, terdapat di Samudera Pasifik, disebut Mariana Trench, mencapai kedalaman 11.033 m. Tekanan hidrostatik pada kedalaman tersebut mencapai 1.070 atm. Tanpa alat bantu khusus, manusia tidak akan pernah mencapai dasar pada palung laut Mariana. Sebagai pembanding, lembah terdalam di darat ialah Hell Canyon yang terletak di Oregon, Amerika. Lembah tersebut mencapai kedalaman maksimum 2.400 m. Lembah terdalam di laut ialah 4,6x lebih dalam dibandingkan hal yang sama terdapat di darat.34 Dasar laut, pada beberapa tempat, mempunyai topografi yang bergelombang seperti di darat. Laut juga mempunyai Sea Mount, atau Gunung Laut, sebagian diantaranya tercatat masih aktif. Beberapa gunung laut tidak terlihat karena berada di dalam laut. Sebagian lagi,                                                            34 Ibid., hlm. 4. 



17  gunung laut sudah muncul ke permukaan darat. Gunung tertinggi, yang muncul dari dasar laut ialah Gunung Mauna Kea, ditemukan di Hawai. Tinggi gunung Mauna Kea mencapai 10.200 m dari dasar laut. Gunung tertinggi di darat ialah Mount Everest, mencapai 8.848 m dari atas permukaan laut. Lembah terdalam, gunung tertinggi ternyata ada di laut, bukan di darat.35 Suhu air laut berbeda dan bervariasi dari satu lokasi ke lokasi lain, tergantung pada kedalaman dan posisi lokasi (pada lintang bumi). Suhu air laguna dangkal yang terisolasi bisa mencapai 37 °C, pada siang hari. Suhu air laut akan berubah berdasarkan jauhnya jarak dari equator. Suhu air laut di sekitar equator (diwakili oleh Indonesia) ialah antara 24 – 29 °C. Suhu air pada daerah kutub ialah antara 0 – 4 °C. Sekitar 87% air laut mempunyai rata-rata suhu 4,40 °C. Thermocline ialah istilah untuk menjelaskan suatu wilayah pada kedalaman air laut, dengan perbedaan suhu yang tinggi. Semakin jauh ke dalam, suhu air laut menurun secara bertahap atau perlahan. Pada thermocline, penurunan suhu terjadi secara drastis dibanding wilayah di atas maupun di bawahnya. Thermocline bisa bersifat permanen atau musiman. Thermocline permanen terjadi ketika air laut di kutub, yang dingin, bergerak ke arah equator dan berada di bagian bawah. Thermocline musiman disebabkan oleh pengaruh sinar matahari. Ketika suhu air                                                            35 Ibid. 



18  permukaan cukup dingin, secara mendadak dia turun ke bawah dan kondisi thermocline menghilang. Secara geografis, manusia membagi wilayah laut menjadi empat bagian kecil, masing-masing diberi identitas sebagai Ocean, kita terjemahkan sebagai samudera: Samudera Atlantic(k), Samudera Hindia (menjelaskan istilah Indian Ocean), Samudera Pasific(k) dan Samudera Artic(k). Samudera Pasifik, pada beberapa teks, juga dipisahkan dengan Samudera Antartik sehingga total menjadi lima samudera. Samudera Pasifik ialah yang paling luas (50,1% dari luas laut), diikuti oleh Samudera Atlantik (26,0%), Samudera Hindia (20,5%) dan Samudera Artik (3,4%). Di darat, kita mengenal istilah continent, diartikan sebagai benua, ialah daratan luas yang diskret dan idealnya, masing-masing dipisahkan oleh laut. Berdasarkan kebiasaan atau konvensi (bukan kriteria baku), kita mengenal tujuh benua, ialah: Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartik(a), Eropa dan Australia. Pada catatan ini, kita bisa melihat bahwa istilah benua dan samudera bisa saling dipertukarkan. Pada beberapa teks, istilah continent (benua) dibuat untuk menunjukkan kondisi antipodal (berlawanan) – Benua Eropa ialah antipodal dari Benua Australia. FAO (Food and Agriculture Organization) dari PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), membagi wilayah perikanan menjadi tiga bagian besar, ialah: Perikanan Samudera Pasifik, Samudera Hindia dan Samudera Atlantik. Masing-masing wilayah samudera dibagi lagi menjadi sub-wilayah 



19  yang lebih kecil. Karena dibuat berdasarkan konvensi, dan dibuat untuk memudahkan pemahaman masing-masing bidang kajian, perbedaan antara istilah samudera dan benua tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut. a. Samudera Hindia Samudera Hindia merupakan kumpulan air terbesar ketiga di dunia, meliputi sekitar 20% permukaan air bumi. Di utara di batasi oleh selatan Asia, di barat oleh Jazirah Arabia dan Afrika, di timur oleh semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Kepulauan Sunda Kecil, dan Australia, di selatan oleh Antartika.36 b. Samudera Atlantik Samudra Atlantik merupakan Samudra terbesar kedua di dunia, meliputi sekitar 1/5 permukaan Bumi. Kata Atlantik berasal dari mitologi Yunani yang berarti luas atlas. Dibatasi oleh Amerika Utara dan Amerika Selatan di bagian barat Samudra dan Eropa dan Afrika di bagian timur Samudra. Samudra Atlantik berhubungan dengan samudra pasifik, dibagian utara bumi melalui Samudra Atlantik dan di bagian Selatan bumi melalui lintasan Drake. Hubungan buatan manusia antara Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik dibuat melalui Terusan Panama. Batas antara Samudra Atlantik dengan Samudra Hindia di bagian timur, dibatasi pada garis 20° Bujur Timur. Batas antara Samudra Atlantik dengan Samudra                                                            36 Nuri Qomariah Maritta, “Konsep Geologi Laut dalam al-Qur’an dan Sains ; Analisa Surat al-Rahman (55): 19-20, Surat an-Naml (27): 61, dan Surat al-Furqon (25) : 53”, Skripsi, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, hlm. 39. 



20  Arktik adalah garis dari Greenland ke Svalbard di sebelah utara Norwegia. Samudra Atlantik mencakup sekitar 20% permukaan bumi. Samudera Atlantik berada di urutan kedua terbesar dalam segi ukurannya setelah Samudra Pasifik. Bersama dengan lautan disekitarnya ia mempunyai luas sebesar 106.450.000 km², jika lautan disekitarnya tidak dihitung, luasnya 82.362.000 km². Jumlah wilayah yang mengalir ke Samudra Atlantik lebih besar empat kali daripada Samudera Pasifik maupun Samudra Hindia. Volume Samudra Atlantik dengan lautan sekitarnya adalah 354.700.000 km³. Samudra Atlantik mempunyai pesisir pantai yang tak beraturan (ireguler) yang dibatasi berbagai teluk dan lautan, termasuk laut Karibia, Teluk Meksiko, teluk St. Lawrence, Laut Mediterania, Laut Hitam, Laut Utara, Laut Baltik dan Laut Norwegia-Greenland. c. Samudera Pasifik Samudera Pasifik atau Lautan Teduh dalam bahasa spanyol disebut dengan pacific yang artinya tenang, samudra ini menjadi kumpulan air terbesar di dunia, serta mencakup kira-kira sepertiga permukaan bumi, dengan luas sebesar 179,7 juta km² (69,4 juta mi²). Panjangnya sekitar 15.500 km (96.900 mi) dari laut bering di Arktik. Dibatasan ireguler Samudra Pasifik terdapat banyak lautan, yang terbesar adalah Laut Sulawesi, Laut Koral, Laut China Timur, Laut Jepang, Laut China Selatan, Laut Sulu dan Laut Kuning. 



21  Lautan menutup kurang lebih 70% permukaan bumi, dan di beberapa tempat kedalaman laut melebihi 10.000 m. Lautan terdiri dari 5 samudra (Pasifik, Atlantik, India, Arkatik, Antarkatik) dan 2 laut (Laut Utara, dan Laut Mediterania). Adanya hanya 2 laut tersebut disesuaikan dengan pengertian “pergeseran benua”. Samudra dan laut itu berhubungan satu dengan yang lain dan merupakan superlautan. Samudra Pasifik adalah yang terbesar dan menutup 1/3 luas permukaan bumi. Hemisfer Selatan lebih banyak tertutup lautan daripada Hemisfer Utara, berturut-turut 80% dan 60% S, tepat di semenanjung Tanduk (Cape Corn) terdapat cincin lautan mengelilingi bumi tanpa terputus oleh daratan. Dihitung dari permukaan laut, kedalaman rata-rata lautan 3.800 m, sedang ketinggian daratan  hanya 840 m, jadi lebih dalam lautan daripada tinggi daratan. 
b. Pembentukan Lautan Terjadinya sesuatu secara ilmiah (genesis) tentu melalui suatu proses dan proses itu bersifat historis atau sejarah. Untuk dapat mengungkap sejarah tersebut muncul secara kronologis dan ilmiyah tentunya harus di tunjang dengan adanya hipotesis dan bukti-bukti yang relevan dan akurat. Dari hipotesis itulah timbul beberapa teori yang menceritakan tentang proses terjadinya laut. Hipotesis tersebut mengatakan bahwa semua daratan di dunia pada awalnya menjadi satu kontinen yang di 



22  namakan pangea37 yang di kelilingi laut Tethys. Salah satu teori yang umum di kenal dan di ikuti oleh pakar ilmu kelautan adalah teori Wegener atau di sebut juga sebagai teori gerakan kontinen. Teori ini mengatakan bahwa pangea mengalami gerakan kontinen (gerakan orogenetik) dan terpecah menjadi beberapa benua. Negara Afrika dinyatakan bahwa pada zaman dulu telah menyatu dengan Eurasia yang telah terbukti di temukannya jajaran pergunungan bawah laut di kawasan laut tengah. Gerakan kontinen diduga dimulai pada lebih kurang 200 juta tahun yang lalu dengan adanya gerakan split dari blok Amerika Selatan lepas dari Antartika dan juga lepas dari benua Afrika bagian barat menuju ke arah barat sehingga terbentuk laut Atlantik bagian selatan. Sementara itu blok India bergerak ke arah utara melepaskan diri dari Antartika sehingga menabrak bagian selatan dari daratan Eurasia. Tabrakan itu begitu kuat sehingga menimbulkan lipatan yang kemudian menjadi pegunungan Himalaya yang tertinggi di dunia. Kemudian bersamaan dengan kejadian itu benua Australia melepaskan diri dari Eurasia dengan gerakan split bergerak ke arah barat laut sehingga terbentuk laut Atlantik bagian utara. Setiap gerakan split akan                                                            37 Pangea adalah benua purba yang terdiri dari Eurasia, Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika yang kesemuanya menjadi satu kesatuan daratan yang terbentuk pada ± 225 juta tahun yang lalu, M.S. Wibisono, Pengantar Ilmu Kelautan, (Jakarta: Grasindo Wicasaraka Indonesia, 2005), hlm. 27-28. 



23  mengakibatkan terjadinya celah (palung) laut yang sangat dalam dan panjang dikenal sebagai sistem trench. 38 Gerakan split dari kontinen seperti juga dialami oleh bagian lain, yaitu setelah benua Afrika ditinggalkan oleh benua Amerika bagian selatan, terbentuk laut Merah di bagian utara benua Afrika akibat terjadinya keretakan serta terbentuknya teluk Aden yang sampai sekarang diduga gerakan tersebut masih berlangsung. Gerakan selanjutnya, Amerika bagian utara setelah melepaskan diri dari Eurania kemudian menyatu dengan Amerika bagian selatan pada saat ini dinamakan wilayah Panama.sedangkan di Afrika terjadi perubahan bentuk laut yang awalnya menjadi bagian laut Tethys menjadi bebarapa laut marjinal dan tertutup. Contohnya adalah laut Kaspia, laut Hitam, laut Tengah, dan laut Mati. Selama 200 juta tahun tersebut secara teoritis disebutkan bahwa pasific basins mengalami penyusutan dan akhirnya laut Tethys menghilang. Lautan Hindia terbentuk sebagai akibat gerakan blok India dan Blok Australia tersebut di atas serta terbentuknya lingkungan (arcus) kepulauan Indonesia berikut paparan Sunda yang masih menempel pada daratan Asia dan paparan Sahul yang menyatu dengan daratan Australia. Akhirnya diperkirakan pada zaman es dari kutub mencair maka bagian dari paparan Sunda dan paparan Sahul uyang semula tidak tergenang air menjadi laut dan terjadi kepulauan Nusantara sepanjang                                                            38 Ivanova, O. Lange, General Geology, (Moscow: Foreign Language Publishing house), hlm. 189. 



24  garis khatulistiwa sampai saat ini. Sehingga sebenarnya laut disekitar Indonesia merupakan pencampuran antara lautan hindia dan lautan pasifik.39 Setelah beberapa benua menjadi menetap  serperti sekarang ini, maka selanjutnya terjadilah proses pelapukan dan pelarutan batuan sedimen di darat oleh air hujan yang membawa berbagai jenis garam mineral melalui sungai akhirnya menuju ke laut. Dari lautpun akan terjadi proses penguapan karena kenaikan suhu pada siang hari dan uap terakumulasi membentuk awan yang akhirnya jatuh ke bumi sebagai hujan. Begitu seterusnya sehingga proses tersebut membentuk suatu siklus yang kita namai sebagai siklus air. Siklus ini berlangsung terus menerus untuk mencapai keseimbangan alam. Teori gerakan kontinen dari Wegener tersebut, ada teori lain yang kurang populer yang mengatakan bahwa terjadinya laut berasal dari air dalam cekungan-cekungan dasar samudra (oceanic basins) yang lama kelaman mengalami penambahan volume air, baik yang berasal dari daratan maupun lelahan es dari kutub utara dan kutub selatan sehingga air laut meluap sampai ke wilayah pinggir kontinen. Wilayah pinggir kontinen yang terendam tersebut dikatakan sebagai wilayah paparan (continental shelf). Tampaknya teori kedua ini tiak mengaitkan pada proses-proses yang terjadi dengan sektor geologi (geological                                                            39 Ibid. 



25  history) yang seharusnya terkait. Oleh sebab itu, walaupun masuk akal namun teori ini dianggap kurang populer.40 Jadi dapat dikatakan bahwa posisi letak geografis benua yang telah ada seperti sekarang ini menyebabkan terbentuknya 5 (lima) lautan/samudra (oceans) di bumi seperti tertera di bawah ini, berikut ini luas masing-masing, yakni: 1. Samudra Hindia    (± 28.400.000 mil²) 2. Samudra Pasifik/ Lautan Teduh (± 64.000.000 mil²) 3. Samudra Atlantik    (± 41.744.000 mil²) 4. Samudra Arktika    (± 5.427.000 mil²) 5. Samudra Antartika    (± 12.451.000 mil²) Bumi dilahirkan sekitar 4,5 milyar tahun yang lalu. Menurut ceritanya, tata surya kita yang bernama Bima Sakti, terbentuk dari kumpulan debu (nebula) di angkasa raya yang dalam proses selanjutnya tumbuh menjadi gumpalan bebatuan dari mulai yang berukuran kecil hingga seukuran asteroid dengan radius ratusan kilometer. Bebatuan angkasa tersebut selanjutnya saling bertabrakan, dimana awalnya tabrakan yang terjadi masih lambat. Akibat adanya gaya gravitasi, bebatuan angkasa yang saling bertabrakan itu saling menyatu dan membentuk suatu massa batuan yang kemudian menjadi cikal bakal (embrio) bumi. Lama kelamaan dengan semakin banyaknya bebatuan yang menjadi satu tersebut, embrio bumi tumbuh semakin besar.                                                            40 William Lee Strokes, All Introductiom to geology Physcal and Historical,  (USA: Printes House, 200), hlm. 23. 



26  Sejalan dengan semakin berkembangnya embrio bumi tersebut, semakin besar pula gaya tarik gravitasinya sehingga bebatuan angkasa yang ada mulai semakin cepat menabrak permukaan embrio bumi yang sudah tumbuh semakin besar itu. Akibat tumbukan-tumbukan yang sangat dahsyat tersebut timbulah ledakan-ledakan yang sudah pasti sangat dahsyat pula yang mengakibatkan terbentuknya kawah2 yang sangat besar dan pelepasan panas secara besar-besaran pula. Laut sendiri menurut sejarahnya terbentuk 4,4 milyar tahun yang lalu, dimana awalnya bersifat sangat asam dengan air yang mendidih (dengan suhu sekitar 100C) karena panasnya bumi pada saat itu. Asamnya air laut terjadi karena saat itu atmosfer bumi dipenuhi oleh karbon dioksida. Keasaman air inilah yang menyebabkan tingginya pelapukan yang terjadi yang menghasilkan garam-garaman yang menyebabkan air laut menjadi asin seperti sekarang ini. Pada saat itu, gelombang tsunami sering terjadi karena seringnya asteroid menghantam bumi. Pasang surut laut yang terjadi pada saat itu bertipe mamut alias 'luar biasa' tingginya karena jarak bulan yang begitu dekat dengan bumi. 
c. Keanekaragaman Hayati / Organisme Di Laut Dr. Hudson mengatakan “lihatlah  sebuah alam yang menakjubkan yang berenang-renang di dalam kumpulan tetesan air. Perhatikanlah makhluk-makhluk hidup itu. Bagaimana semuanya sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Perhatikanlah bagaimana 



27  makhluk-makhluk tersebut datang dan pergi pada waktu pagi dan sore hari.  Dan bagaimana menakjubkan tubuh mereka.41 Kehidupan benar-benar memenuhi lautan. Jumlah keanekaragaman organisme yang hidup di lautan itu jauh lebih banyak daripada yang hidup di daratan. Organisme yang hidup di laut memiliki keragaman yang luar biasa, bahkan jumlahnya masih terus bertambah.42 Sumber daya alam yang berasal dari laut, ada yang dapat di manfaatkan secara langsung dan ada yang tidak langsung. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan secara langsung antara lain: ikan, moluska, krutasea, karang, mamalia, reptil, algae (rumput laut), dan ekinodermata. Sedang kelompok hewan yang dapat di manfaatkan secara tidak langsung antara lain: sponge, plankton, karang, dan mikroba laut. Selain berfungsi sebagai sumber makanan, biota laut juga mempunyai fungsi ekologis yang sangat besar.43 Sumber daya ikan di laut merupakan sumber daya yang paling penting bagi kehidupan manusia. Keanekaragaman ikan di laut mencapai lebih dari 15.000 jenis. Hampir semua jenis ikan dapat di manfaatkan, baik ikan demersal, pelagis kecil, maupun pelagis besar. Fungsi ekologi dari ikan adalah sebagai pemakan dan yang dimakan serta pengontrol keseimbangan alami.44                                                            41 Yusuf al-Hajj ahmad, Ensiklopedi, hlm.  106. 42 Ibid. 43 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang & Diklat Kementrian Agama RI Dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Penciptaan Bumi dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010), hlm. 105-106. 44 Ibid., hlm. 106. 



28  1. Sumber daya cetacean (mamalia laut) Termasuk dalam kelompok ini adalah paus, maneti, pesut, lumba-lumba, dan dugong. Kelompok ini mempunyai anggota sekitar 83 jenis. Dari kelompok ini, pauslah yang paling banyak dimanfaatkan oleh manusia, terutama orang Jepang dan Eropa. Fungsi ekologis cetacean lebih bersifat pengontrol  populasi biota laut lainnya. Cetacean umumnya berkedudukan sebagai top predator (pemangsa), misalnya: lumba-lumba pembunuh, lebih banyak mengontrol kelimpahan cumi-cumi, sedangkan paus pembunuh dapat mengontrol populasi anjing laut. 2. Sumber daya ekinodermata Kelompok ini mempunyai keanekargaman cukup tinggi, sekitar 16.000 jenis. Namun yang dapat dimanfaatkan secara langsung jumlahnya sedikit, antara lain dan bulu babi (diambil telurnya). Fungsi ekologis ekinodermata antara lain sebagai pengontrol populasi rumput laut dan lamun. Sedang yang makan detritus lebih banyak berfungsi sebagai pengendali dan pembersih sisa-sisa bahan organik yang ada di dasar laut.45  3. Sumber daya krustasea Merupakan kelompok yang mempunyai anggota paling banyak, yaitu sekitar 44.300 jenis. Dari kelompok ini, banyak yang sudah dimanfaatkan, antara lain: kepiting, rajungan, dan udang.                                                            45 Ibid.   



29  4. Sumber daya moluska Kelompok ini mempunyai anggota cukup besar, lebih dari 20.000 jenis. Yang dimanfaatkan dari jenis ini adalah daging dan cangkangnya. Cangkang biasanya untuk perhiasan, seperti kerang mutiara. Sedang keong trochus (susu bundar), cangkangnya dimanfaatkan untuk perbuatan kancing baju dan perhiasan. Kima, abalon, keong, siput, dan kerang, dimanfaatkan dagingnya. Cumi dan gurita, bentuk tubuhnya jauh berbeda dengan kerang dan keon, namun masih masuk dalam kelompok moluska. Karena sebagian besar moluska adalah herbivora (pemakan tumbuhan) maka kelompok ini mempunyai fungsi ekologis sebagai pengendali tumbuhan laut, seperti algae dan lumut laun.46 5. Kolenterata Yang banyak dikenal dari jenis ini adalah kelompok karang, kelompok ini mempunyai anggota sekitar 15.000 jenis. Yang dimanfaatkan dari kelompok ini adalah karang, akar bahar, ubur-ubur, dan gorgonian. Karang banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Ada juga yang digunakan sebagai perhiasan, yaitu karang jenis Caralium Rubrum atau yang lebih dikenal oleh orang Arab dengan Marjan. Karang ini hidup pada kedalaman 300 meter ke bawah. Jenis karang ini cukup mahal harganya, sekitar 15 juta per kilogramnya.                                                             46 Ibid., hlm. 107.  



30  Akar bahar dan gorgonian dimanfaatkan untuk membuat perhiasan. Sedang ubur-ubur dimanfaatkan untuk makanan. Fungsi ekologis dari terumbu karang adalah sebagai tempat bertelur, memijah, membesarkan anakan, dan mencari makan bagi biota laut lainnya. Di samping itu, terumbu karang juga sebagai penahan erosi pantai dan gelombang.47 6. Sumber daya sponge Kelompok ini mempunyai keanekaragaman jenis yang cukup tinggi, sekitar 15.000 jenis. Jenis ini sangat sedikit dimanfaatkan secara langsung, hanya satu jenis saja yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan peralatan mandi. Namun, saat ini sponge menjadi primadona. Di dalam tubuh sponge banyak ditemukan bahan aktif antikanker, antibakteri, dan bahan obat-obatan lainnya. Mengapa sponge mempunyai bakteri di dalam tubuhnya? secara alami, makanan sponge adalah bakteri yang ada di dalam laut. Karena itu, di dalam tubuhnya pasti ada zat antibakteri. Fungsi ekologis sponge antara lain sebagai pembersih air laut dari berbagai zat organik. 48 7. Hewan mutiara Barangkali hewan paling ajaib yang ada di laut adalah hewan mutiara. Ia berdiam diri di dasar laut dan berada di dalam cangkang kerang  yang melindunginya dari ancaman bahaya. Hewan ini memiliki perbedaan cukup signifikan dengan biota biota laut lainnya dari segi                                                            47 Ibid., hlm. 107. 48 Ibid. 



31  struktur tubuh dan cara hidupnya. Ia memiliki jaring perangkap layaknya jaring nelayan, dengan jalinan yang saling menakjubkan. Jaring ini bergfungsi sebagai filter yang memberi keleluasan pada air, udara dan makanan untuk masuk ke perutnya, dan mencegah masuknya kerikil, pasir, dan lainnya. Di bawah jaring perangkap ini ada beberapa moncong seperti mulut binatang. Masing-masing moncong memiliki empat bibir. Begitu ada biji pasir, kerikil, atau hewan berbahaya yang mencoba masuk ke dalam cangkang kerang, maka hewan ini akan segera mengeluarkan zat pelekat yang melingkupi benda yang masuk tersebut, hingga kemudian membeku dan membentuk sebutir mutiara. Ukuran mutiara yang dihasilkan ini pun berbeda-beda tergantung ukuran materi yang masuk. 49 8. Hewan karang (Marjan)  Hewan karang adalah salah satu keajaiban ciptaan Allah Swt. yang hidup di kedalaman yang berkisar di antara 5 sampai 300 meter. Ia mengokohkan diri dengan cara menancapkan ujungnya yang paling bawah ke dalam bebatuan atau rerumputan. Sementara bagian atas tubuhnya mereupakan lubang mulut yang yang dikelilingi dengan jebakan ini, mangsa, yang biasanya adalah biota-biota kecil seperti udang air, akan langsung mengalami kelumpuhan, dan terjerat. Selanjutnya, jebakan akan mengerut ke arah lubang mulut, dan                                                            49 Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, Ensiklopedia,  hlm. 240. 



32  langsung tertelan melalui saluran sempit seperti saluran tenggorokan manusia (esofagus).50 9. Ikan  Ikan merupakan binatang air yang memiliki desain tubuh adaptif sesuai dengan habitat hidupnya di dalam air. Tubuhnya menyerupai perahu sehingga ia bisa bertahan di air, ia memiliki sirip yang berfungsi seperti baling-baling dan menjaga keseimbangannya sewaktu berenang. Serta membantunya untuk mengapung. Sementara ekornya berbentuk datar tepat di tengah-tengah, agar dengan cepat dapat mengubah perjalanannya di dalam air.51  10. Bunga karang (sepon):  Bunga karang dulu dianggap sebagai kelompok tumbuh-tumbuhan hingga tahun 1765 ketika seorang ilmuwan bernama Alice melakukan pengamatan terhadap salah satu jenis bunga karang hidup. Ia menemukan bahwa air masuk dari pori-pori kulit luarnya, kemudian keluar dari celah bagian atas dengan cara teratur. Dari sini, iapun di rasuki kebimbangan bahwa apa yang dia teliti kemungkinan termasuk jenis hewan, bukan tumbuhan sebagaimana yang diyakini selama ini. Pada tahun 1852 Robert Grant memasukkan bunga karang dalam jenis fauna (hewan) sebagaimana statusnya saat ini.52                                                              50 Ibid.  51 Ibid., hlm. 241 52 Ibid. 



33  11. Bintang laut (starfish)  Yaitu hewan laut yang bentuknya mirip bintang, ukuran tubuh dan warnanya beragam. Ia bisa ditemukan di semua lautan. Tubuhnya berbentuk dari piringan. Di piringan tersebut terdapat lubang mulut. Piringan ini memiliki lima lengan yang sama,  baik dari bentuk, panjang, dan ukurannya, serta permukaan atasnya lebih gelap dari pada bagian bawah. Di tubuhnya ditemukan sejumlah lembaran keras yang berduri menonjol.53  12. Amuba  Amuba adalah makhluk laut yang sangat kecil ukurannya. Ia hidup di kolam-kolam dan rawa, atau diatas bebatuan kokoh yang ada di dasar laut. Makhluk ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Ia hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Ia seperti massa gelatinous (jelly) yang berubah-ubah bentuk mengikuti perubahan temperatur dan kebutuhan. Ketika bergerak, ia mendorong bagian-bagian tubuhnya, untuk membentuk formasi yang disesuaikan dengan perubahan temperatur dan kebutuhan. 54 
C. DARATAN DAN LAUTAN DALAM PANDANGAN Al-QUR’AN Jumlah air yang menutupi permukaan bumi lebih banyak daripada jumlah daratan. Persentase tersebut sebanding dengan jumlah kata al-Bahr atau laut (33) dan jumlah kata al-Barr atau daratan (12) yang disebutkan dalam al-                                                           53 Ibid. 54 Ibid. 



34  Qur’an.55 Perbandingan luas permukaan laut dan darat menurut perhitungan jumlah tersebut adalah sebagai berikut: Laut =  ��

(�����)
 x 100% = 73,3% Darat = ��

(�����)
 x 100% = 26,7% Jumlah kata yang dimaksud dapat dibaca dalam ayat berikut. Kata Dalam al-Qur’an (Surah: Ayat) Jumlah Lautan  Bahra, Bahri, Bahru  Al-Baqarah (2): 50, al-A’raf (7): 138, Yunus (10): 90, an-Nahl (16):14, asy-Syu’ara (26): 63, ad-Dukhan: (44) : 24, al-Jatsiyah (45): 12, al-Baqarah (2): 164, al-Maidah (5): 96, al-An’am (6): 59, al-An’am (6) :63, al-An’am (6): 97, al-A’raf (7): 163, Yunus (10): 22, Ibrahim (14) :32, al-Isra’ (17): 66, al-Isra’ (17) :67, al-Isra’ (17): 70, al-Kahf (18): 61, al-Kahf (18): 63, al-Kahf (18): 79, Tha Ha (20): 77, al-Hajj (22): 65, an-Nur (24): 40, an-Naml (27): 63, ar-Rum (30): 41, Luqman (31): 31, asy-Syura (42): 32, ath-Thur (52): 6, ar-Rahman (55): 24, al-Kahf (18): 109 (ada 2x), Luqman (31): 27. 33 Daratan Barri Al-Maidah (5): 96, al-An’am (6): 59, al-An’am (6): 63, al-An’am (6): 97, Yunus (10): 22, al- 12                                                            55 Ridwan Abdullah Sani, Sains berbasis al-Qur’an, (Jakarta, Bumi Aksara, 2015), hlm. 140. 



35  Isra’ (17): 67, al-Isra’ (17): 68, al-Isra’ (17): 70, an-Naml (27): 63, al-Ankabut (29): 65, ar-Rum (30): 41, Luqman (31): 32  Analisis kesesuaian jumlah kata bahra (7 kata), bahri (23 kata), dan bahru (3 kata) ; juga memiliki makna tersendiri. Jika di perhatikan, kata bahra menunjuk pada laut merah, yakni laut yang ada di antara mesir dan Arab Saudi, terutama digunakan untuk menerangkan kejadian terbelahnya laut pada pada masa Nabi Musa ketika dikejar Fir’aun dan tentaranya. Kata bahri  juga menunjuk pada laut yang berada di sekitar Jazirah Arab. Jika dicermati, ternyata ada tujuh laut yang ada di sekitar Jazirah Arab. Jika dicermati, ternyata ada tujuh laut yang ada di sekitar Saudia Arabia, Iran, dan Irak, yakni Laut Merah, Laut Arabia, Teluk Persia, Laut Mediterania, Laut Hitam, Laut Kaspia, dan Laut Aral. Kata bahru menunjuk pada lautan yang luas (samudera) dan menyatakan bahwa tinta sebanyak lautan tidak akan cukup untuk menulis kalimat Allah. Perhatikan pula bahwa jumlah samudera yang ada di bumi ini ada tiga dengan luas lebih dari 20 juta mil persegi, yakni Samudera Atlantik, Samudera Pasifik, dan Samudera Hindia. Hal ini  sesuai dengan jumlah kata bahru yang ada dalam al-Qur’an.56 Kemudian pengulangan kata al-Barr dan al-Bahr dalam satu kalimat di dalam al-Qur’an terdapat pada 7 Ayat di dalam 5 surah.                                                              56 Ibid., hlm. 142.  



36  Kata Dalam al-Qur’an (Surah: Ayat) Jumlah  Daratan dan Lautan  Al-Barr wa al-Bahr  al-An’am (6): 59, al-An’am (6): 63, al-An’am (6): 97, Yunus (10): 22, al-Isra’ (17): 70, an-Naml (27): 63, al-Rum (30): 41. 7  Di dalam al-Qur’an lafaz-lafaz yang berartikan laut, disebutkan dalam dua bentuk, yakni bahrl al-Bahr dan al-Yamm. 1. Al-Bahr Kata Bhar dalam buku Ensiklopedia al-Qur’an Dunia Islam Modern berarti laut, lautan dan samudera. Disebut laut karena pada umumnya laut itu dalam dan luas.57 Secara tinjauan kebahasaan terma (bahr) merupakan kata bahasa Arab yang dalam bahasa arab yang berarti laut.58 Terma (bahr) dan semua bentuk kata jadiannya menunjuk pada makna laut. Laut disebut dalam 33 ayat sedangkan darat disebut dalam 12 ayat.59 Penyebutan dalam pengertian laut dengan penulisan yang berbeda seperti bahrain dan bahran atau dua laut, ada 5 ayat.60 Sedangkan dalam bentuk plural seperti                                                            57 Chamim Prawira, dkk, Ensiklopedia al-Qur’an Dunia Islam Modern, Cet. 1, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 246. 58 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: UPBIK Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984), hlm. 64. 59 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 Barru ada 1 ayat, yaitu Q.S at-Thur: 28. Ali Audah, Konkordinasi Qur’an, (Litera Antar Nusa, 1991), hlm. 37. 60 Sedangkan dari kata “dua laut” atau bahraini dan bahran terdapat dalam 5 (lima) ayat, yaitu Q.S al-Kahfi: 60, Q.S al-Furqon: 53, Q.S al-Naml: 61, Q.S  Fathir: 12, Q.S al-Rahman: 19, ibid. 



37  abhur dan bihar terdapat dalam satu dan 2 ayat yang lain.61 Jadi, kalau semua yang bermakna laut dengan berbagai cara menuliskan termasuk penafsirannya, maka itu semua terdapat dalam 42 ayat. 2. Al-Yamm Menurut ahli bahasa kata al-Yamm/yamm berasal dari bahasa Suryani yang diarabkan untuk menyebut wilayah air asin (laut) dan sungai besar yang artinya tawar. Kata al-Yamm terdapat pada tujuh yakni pada al-Qur’an surah al-A’raf: 136, Taha: 39, 78, 97, al-Qasas: 7, 40, dan al-Zariyat: 40.  
D. PENELITIAN YANG RELEVAN Penelitian tentang al-Barr dan al-Bahr dalam al-Qur’an sejauh yang penulis ketahui belum ada yang mengkaji tentang kedua kata tersebut dimana kata al-Barr selalu di susuli dengan kata al-Bahr dalam satu kalimat, tetapi hanya satu kata yaitu kata al-bahr yang telah  banyak dilakukan  oleh  para  mahasiswa  dan cendikiawan, baik di dalam negeri maupun di  luar negeri. Di antara tulisan-tulisan tersebut ialah: 1. Yusuf al-Hajj Ahmad dalam bukunya Mausu’ah al-I’jaz al-‘Ilmy fi al-Qur’an al-Karim wa as-Sunnah al-Muthharah, di terjemahkan oleh Masturi Ilham Lc, Mujiburrohman Lc, dan M. Abidun Zuhri Lc dengan judul Ensiklopedi Kemukjizatan Ilmiah dalam al-Qur’an dan Sunnah:                                                            61 Kata laut dalam bentuk flural abhur menurut penjelasan Dr. Abdurrahman Haqqi ada satu kali yaitu terdapat dalam Q.S Luqman: 27 dan bihar terdapat dalam Q.S al-Takwir: 6 dan Q.S al-Infithaar: 3. Agus S. Djamil, al-Qur’an dan  lautan, (Bandung: Arasy Mizan Pustaka, 2004), hlm. 66. 



38  Kemukjizatan tentang bumi dan laut, diterbitkan di Kolofon : Americana, century Gothic oleh PT Kharisma Ilmu. 2. Caner Taslaman dengan judul Miracle Of The Qur’an (Turki: Nettleberry, 2006),Terj, Ary Nilandri, Keajaiban Al-Qur’an Mengungkap Penemuan-Penemuan Ilmiah Modern yang diterbitkan di Bandung oleh PT Mizan Pustaka tahun 2011. 3. Abbas Arfan Baraja yang berjudul Ayat-Ayat Kauniyah; Analisis Kitab Tafsir Isyari (Sufi) Imam Al-Qusyairi Terhadap Beberapa Ayat Kauniyah dalam Al-Qur’an yang diterbitkan di Malang oleh Uin Malang Press pada tahun 2009. 4. Ridwan Abdullah Sani dalam bukunya yang berjudl Sains berbasis al-Qur’an di terbitkan di Jakarta oleh Bumi Aksara tahun 2015. 5. Skrispsi Nuri Qomariah Marita alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Konsep Geologi Laut dalam al-Qur’an dan Sains; Analisa Surat ar-Rahman (55) :19-20, Surat an-Naml (27) :61, dan Surat al-Furqan (25): 53 tahun 2010.  


