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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Empat belas abad yang lalu, Allah menurunkan Al-qur‟an kepada umat 

manusia sebagai kitab penuntun. Allah menyeru umat manusia mengikuti Al-qur‟an 

agar dapat menemukan kebenaran. Sejak Al-qur‟an diturunkan hingga tiba hari 

perhitungan, kitab suci terakhir ini tetap menjadi satu-satunya tuntutan bagi umat 

manusia.  

Gaya bahasa Al-qur‟an yang tak tertandingi, dan ilmu tinggi di dalamnya 

adalah bukti nyata ia merupakan firman Ilahi. Di samping itu, Al-qur‟an mempunyai 

banyak sifat ajaib yang membuktikan bahwa ia adalah pengungkapan kebenaran dari 

Allah. Salah satu keajaiban itu adalah fakta bahwa sejumlah kebenaran ilmiah yang 

baru dapat diungkap manusia dengan teknologi abad ke-20, telah dinyatakan Al-

qur‟an pada 1400 tahun lalu. 

Tentu saja, Al-qur‟an bukan buku sains. Namun, banyak fakta ilmiah yang 

dinyatakan secara sangat mendalam dan padat dalam ayat-ayatNya, baru ditemukan 

dengan teknologi pada abad ke-20. Fakta-fakta ini tidak mungkin bisa diketahui pada 

saat Al-qur‟an diturunkan, dan ini justru lebih membuktikan bahwa Al-qur‟an adalah 

firman Allah. 

Untuk memahami keajaiban ilmiah Al-qur‟an, pertama kita harus melihat 

tingkatan sains ketika kitab suci ini diturunkan.
1
 

Tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu unsur keanekaragaman hayati tersebut 

memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup semua makhluk. 

Berikut ini akan dijelaskan apresiasi Al-qur‟an terhadap tumbuh-tumbuhan 

mengingat perannya sangat besar bagi keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
2
 

Salah satu anugrah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah 

menjadikan bumi ini siap dihuni dengan kesatuan ekosistem yang ada didalamnya. 

Menurut sebagian ahli, bumi kita ini diperkirakan telah berumur 4600 juta tahun dan 

bukti tertua yang menunjukkan mulai adanya kehidupan ditemukan berusia sekitar 
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3800 juta tahun. Dengan demikian, proses yang di lalui bumi untuk siap dihuni 

menjadi tempat kehidupan memakan waktu sekitar 800 juta tahun.
3
 

Al-qur‟an mengajarkan sebuah kesadaran bahwa pengetahuan merupakan 

sebuah karunia dari Allah, sang Maha Pencipta yang telah menciptakan manusia dan 

alam semesta. Al-qur‟an diwahyukan pada suatu masa ketika ilmu pengetahuan 

ilmiah modern belum diketahui secara meluas oleh bangsa-bangsa di dunia saat itu. 

Sebagai kitab yang diturunkan paling akhir, Al-qur‟an memberi petunjuk kepada 

umat manusia sampai akhir zaman. Sehingga Al-qur‟an senantiasa menuntun setiap 

perkembangan peradaban umat manusia di setiap zaman yang berbeda.
4
 

Firman Allah dalam Surah al-an‟aam : 99 

                                 

                               

                                 

            

 

Artinya: Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka 

Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. 

Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; 

dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan 

kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima 

yang serupa dan yang tidak serupa.perhatikanlah buahnya di waktu 

pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan 

Allah) bagi orang-orang yang beriman.
5
 

 

Dalam surah „Abasa ayat 28, Allah menjelaskan tumbuh-tumbuhan seperti 

buah-buahan dan sayur-sayurannya. 

           

Artinya: Anggur dan sayur-sayuran, 
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Firman Allah dalam surah Lukman ayat 16 : 

                         

                  

Artinya:  (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu 

perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit 

atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya 

(membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus[1181] lagi Maha 

mengetahui. 

 

[1181] Yang dimaksud dengan Allah Maha Halus ialah ilmu Allah itu 

meliputi segala sesuatu bagaimana kecilnya. 

Surah al-Anbiyaa‟ :47 

                         

                      

 

Artinya:  Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, Maka 

Tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. dan jika (amalan itu) 

hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. 

dan cukuplah Kami sebagai Pembuat perhitungan. 

Dalam pengamatan alam semesta dilakukan berbagai usaha untuk lebih 

memahami rahasia-rahasia alam dan proses kejadiannya yang tertulis dalam Al-

qur‟an. Tentunya lebih mudah bila dalam pengamatan alam semesta disesuaikan 

dengan disiplin ilmu kita sehingga bisa dibuktikan secara ilmiah. Salah satu 

kemu‟jizatan Al-qur‟an adalah mengenai sayur-sayuran. 

Di dalam Al-qur‟an banyak ditemukan kata atau istilah yang terkait dengan 

tumbuh-tumbuhan seperti bagian-bagiannya; akar, dahan, batang, ranting, dan 

sebagainya, jenis biji-bijian, sayuran, buah- buahan, dan lainya.Dari  jenis sayur-

sayuran adalah bawang putih, bawang merah, mentimun, dan sawi. Dalam Allah 

berfirman dalam surah Al-baqarah ayat 61: 
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Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, Kami tidak bisa 

sabar (tahan) dengan satu macam makanan saja. sebab itu 

mohonkanlah untuk Kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan 

bagi Kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, Yaitu sayur-mayurnya, 

ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang 

merahnya". Musa berkata: "Maukah kamu mengambil yang rendah 

sebagai pengganti yang lebih baik ?Pergilah kamu ke suatu kota, pasti 

kamu memperoleh apa yang kamu minta".lalu ditimpahkanlah kepada 

mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari 

Allah. hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat 

Allah dan membunuh Para Nabi yang memang tidak dibenarkan. 

demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan 

melampaui batas. 

 

Ketahuilah bahwasanya ayat di atas ditujukan kepada umat Bani Israil yang 

pada saat turunnya Al-qur‟an, dan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas juga 

dijelaskan kepada mereka karena ia adalah perbuatan-perbuatan para pendahulu 

mereka, dan disandarkan kepada mereka juga karena banyaknya faedah dan 

manfaatnya. 

Di antara faedahnya adalah bahwasanya mereka minta dipuji dan mensucikan 

diri mereka serta mengira akan keutamaan mereka atas Muhammad SAW dan orang-

orang yang beriman kepadanya, kemudian Allah SWT menyelaskan kepada mereka 

tentang kondisi pendahulu mereka yang telah jelas bagi mereka untuk menjelaskan 

kepada setiap orang dari mereka bahwasanya mereka itu bukan orang-orang yang 

sabar, tidak berakhlak mulia, dan tidak beramal shaleh, maka apabila para pendahulu 

mereka saja kondisinya seperti itu, padahal kesan yang ada bahwa para pendahulu itu 

lebih utama dan lebih mulia kondisinya dari pada orang-orang yang setelah mereka. 

Faedahnya juga bahwasanya nikmat Allah atas orang-orang terdahulu di antara 

mereka adalah nikmat berkesinambungan hingga generasi muta‟akhir, nikmat atas 

para orang tua adalah nikmat atas anak-anak, maka mereka menjadi orang-orang 
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yang diberi titah, karena hal itu adalah nikmat-nikmat yang mencakup dan meliputi 

mereka.
6
 

Tumbuh-tumbuhan merupakan dunia yang berdiri sendiri. Para ilmuwan 

masih terus mempelajarinya. Setiap hari, mereka melakukan loncatan jauh dalam 

menyingkap karakteristiknya. Para ilmuwan telah membagi tumbuh-tumbuhan 

menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat-sifat anatominya, reproduksinya, atau 

lingkungannya (ekosistemnya).
7
 

Tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu unsur keanekaragaman hayati tersebut 

memiliki peran yang sangat besar bagi keberlangsungan hidup semua makhluk. 

Kehidupan tumbuhan adalah yang pertama muncul dan berkembang di daratan bumi 

ini. Dan keanekaragaman nabati ini, selain memberi manfaat kepada makhluk lain 

sebagai sumber makanan, energi, dan pengobatan, juga berfungsi menjaga 

keseimbangan alam. Hanya saja, sikap manusia yang berlebihan dalam 

memperlakukannya telah membuat kehidupan di muka bumi ini menjadi tidak 

harmonis. Alam seakan tidak lagi bersahabat dengan manusia. Kerusakan alam 

terjadi dimana-mana, akhirnya berbagai bencana terjadi tanpa pilih kasih.
8
 

Bawang putih nama ilmiahnya adalah Allium Sativum L termasuk tanaman 

herba semusim yang pertumbuhannya mirip dengan bawang merah. Helaian daunnya 

tipis dan tangkai buahnya padat (solid), berbeda dari daun  dan tangkai bunga 

bawang  merah yang berongga menyerupai tabung. Daun bawang putih merupakan 

daun tunggal, berbentuk pita, tepi rata, ujung runcing, beralur, dan panjangnya dapat 

mencapai 60 cm dengan lebar hingga 1,5 cm. Pangkal daun menebal, berdaging,dan 

mengandung cadangan makanan yang disebut umbi. 

Umbi pada bawang putih berupa umbi majemuk berbentuk hampir bulat 

dengan diameter 4-6 cm yang terdiri atas 8-20 siung. Siung-siung tersebut, 

bentuknya membulat pada bagian punggungnya dan bagian sampingnya serta dan 

agak bersudut. Keseluruhan siung dibungkus oleh 3-5 lapis selaput tipis berwarna 

putih. Sementara itu, setiap individu siung dibungkus lagi oleh dua lapis selaput tipis; 

dimana selaput sebelah luar berwarna putih dan agak longgar, sedangkan selaput 
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sebelah dalam berwarna pink keputihan dan melekat pada siung namun mudah 

dikelupaskan.
9
 

Asal usul bawang putih ini tidak diketahui secara jelas dikarenakan tanaman 

ini bersifat steril sehingga sulit mengidentifikasi nenek moyang liarnya (Zohary dan 

Hopft, 2001). Sejumlah pakar meyakini bahwa bawang putih berasal dari Siberia 

Rusia, sebelum menyebar ke Asia, ke Medirterania dan akhirnya ke Eropa. Akan 

tetapi, menurut Yamaguchi (1983) ,  Warade , dan Shide (1998) diperkirakan 

tanaman ini merupakan keturunan dari spesies Allium longicispis yang tumbuh liar di 

kawasan AsiamTengah sehingga bawang putih diperkirakan berasal dari kawasan ini. 

Hal ini didukung oleh Simon (2004) bahwa bawang putih tumbuh liar hanya di Asia 

Tengah (berpusat di Kyrgystan, Tajikistan Turkmenistan, dan Uzbekistan ). Di 

kawasan tersebut, bawang putih banyak tumbuh liar, dinyatakan sebagai pusat asal-

usul yang juga dinobatkan sebagai pusat keragaman karena di sinilah dapat 

ditemukan keragaman genetik yang luas. Dari catatan sejarah terungkap bahwa di 

Dunia Lama (Old World), penduduk Mesir dan India telah mengenal bawang putih 

sejak 5.000 tahun yang lampau.  

Bukti sejarah menunjukkan bahwa bawang putih telah diusahakan dan 

dikonsumsi pada era pembangunan piramida di Mesir sekitar tahun 2780-2100 SM, 

yaitu sebagai menu utama bagi pekerja yang membangun piramida. Sementara itu, di 

India tanaman ini telah digunakan sebagai bahan obat-obatan sekitar tahun 6 SM. 

Selain itu, ditemukan bukti bahwa bawang putih telah digunakan oleh penduduk 

Babylonia sekitar 4.500 tahun yang lalu, dan penduduk Cina sekitar 2.000 tahun 

yang lalu. Sejumlah tulisan bahkan menyebutkan bahwa bawang putih telah 

dibudidayakan di Cina 4.000 tahun yang lalu.Bawang putih diusahakan secara global 

hampir di seluruh belahan dunia, namun Cina diketahui sebagai produsen bawang 

putih terbesar di dunia. Pada tahun 2008, Cina memproduksi sekitar 12.088.000 ton 

bawang putih atau sekitar 77,06% dari produksi bawang putih dunia, disusul India 

(4,11%), Korea Selatan (2,07%), Rusia (1,62%), Amerika (1,41%), Mesir (1,07%), 

Spanyol (0,91%), Argentina (0,89%), Myanmar (0,82%), Ukraina (0,80%) (FAO, 

2008). Semaentara itu, kontribusi Indonesia terhadap produksi bawang putih dunia 
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sangat kecil. Hal ini karena terjadinya penurunan luas panen yang mencapai 32,04% 

selama kurun waktu 2007-2011.
10

 

Bawang merah diperkirakan berasal dari kawasan sekitar Iran, Pakistan Barat 

(Yamaghuchi, 1983). Bentuk liar dari tanaman ini tidak diketahui dengan jelas. 

Meskipun demikian, di daerah beriklim sedang di belahan bumi sebelah utara banyak 

dijumpai jenis-jenis bawang putih dengan aroma bawang merah.
11

 

 

1.2 Manfaat dari Tanaman Sayur-Sayuran 

Masyarakat Indonesia telah sejak lama mengenal dan menggunakan bawang 

putih sebagai bumbu masakan, meskipun tidak sebanyak masakan cina. 

Menurut Adiyoga et al.(2004), bagian tanaman yang dapat dikonsumsi sekitar 

50-70% dari total tanaman jika termasuk bagian yang belum matang, atau sekitar 20-

30% dari total tanaman jika dihitung dari bagian yang matang saja. Komposisi nutrisi 

dari 100 g umbi bawang putih dapat dimakan. Semakin berkembangnya metode 

pengobatan tradisional yang berpedoman pada prinsip kembali ke alam (back to 

nature) maka penggunaan bawang putih sebagai obat juga semakin berkembang. 

Sejumlah penelitian diketahui bahwa bawang putih dapat menghindarkan penyakit 

yang berkaitan dengan jantung, seperti aterosklerosis, penumpukan kolestrol, dan 

tekanan darah tinggi (University of Maryland,2009). Selain itu, bawang putih juga 

dilaporkan dapat mengatasi penyakit-penyakit umum, seperti batuk dan demam 

(BBC News, 2007). Bawang putih juga dapat mempertahankan sistem kekebalan 

tubuh, dan terbukti efektif mengatasi infeksi oportunistik seperti herpes virus, 

sitomegalovirus, kriptosporidiosis, dan organisme mikrobakteri kandida (Yayasan 

Spiritia, 2005). 

Kandungan kimia umbi bawang putih yang memiliki aktivitas biologi  dan 

bermanfaat dalam pengobatan adalah senyawa organosulfur (CCR Farmasi UGM, 

2009), di antara lain terdiri atas : 

1. Senyawa
12

 s-ak (en)il-L-sistein sulfoksida (ACSOs), seperti : alliin dan y-

glutamilsistein. Alliin merupakan prekusor allicin dan bertanggung jawab 

atas aroma dan cita rasa bawang putih, serta memiliki aktivitas antibakteri. 
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2. Allicin, yakni senyawa thiosulfinat yang kurang stabil. Senyawa ini mudah 

terdekomposisi menjadi dialil sulfida akibat pengaruh pemanasan, oksigen, 

dan lingkungan basa. 

3. Senyawa-senyawa sulfur yang larut dalam lemak, seperti dialil sulfida (DAS) 

dan dialil disulfida (DADS).  

4. Senyawa sulfur yang larut dalam air, seperti S-allil sistein (SAC), yang 

terbentuk dari reaksi enzimatik y-glutamilsistein ketika bawang putih 

diekstraksi dengan air. SAC memiliki aktivitas biologis sehingga kadar SAC 

sering dijadikan standar sediaan bawang putih layak konsumsi atau tidak.
13

 

Sabda Rasulallah SAW : 

اَعِة بََصٍل، هَُى َوأَ  ِه َوَسلهَم َمسه َعلَى َشزه ٍْ ِ َصلهى َّللاُ َعلَ ، أَّن َزُسىَل َّللاه ببُهُ، َعْن أَبًِ َسِعٍٍد اْلُخْدِزيِّ ََ ْص

َس فَنََصَل نَبٌض ِمْنهُْم، فَأََكلُىا ِمْنهُ َولَْم ٌَأُْكْل  ٍِْه، فََدَعب الهِرٌَن لَْم ٌَأُْكلُىا اْلبََصَل، َوأَخه آَخُسوَن، فَُسْحنَب إِلَ

َهب " َُ  اََخِسٌَن، َحتهى َذَهَب ِزٌ

 

Dari Abu Sa‟iid Al-Khudriy : Bahwasannya Rasulullah shallallaahu „alaihi 

wa sallam dan para shahabat pernah melewati petani bawang merah. Lalu 

sebagian orang dari mereka turun memakan sebagian darinya, namun 

sekelompok yang lain tidak memakannya. Lalu kami pergi kepada 

beliau.Maka beliau memanggil orang yang tidak memakannya, dan 

mengakhirkan yang lainnya (yang memakannya) hingga hilang baunya”.
14

 

 

Bawang merah ( Allium Cepa L) 

Dalam as-Sunah disebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan orang yang 

hendak mengkonsumsi bawang merah dan juga bawang putih agar mematikan efek 

sampingnya dengan cara memasaknya. Efek samping dari bawang merah dapat  

dihilangkan pada suhu tinggi karena senyawa aktifnya yang menyebabkan efek 

buruk akan terurai dan menghilangkan efek berbahaya.bawang merah termasuk jenis 

keluarga sayuran Liliaceae, sayuran beraroma menyengat dengan kandungan sulfat 

alil, yaitu zat balerang yang mudah menguap. Oleh sebab itu hendaknya berhati-hati 

menggunakan bawang iris yang disimpan, karena akan layu dan jadi bahan beracun, 

maka harus digunakan dalam keadaan segar. Jadi mengkonsumsi bawang merah 

harus dimasak, sedangkan  jika diiris maka harus segera dikonsumsi. 

Terbukti secara ilmiah bahwa perasan bawang merah dapat membunuh 

kuman TBC segera musnah  begitu seseorang menghiup uap bawang merah. Bahan-

bahan aktif medisinal yang terdapat dalam bawang merah adalah vitamin C yang anti 
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pembusukan dan penambah gairah, hormone-hormon sexs penambah gairah kaum 

lelaki, bahan colocnin, yaitu sejenis insulin yang dapat menurunkan kadar gula dalam 

darah. Oleh sebab itu bawang trmasuk obat-obatan yang berguna bagi penderita sakit 

gula.Di dalam bawang merah juga terdapat belerang, besi dan vitamin yang dapat 

menguatkan otot-otot. 

Bawang merah juga mengandung zat pelancar air seni dan empedu, 

penambah stamina jantung, enzim-enzim yang berguna bagi perut, zat-zat pengaktif 

kalenjar dan hormon.Umbi bawang merah mengandung zat antibiotika yang lebih 

kuat daripada penisilin, ormayusin dan sulfat.Sehingga dapat menyembuhkan TBC, 

sipilis, kencing nanah dan membunuh berbagai jenis kuman berbahaya. 

Kita temukan petani-petani miskin yang bergantung pada makanan yang 

banyak mengandung bawang merah segar akan menjadi lebih kuat daripada orang 

kaya yang makan makanan yang enak dan bergizi serta hidup dalam kemewahan. 

Pola hidup mewah dianggap sebagai salah satu factor penyebab munculnya sejumlah 

penyakit, karena  Allah SWT telah menciptakan manusia agar dia mau menjalani 

kesusahan di dunia ini. 

Firman Allah dalam surah Al-Mulk : 15  

                              

    

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah 

di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan 

hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 

 

  Allah juga berfirman,”Sungguh Kami telah menciptakan manusia berada 

dalam susah. Karena itu, apabila seseorang keluar dari jalur yang telah ditetapkan 

oleh Allah SWT, dia akan mengidap penyakit, misalnya lemah fisik dan sakit 

tulang.
15

 

 

 Mentimun ( Cucumis Sativus L ) 

Mentimun atau ketimun (Cucumis sativus L.) merupakan tumbuhan yang 

menghasilkan buah yang dapat dimakan. Buahnya biasanya dipanen ketika belum 
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masak benar untuk dijadikan sayuran atau penyegar, tergantung jenisnya. Ketimun 

dapat ditemukan di berbagai hidangan dari seluruh dunia dan memiliki kandungan air 

yang cukup banyak di dalamnya sehingga berfungsi menyejukkan. Budidaya timun 

di Indonesia, dijumpai hampir di setiap daerah, mulai dari dataran rendah hingga 

dataran tinggi. Oleh karena itu, timun dikenal dengan beberapa nama sesuai 

daerahnya seperti timun (jawa), bonteng(Jawa Barat), temon atau antemon(Madura), 

ktimun atau antimun(Bali), hantimun(Lampung), dan timon(Aceh) (Rukmana, 1994). 

Meskipun tidak termasuk salah satu komoditas hortikultura unggulan nasional 

maupun daerah, namun timun merupakan salah satu sayuran buah yang cukup 

diminati masyarakat.
16

 

 

Sawi ( Brassica Campestris ) 

Sawi dapat dimanfaatkan sebagai sayuran segar atau lalapan (seperti pe-tsai 

atau bok choy), dimasak (seperti sawi putih) atau di buat asinan (seperti chaisim). 

Salah satu menu masakan Korea, adalah kimchi yaitu sawi yang difermentasikan dan 

direndam di dalam larutan garam. 

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa brassinin yang dikandung 

oleh sawi dapat membantu mencegah timbulnya tumor payudara. Sawi juga 

bermanfaat untuk menyehatkan mata dan mengendalikan kadar kolesterol di dalam 

darah sehingga mengonsumsi sawi dapat menghindari serangan jantung.
17

 

„Adas adalah bahasa Al-Qur‟an yang artinya kacang-kacangan, yang sangat 

bermanfaat karena mengandung banyak protein (25 % ), mineral, khususnya kalsium 

dan besi.
18

 

Macam-macamnya yaitu kacang  merah sejenis dengan kacang panjang, 

kacang Kapri ( polong ), kacang Buncis, dan lainnya. 

 

Kacang Kapri ( Pisum Sativum L ) 

Kacang kapri adalah kacang-kacangan yang umunya dikonsumsi dalam 

bentuk segar ( polong muda ) dan biji kering. Polong kacang kapri merupakan 

sayuran yang sangat digemari oleh hampir setiap orang karena rasanya enak dan 

                                                             
16

Prof.Dr. H. Zulkarnain, Budidaya Sayuran Tropis (Jakarta:PT. BUMI AKSARA, 2013), 

hal. 143 
17

Ibid, hal. 93  
18

 Lajnah Pentashihan Al-Qur‟an, Tafsir Al-Qur‟an Tematik ( Jakarta : Kamil Pustaka, 2014), 

jil. 4 hal. 84 
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gurih. Sementara itu, bijinya merupakan sumber protein nabati yang kadarnya lebih 

tinggi dibandingkan dengan kadar protein nabati yang dikandung oleh kacang 

lainnya. Kacang kapri juga kaya akan kandungan vitamin A dan vitamin B ( 

Sunaryono, 2004 ).
19

 

Kacang Buncis ( Phaseolus Vulgaris L ) 

Kacang buncis merupakan sumber protein nabati yang penting. Kacang 

buncis kaya akan vitamin A, B, dan C, terutama pada bijinya. Hal ini sangat baik 

untuk mengontrol tekanan darah, serta metabolisme gula dalam darah sehingga 

sangat dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes atau hipertensi. Selain 

itu, polong kacang buncis memiliki kandungan serat yang tinggi sehingga membantu 

proses pencernaan makanan dan mengatasi kesulitan buang air besar.
20

 

 

1.3 Pembatasan dan Perumusan masalah 

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas, untuk mendapatkan 

imformasi mengenai bagaimana sains mampu membuktikan kemu‟jizatan ilmiah Al-

qur‟an tentang sayur-sayuran, maka penulis membatasi kepada kajian bawang putih 

dan bawang merah yang terdapat dalam surah Al-baqarah : 61, lukman: 16, al-

Anbiya‟: 47, dan surah „Abasa: 28. Dan adapun rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Sejauh manakah identifikasi ayat-ayat Al-qur‟an tentang sayur-sayuran ? 

2. Bagaimana manfaat jenis-jenis sayuran dalam Al-Qur‟an bagi kesehatan? 

 

1.4 Tujuan dan kegunaan penelitian 

1.4.1 Tujuan penelitian  

a. Untuk mengentahui secara jelas bagaimana identifikasi ayat-ayat 

mengenai sayuran dalam Al-qur‟an. 

b. Untuk mengetahui  manfaat jenis-jenis sayuran bagi kesehatan. 

1.4.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai 2 bentuk manfaat, yaitu : 

  

                                                             
19

 Prof. Dr. H. Zulkarnain, Budidaya Sayuran Tropis ( Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), hal. 

125 
20

 Ibid  hal. 140 
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1.4.2.1. Akademis 

a. Penelitian ini sebagai kontribusi untuk memperkaya khazanah dan 

pengembangan keilmuan dalam Islam terutama dalam kajian tafsir. 

b. Penelitian ini juga sebagai sumbangan penulis dalam pengembangan 

wawasan keilmuan dan meningkatkan daya pemikiran penulis dalam 

bidang tafsir. 

c. Penelitian ini berguna bagi penulis dalam memenuhi persyaratan 

akademis guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Serjana 

Ushuluddin di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau. 

1.4.2.2. Praktis  

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

pemahaman penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai sayur-

sayuran dalam Al-qur‟an (studi analisis kemu‟jizatan ilmiah Al-qur‟an),  

serta memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman terutama dalam bidang 

tafsir. 

 

1.5 Alasan Pemilihan Judul 

Penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dengan alasan sebagai 

berikut : 

a. Informasi yang terkandung di dalam Al-Qur‟an begitu banyak yang dapat 

digali dan dialami secara ilmiah. Diantaranya adalah yang berhubungan 

dengan kehidupan, yakni manfaat sayur-sayuran bagi kesehatan yang sangat 

berpengaruh bagi keseimbangan alam dan kehidupan manusia. 

b. Salah satu pembuktian kebenaran mu‟jizat Al-Qur‟an adalah ilmu 

pengetahuan itu sendiri. Hakikat itu telah terbukti di tengah perkembangan 

sains dan ilmu pengetahuan. 

c. Adanya orang yang tidak mau mempelajari sains karena beranggapan bahwa 

antara agama dan sains terdapat suatu pertentangan. 

d. Untuk mengetahui bagaimana manfaat sayur-sayuran bagi kesehatan didalam 

Al-Qur‟an berdasarkan penafsiran Mufassirin dan kemu‟jizatan ilmiah Al-

Qur‟an mengenai hal tersebut.  

e. Tulisan ini adalah kajian dari sudut pandang tafsir yang merupakan salah satu 

dari jurusan Tafsir Hadits. Oleh karena itu, penelitian yang berhubungan 
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dengan tafsir merupakan bidang garapan yang sesuai untuk diteliti sekaligus 

menjadi antara faktor yang memotivasi penulis untuk meneliti masalah yang 

berkaitan dengan jurusan yang telah penulis tekuni. 

 

1.6 Metode Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan sepenuhnya yang juga 

dikenal dengan istilah “ Library Reseach “ artinya melakukan penelitian terhadap 

buku-buku dan imformasi-imformasi lainnya yang berhubungan dengan masalah 

penelitian ini di samping mengutip langsung dari tafsir-tafsir Al-Qur‟an, kitab-kitab 

hadits serta buku sains. 

1.6.1 Sumber Data Primer dan Sekunder 

a. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber pada Al-Qur‟an, 

kitab tafsir, kitab hadits, dan buku sains yang merupakan data primer. 

b.  Sumber data sekunder diperoleh dari artikel-artikel, majalah, buku sains, 

dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian 

perpustakaan ini, sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan dan memahami Al-Qur‟an , tafsir, hadits, dan buku yang 

bersangkutan dengan judul penelitian penulis. 

b. Mengklasifikasikan data yang sudah diperoleh menjadi data primer dan 

data sekunder. 

c. Menela‟ah beberapa literatur yang ada, kemudian mengutip bagian yang 

berhubungan dengan penelitian. 

1.6.3 Teknik Analisa Data 

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian adalah 

deskriptif. Analisa data yang dikumpulkan melalui Al-Qur‟an, kitab-kitab tafsir, 

kitab-kitab hadits, buku-buku, majalah, dan literatur. Hal ini disebabkan oleh 

adanya penerapan teknik kualitatif yang mempunyai sifat induktif yaitu 

pengembangan konsep yang didasarkan data yang ada. 
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1.7 Tinjauan Kepustakaan 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sayur-sayuran itu adalah bahan 

masakan yang tidak boleh ketinggalan, salah satunya yaitu bawang.  Karena bawang 

ini merupakan bahan pelengkap masakan. Dalam Al-qur‟an bisa kita dapatkan 

ayatnya yang menjelaskan tentang sayur-sayuran, identifikasi serta pemanfaatannya 

bagi manusia. Sebelumnya kita harus mengetahui seperti apa tanamannya (bawang 

merah, dan bawang putih, mentimun, dan sawi). 

Kajian terhadap bawang putih, bawang merah, mentimun, sawi ini adalah 

terbatas kepada kitab-kitab tafsir, hadits-hadits Nabi, buku-buku sains, dan artikel 

yang digabungkan di dalam satu kajian ilmiah. 

Terdapat beberapa kajian yang pernah penulis jumpai antaranya :  

1. “Pengaruh Bawang Putih (Allium Sativum) Terhadap Pencegahan 

HIPERKOLESTROLEMIA Pada TIKUS” yang di tulis oleh Cintyadewi 

Wignjosoesastro (Fak. Kedokteran), Zita Arieslia (Departemen Marfologi dan 

Farmasi, Fak. Kedokteran), Dewi (Departemen Penyakit Syaraf, Fak. 

Kedokteran) UNIKA ATMAJAYA Jakarta Utara 2014. Damianus Journal of 

Medicine. Yang mana isinya menyentuh tentang mukjizat ilmiah mengenai 

pemanfaatan tumbuh-tumbuhan bagi kesehatan. Dapat menurunkan kolestrol, 

diantara lain yang juga diungkapkan oleh Dr. Sthepen Fulder dalam bukunya 

“The Garlic Book” pada tahun 1997 bahwa Bawang Putih (allium sativum ) 

mampu menurunkan kolestrol dengan demikian mampu mencegah 

munculnya penyakit struk dan jantung. 

2. “ Respons Pertumbuhan dan Produksi Sawi (Brassica juncea L) terhadap 

Pupuk Organik Cair, oleh Ferdinan O Siahaan, (Fakultas Pertanian Program 

Studi Agronomi (Agroteknologi) UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, 

2012). Yang membahas tentang tanaman sawi termasuk tanaman sayuran 

daun dari keluarga CRUCI FERAE yang mempunyai nilai ekonomis yang 

tinggi. 

3. “Analisis Penawaran Bawang Merah Dikabupaten Karanganyar” di tulis 

oleh Hendry Alfianto (Fak. Pertanian Universitas Surakarta 2009). Yang 

membahas tentang tanaman hortikultura yang dibudidayakan oleh petani 

yaitu bawang merah,. Bawang merah ini merupakan komoditi hortikultum 
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yang tergolong sayuran rempah, bawang merah yang berfungsi sebagai obat 

untuk memudahkan pencernaan, menghilangkan lendir pada kerongkongan. 

4. “ Budidaya Sayuran Tropis”, yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Zulkarnain (PT. 

Bumi Aksara, 2013), cetakan yang pertama.Yang menuliskan tantang bawang 

putih adalah sejenis tanaman biologi (BOTANI), bawang putih (allium 

sativum) termasuk tanaman herba semusim yang pertumbuhannya mirip 

dengan bawang merah.  

5. “ Tafsir Al-qur‟an Tematik”, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur‟an ( Jakarta 

: Kamil Pustaka, 2014), cetakan yang pertama. Yang membahas tentang 

Eksitensi Tumbuhan dan Pepohonan, yang berhubungan dangan manfaat dan 

fungsi dari tumbuhan dan pepohonan, dan ayat yang membuktikannya dengan 

menyebutkan nama sayur-sayuran yaitu bawang putih, bawang merah. 

6. “ Aktivitas Antifungsi Ekstrak Bawang Putih dan Black Garlic Varietas 

Lumbu Hijau dengan metode Ekstraksi yang berbeda Terhadap Pertumbuhan 

Candida Albicans”, oleh Haefa Kulsum S ( Fak. Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014). Yang 

membahas tentang bawang putih ini mengandung komponen Sulfur dan Non 

Sulfur yang berkhasiat sebagai pencegahan dan pengobatan penyakit, karena 

bawang putih ini mengandung minyak Astiri didalamnya. 

7. “Pertumbuhan Tanaman Bawang Merah (Allium Cepa L) dengan 

penyiraman Air Kelapa (cocos nucifera L) sebagai Sumber Belajar Biologi 

SMA kelas XII”, oleh Sri Ariani B. P Nana, Zuchrotus Salamah (Program 

Studi Pendidikan Biologi, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2014). 

Meneliti tentang pertumbuhan Tanaman Bawang Merah dengan penyiraman 

air kelapa pada berbagai konsentrasi air kelapa yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan tanaman bawang merah secara maksimal.  

8. “ Senyawa Organusulfur Bawang Putih (allium sativum) dan Aktivitas 

Biologinya”, oleh Udhi Eko Hernawan , dan Ahmad Dwi Setyiawan (Jurusan 

Biologi FMIPA UNS Surakarta, 2003). Menuliskan imformasi paling awal 

tentang khasiat obat tanaman dimulai tahun 3000 SM oleh bangsa cina. Di 

indonesia selain digunakan sebagai bumbu masakan, umbi bawang putih 

digunakan pula untuk mengobati tekanan darah tinggi, gangguan pernafasan. 
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Dari sekian banyak penulisan mengenai penelitian ini. Sepengetahuan penulis 

belum ada yang membahas penelitian ini secara keseluruhan.Di UIN SUSKA ini, 

khususnya di Fakultas Ushuluddin. Dengan demikian, penulis merasa tertarik untuk 

mengadakan penelitian secara khusus terhadap sayur-sayuran dalam Al-qur‟an. Maka 

penulis menuangkan penelitian ini dengan judul “JENIS-JENIS SAYURAN 

DALAM AL-QUR’AN (STUDI ANALISIS TERHADAP MANFAAT SAYUR-

SAYURAN ( SERAT ) BAGI KESEHATAN)”. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

Bab pertama berisikan tentang (latar belakang masalah, perumusan dan 

pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, alasan pemilihan judul, metode 

penelitian, tinjauan kepustakaan, serta sistematika penulisannya. 

Bab dua tentang tinjauan umum sejarah sayur-sayuran (bawang merah, 

bawang putih, sawi, dan mentimun, kacang-kacangan). 

Bab tiga merupakan tentang manfaat sayur-sayuran bagi kesehatan (sayuran 

bawang merah, bawang putih, sawi, dan mentimun, kacang-kacangan). 

Bab empat tentang analisa ayat-ayat yang berkaitan dengan sayur-sayuran 

dan penafsirannya. 

Bab lima yang merupakan bab penutup, yang berisikan kesimpulan, dan 

saran. 


