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BAB 1: 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

 Al-Qur‟an adalah mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu 

pengetahuan, semakin tampak validitas kemukjizatannya.
1
 Al-Qur‟an merupakan 

sumber utama ajaran Islam berperan sebagai petunjuk ke jalan yang terbaik untuk 

menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Petunjuk-petunjuknya banyak yang 

bersifat global, akan tetapi Nabi Muhammad SAW pembawanya diberi Allah 

tugas untuk menjelaskan maksud dan tujuan.
2
 

Allah menurunkan al-Qur‟an kepada umat manusia untuk dijadikan 

petunjuk demi keselamatan dan kebahagiaan manusia itu sendiri baik di dunia 

maupun akhirat. Hal tersebut dibuktikan oleh kandungan al-Qur‟an itu sendiri 

terdapat banyak anjuran yang mengajak manusia untuk menghayati alam semesta. 

Alam semesta adalah ciptaan Allah Swt yang karena keteraturan sistem dan 

kehebatan yang dimilikinya mengandung hikmah yang luar biasa. Dibalik 

kesempurnaan hukum alam semesta, terdapat bukti kekuasaan Yang Pencipta. 

Maka dengan menyelidiki alam semesta, manusia akan semakin sadar dan insyaf 

akan kebesaran Tuhannya dan semakin besar keinginannya untuk selalu dekat 

dengan-Nya.
3
 

Keyakinan bahwa al-Qur‟an memuat segala macam ilmu di jagad raya 

termasuk sains modern, menginspirasi sebagian mufassir untuk menciptakan 

penafsiran al-Qur‟an bernuansa ilmu pengetahuan. Salah satu yang terdapat di 

dalamnya adalah tentang peran matahari. 
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Kata “Asy-Syams” (matahari) diambil dari “Syamsah al-Qalladah” 

(kalung yang menyala)yang berlubang besar di tengah-tengahnya. Ia dinamakan 

demikian karena ia merupakan bintang yang besar.
4
 

Matahari dalam kamus besar bahasa Indonesia matahari diartikan sebagai 

suatu benda angkasa yang menjadi pusat tata surya yang berisi gas dan 

mendatangkan terang dan panas pada bumi saat siang hari.  

Manusia pada awalnya mengira bahwa bumi tidak bergerak dan 

mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi. Kemudian Covernicus, Kepler,dan 

Galileo mengeluarkan teori yang tidak bergerak itu adalah matahari dan bumi 

berputar mengelilingi matahari. 

Kemudian, berkat teleskop-teleskop canggih dan kumpulan data 

kosmologi, barulah disimpulkan bahwa matahari juga bergerak, dan bumi 

mengelilingi matahari yang bergerak ini. Meskipun sains perlu waktu lama untuk 

menyingkap hal ini, namun pergerakan matahari telah diceritakan dalam al-

Qur‟an 1.400 tahun sebelum sains mengungkap hal ini. Berlawanan dengan 

pernyataan bahwa matahari berputar dalam sebuah lingkaran tidak berujung-

pangkal mengelilingi bumi, atau bahwa ia tidak bergerak.
5
  

Al-Qur‟an  menyatakan dengan tepat bahwa matahari bergerak dengan 

tujuannya yang terdapat pada surah Yasin ayat 38: 

                 

 “Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah 

yang maha perkasa, maha mengetahui”. (Qs. Yasin:38) 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa matahari tidak diam seperti yang dikira 

sebelumnya. Karena dalam ayat ini dinyatakan dengan jelas bahwa matahari 

berjalan di tempat peredarannya. 

Matahari sebagai reactor nuklir merupakan sumber cahaya dan panas bagi 

bumi kita. Jumlah radiasi matahari yang mencapai bumi; yang menghangatkan 

bumi kita dari dinginnya ruang angkasa adalah 2 per miliar dari total jumlah 
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radiasi matahari. Bulan bukanlah merupakan sumber cahaya dan panas seperti 

matahari. Perbedaan antara matahari dan bulan dijelaskan dalam al-Qur‟an, yaitu 

cahaya matahari dinyatakan dengan kata dalam bahasa Arab “dhiya”(pancaran 

panas) dan cahaya bulan dinyatakan dengan kata “nur” (cahaya).
6
 

 Pada ayat lain disebutkan pula: 

                             

                                 

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan 

ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, 

supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak 

menciptakan demikian itu melainkan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda 

(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. Qs. Yunus (10): 5 

Ayat di atas juga menjelaskan tentang peran matahari dalan perhitungan 

waktu, dan dikatakan pula bahwa matahari berjalan sesuai dengan manzilah 

manzilah yang Allah tetapkan. 

 Tatkala merujuk kepada matahari dan bulan di dalam al-Qur‟an, ditegaskan 

bahwa masing-masing  bergerak pada orbit dan garis edar tertentu sebagaimana 

firman Allah swt. 

                               

 
“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan 

bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.” (Qs. 

Al-Anbiya‟:33) 

Di dalam sebuah hadis juga Rasulullah menjelaskan bahwa matahari terbit 

dan terbenam dibatas horizon bumi secara bergantian dan terus-menerus. 

 Pergerakan seperti itu tidak mungkin terjadi kecuali jika bumi berbentuk 

bulat dan berputar di porosnya seraya mengitari matahari sehingga siang dan 

malam datang secara bergantian. Salah satu fenomena yang membuktikan 

bulatnya bumi adalah perbedaan waktu terbit matahari berdasarkan perbedaan 
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horizon. Matahari, juga benda-benda angkasa lain, seperti bulan dan bintang, bagi 

penduduk di satu daerah tertentu mungkin terlihat sedang terbit dan di daerah lain 

terbenam. Namun semuanya bergerak pada garis edarnya. Fakta ilmiah yang 

disampaikan Rasulullah di tengah manusia yang saat itu menyakini bahwa bumi 

datar dan tidak bergerak membuktikan dengan jelas bahwa Muhammad adalah 

utusan Allah pencipta alam semesta. Tidak ada seorang pun yang mengetahui 

bahwa bumi ini bulat dan bergerak mengelilingi matahari pada garis edarnya. 

Tidak ada seorang pun yang mengetahui matahari, bulan, bintang bergerak pada 

garis edarnya masing-masing.
7
 

Allah menjadikan matahari untuk kita dan memudahkannya untuk 

bergerak. Pada pagi hari ia mengirimkan sinarnya kepada kita yang membawa 

panas dan cahaya, mengandung sebab-sebab yang dibutuhkan dalam kehidupan. 

Kemudian pada sore hari ia terbit di bagian dunia yang lain.
8
 

Bima sakti atau galaksi dimana terdapat bumi yang kita diami ini hanya 

mempunyai satu matahari sebagai sumber cahaya.
9
 

Pergerakan matahari seperti demikian mendatangkan manfaat bagi  

seluruh makhluk di bumi, baik tumbuhan, manusia, hewan. Hal ini pun telah 

diabadikan Allah dalam al-Qur‟an jauh sebelum sains menyingkap hal itu.  

Maka dengan inilah timbul inisiatif untuk mengangkat masalah tersebut 

sebagai bentuk penelitian ilmiah dengan judul “MANFAAT MATAHARI 

MENURUT AL- QUR‟AN DAN KAITANNYA DENGAN SAINS”. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis mengkaji tentang “ Peran Matahari 

Menurut Al- Qur‟an Dan Kaitannya Dengan Sains”. Adalah sebagai berikut: 

1. Al-Qur‟an sangat tegas menjelaskan tentang matahari. Sehingga penulis 

ingin  meneliti peran-perannya. 
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2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan mufassir, baik penafsiran ulama 

klasik maupun modern dan juga pandangan sains  terhadap peran-peran 

matahari. 

3. Sepengetahuan penulis, bahwa belum ada di fakultas Ushuluddin UIN 

Suska Riau yang membahasnya dalam bentuk skripsi. 

Berdasarkan alasan di atas maka penulis merasa perlu untuk mengangkat 

masalah ini, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

tafsiri lmi. 

1.3 Penegasan istilah 

Agar penelitian ini dapat di fahami secara baik dan untuk menghindari 

kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul ini, maka 

penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul 

penelitian yang di bahas. 

1.3.1 Manfaat 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia manfaat adalah faedah, laba; 

untung.  

1.3.2 Matahari 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia matahari adalah Benda 

angkasa, titik pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan 

terang dan panas pada bumi pada siang hari.
10

 

1.3.3   Sains 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Sains adalah ilmu 

pengetahuan pada umumnya, pengetahuan sistematis alam dan dunia fisik, 

termasuk di dalamnya, botani, fisika, kimia, geologi, zoology, pengetahuan 

sistematis yang diperoleh dari sesuatu observasi, penelitian, dan uji coba yang 

mengarah pada penetuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang 

diselidiki, dipelajari.
11

 

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis simpulkan bahwa peran 

matahari adalah kedudukan matahari dalam kehidupan di bumi sebagai titik 
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pusat tata surya berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas 

pada siang hari.  

  

1.4 Batasan Masalah  dan  Rumusan Masalah  

1.4.1 Batasan Masalah 

Manfaat matahari bagi kehidupan di bumi sangatlah banyak 

diantaranya, manfaat matahari dalam fotosintesis, panas matahari 

memberikan suhu yang pas untuk kelangsungan hidup organisme di Bumi, 

pembangkit listrik tenaga matahari adalah model baru pembangkit listrik 

dengan sumber energi terbaru, Pergerakan rotasi bumi menyebabkan ada 

bagian yang menerima sinar matahari dan ada yang tidak, Matahari 

menjadi penyatu planet-planet dan benda angkasa lain di sistem tata surya 

yang bergerak atau berotasi mengelilinya. Namun penulis hanya akan 

membahas ayat-ayat yang berbicara fungsi matahari berkenaan dengan 

terjadinya siang dan malam. Yaitu pada surah az-Zumar: 5, Fussilat: 37, 

Yunus:5, Fatir: 13, Al-An‟am: 96 

 

1.4.2 Rumusan Masalah 

1. Apa saja manfaat matahari dalam kehidupan menurut al-Qur‟an 

dan sains  ? 

2. Bagaimana kaitan  antara al-Qur‟an dengan sains  terhadap manfaat 

matahari pada proses terjadinya siang dan malam? 

 

1.5 Tujuan dan Kegunaan 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apa saja manfaat matahari menurut al-Qur‟an dan 

Sains 

2. Untuk mengetahui hubungan antara al-Qur‟an dan sains berkenaan 

dengan manfaat matahari terhadap terjadinya siang da malam 

1.5.2 Kegunaan Penelitian  

1. Hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, 

khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian 

tentang masalah yang sama atau tidak, yang bersifat ilmiah sehingga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisme
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pembangkit_listrik_tenaga_matahari&action=edit&redlink=1
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memberikan memberikan sumbangsih bagi perkembangan 

pengetahuan ilmiah. 

2. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang tafsir dan ilmu 

pengetahuan yang bercorak ilmiah. 

3. Sebagai persyaratan menyelesaikan program study strata satu (S1) 

dalam ilmu Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  

Kasim Riau. 

 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Banyak literatur yang menjelaskan tentang peran matahari, karena kajian 

ini bukanlah sesuatu yang baru dalam wacana sains, bahkan telah ada sejak 

berabad-abad lamanya. Sementara dalam diskursus Islam, pembahasan mengenai 

peran matahari banyak ditemukan dalam ilmu falaq.  

Bahkan, ternyata dalam bidang tafsir pun terdapat kajian serupa, yaitu 

masalah sains. Menurut penulis penelitian  peran matahari secara sains dan al-

Qur‟an sangat jarang dilakukan. 

Diantara literatur yang menjadi tinjauan penulis dalam penulisan skripsi 

ini adalah beberapa karya ilmiah berikut. 

Zaghlul Raghib al-Najjar dalam bukunya Sains dalam Hadis.Mengerti 

Mukjizat Ilmiah Sabda Rasulullah. , di dalam buku ini dijelaskan dan menelaah 

beberapa hadis dengan pendekatan saintis-ilmiah.
12

 

As-Sayyid Mahmud Syukri Al-Alusidalam bukunya Al-Qur‟an dan Ilmu 

Astronomi. Karya ini membahas tentang penemuan-penemuan astronomi 

termasuk diantaranya tentang bintang yang bergerak, matahari yang bergerak, 

karya ini juga memhabas tentang posisi, kondisi,karya ini juga memisahkan 

diantara pendapat para mufassir da para astronomi.
13

 

Caner Taslaman dalam bukunya Miracle of the Qur‟an, yang 

diterjemahkan oleh AryNilandari. Karya ini membahas tentang penciptaan alam 
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semesta dan menjelaskan bagaimana pergerakan matahari dan fungsi matahari 

dalam kehidupan seluruh makhluk.
14

 

Skripsi khoirun Nisa yang berjudul: Peredaran Matahari Dalam Al-Qur‟an 

(studi atas penafsiran Tantawi Jauhari dalam Kitab aljawahir fi Tafsir al qur‟an al 

karim). Skripsi ini fokus kepada tinjauan umum tentang matahari dan 

peredarannya, dengan membahas pengertian matahari dan awal kejadiannya, serta 

menyebutkan karakteristik matahari, skripsi ini juga juga membahas penafsiran 

tantawi jauhari dalam kitab al-Jawahir Fi Tafsir al-Qur‟an al-Karim mengenai 

peredaran matahari.
15

 

Miracle of the qur‟an karya harun yahya. Dalam bukunya ia hanya 

mengkaji masalah orbit bulan dan keterkaitannya denga QS. Yasin [36] ayat 39-

40 dan qur‟an surah yunus ayat 5. Ia menjelaskan secara detail tentang bentuk 

atau pola orbit bulan yang menyerupai hurup “S” yang dalam al-Qur‟an 

digambarkan sebagai tanda tua yang terpuntir, urjun. Kemudian memberikan 

sedikit keterangan tentang posisi bulan yang digunakan untuk perhitungan 

kelender qamariyyah.
16

 

Penciptaan jagat raya dalam perspektif al-Qur‟an dan Sains karya 

Kementerian Agama RI 2012. Di dalam buku ini dijelaskan tentang fenomena 

alam, yang di dalamnya membahas tentang pergantian siang dan malam, 

perhitungan waktu, isyarat adanya kehidupan di luar bumi, dan mengungkap 

tentang penciptaan langit, bumi dan isinya.
17

 

Skripsi mochamad reza yuliatmaja yang berjudul kajian lama penyinaran 

matahari dan intensitas radiasi matahari terhadap pergerakan semu matahari saat 

solstice di semarang (studi kasus badan meteorologi dan geofisika stasiun 

klimatologi pada bulan juni dan September tahun 2005 -2007), skripsi ini 

membahas tentang akibat yang dapat ditimbulkan oleh persentase lama 
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penyinaran matahari dan intensitas radiasi matahari terhadap pergerakan semu 

matahari saat solstice dan diluar solstice di kota semarang.
18

 

Jurnal Alpizar yang berjudul : mengelola alam lewat konsep al-Qur‟an. 

Jurnal ini membahas tentang alam sebagai ciptaan Allah, bumi, langit, bulan, 

matahari dan segala Sesuatu yang ada di alam adalah ciptaan Allah, manusia di 

suruh untuk menggali dan mengekspoitir alam ini. Fenomena ayat-ayat kauniyah 

merupakan lapangan yang terbuka luas dalam penelitian.
19

 

Penelitian-penilitian ini tidak sama dengan penelitian yang lain. Karena 

penelitian ini khusus membahas tentang manfaat matahari dan tidak membahas 

dari segi yang lain. 

  

1.7 Metodologi Penelitian  

Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat perpustakaan (library 

rescach) yaitu dengan mengedakan penelitian dari berbagai literatur yang erat 

hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti. 

Penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang lain. Karena penelitian ini 

khusus membahas tentang peran-peran matahari dan tidak membahas dari segi 

pergerakan matahari atau dari segi yang lain.  

1.7.1 Sumber Data 

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka data 

yang penulis ambil adalah dari berbagai sumber tertulis diantaranya adalah 

sebagai berikut: 

1.  Data primer adalah data utama yang bersumber dari al-Qur‟an, dan 

buku yang berkaitan dengan peran matahari dalam al-Qur‟an.  

2. Data sekunder adalah kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan 

pembahasan tersebut, diantaranya tafsir al-Maraghi, al-Misbah, Ibnu 

Katsir, tafsir Tantawi Jauhari, serta kitab-kitab yang memiliki kaitan 

dengan pembahasan ini, dan buku-buku yang berkaitan sains dan lain-

lainnya. 

                                                             
18
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1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Keseluruhan data yang diambil akan dikumpulkan kemudian 

dilakukan dengan cara pengutipan secara sistematis sehingga menjadi satu 

paparan yang jelas tentang manfaat matahari dalam al-Qur‟an dan 

implementasinya dalam kehidupan. 

1.7.3 Teknik Analisis data 

Data yang telah tekumpul disajikan secara sistematis dengan 

menggunakan teknik analisa isi (content analysis) dengan metode tematik 

melalui pendekatan corak tafsir Ilmi atau sains modren serta pendapat 

ilmuan yang berhubungan dengan manfaat matahari. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut: 

a. Penetapan matahari sebagai sentral (topik) 

b. Melacak dan menghimpun ayat-ayat Al-Qur‟an yang mengandung atau 

menjelaskan peran matahari dengan merujuk kepada kitab al Mu‟jam 

al- Mufahras li Alfazh al-Qur‟an al-Karim. 

c. Menyusun urutan-urutan dengan masa turunnya ayat atau perincian 

masalahnya, dengan memisahkan periode makkah (makkiyah) periode 

madinah (madaniyah) serta disertai pengetahuan tentang asbabun 

nuzulnya (bila ada) 

d. Memahami korelasi ayat-ayat dan surat-suratnya. 

e. Menyusun pembahasan dalam satu rangka yang sempurna (out line) 

f. Mempelajari semua ayat-ayat yang sama pengertiannya, atau 

mengkompromikan antara yang „am dengan khash, mutlaq dan 

muqayyad, atau yang kelihatannya bertentangan, sehingga semuanya 

bertemu pada satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam 

penafsiran. 

g. Mengkaji secara ilmiah data yang telah di peroleh dengan pendekatan 

tafsir ilmi dengan mangutip pendapat mufasir dan ilmuan yang 

berkenaan dengan peran matahari, serta menghubungkannya dengan 

penemuan ilmiah dari sudut sains. 

h. Menarik kesimpulan berdasarkan semua data dan fakta yang telah 

diteliti. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan penjelasan tentang isis 

penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan 

sebagai berikut 

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab Kedua, Mengungkap tentang pengertian matahari, peran-peran 

matahari yang disebutkan dalam al-Qur‟an, penggunaan kata matahari dalam al-

Qur‟an, pengerian sains secara umum dan kegunaannya. 

 Bab Ketiga, Memaparkan penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan 

matahari yang ada dalam al-Qur‟an, ayat-ayat tentang manfaat matahari, disini 

penulis mengambil Tafsir al-Maraghi, Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka, Tafsir 

Ibnu Katsir, Tafsir fi dzilalil Qur’an, tafsir al-Qurtubi, tafsir al-Misbah karya 

Qurais shihab, dan tafsir al-jawahir fil Qur’an. 

 Bab Keempat,  Analisis mengenai bagaimana manfaat matahari dalam al-

Qur‟an dan sains serta apa saja manfaat matahari dalam al-Qur‟an dan sains. 

 Bab Kelima, Penutup yang menjadi bab akhir dari penelitian ini yang 

berisikan simpulan untuk menjawab semua pertanyaan pada rumusan masalah dan 

saran yang memberikan ide baru untuk penelitian selanjutnya. 

 


