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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Nama Al-Qur`an muncul bukan hasil dari pemikiran manusia, namun Nama Al-

Qur`an itu muncul didalam kitab itu sendiri. Berawal dari pemikira itulah muncul 

sebuah pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur`an bukanlah hasil definisi dari 

sebuah kata, namun Al-Quran adalah sebuah isim alam yang diberikan Allah kepada 

kitab suci ini. Diantaranya adalah pendapat dari imam Syafi`i yang merasa tidak 

perlu mengupas asal usul pemberian nama ini, karena Allah lah yang memang 

memberi nama demikian sama saja ketika Allah memberi nama kitab Taurat dan Injil 

kepada Nabi Musa dan Isa AS.
1
 Sumber dari segala ilmu pengetahuan tentang 

keislaman tidak terlepas dari al-Qur‟an. Siapapun yang membaca, mengahayati, dan 

mengamalkannya tidak akan pernah celaka dikala banyak orang yang celaka dan 

tidak pernah tersesat dikala banyak orang yang tersesat. Dia selalu setia membimbing 

orang yang mau mengikuti aturannya. Dan seperti itu pulalah sebaliknya, bagi orang 

yang tidak mau mengikuti ajarannya pasti akan tersesat dan tidak tau arah hidup yang 

sebenarnya yang pada akhirnya ia menempuh perjalanan hidup dengan kekacauan 

dan kebingungan.2
  

Adapun pendapat para ulama yang di sepakati oleh para Ahli ulama ushul ialah 

Al-Qur`an kalam Allah yang tiada tandingannya (Mu`jizat) yang diturunkan kepada 

Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan Rassul dengan perantara malaikat 

jibril AS di mulai dari surat AL-Fatihah dan di akhiri dengan surat An-Nas dan 

ditulis oleh mushaf mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan 

mempelajarinya suatu ibadah,
3
  

Al-Qur‟an laksana mutiara yang dapat memancarkan cahaya petunjuknya ke 

semua arah, sesuai dengan keinginan mufassir kitab suci ini. Al-Qur‟an dapat 

diyakinimemiliki dua esensi, lafaz dan makna. Oleh karena itu, dengan pemahaman 
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maknanya, kita dapat memperoleh dalam al-Qur‟an signifikansi teologis, sosiologis, 

kultural, dan juga tentu saja signifikansi saintifik.
4
 Walaupun al-Qur‟an yang datang 

sebelum teknologi modern, al-Qur‟an sudah memuat ilmu pengetahuan modern. Hal 

ini juga sudah termaktub di dalam al-Qur‟an sebagai berikut: 

بِآيَاتِنَا إَِّلَّ الظَّالُِمونَ بَْل هَُو آيَاٌت بَيِّنَاٌت فِي ُصُدوِر الَِّذيَه أُوتُوا اْلِعْلَم ۚ َوَما يَْجَحُد   

Artinya: 

Sebenarnya, Al Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada 

orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat 

Kami kecuali orang-orang yang zalim.
5
 

Dinukil dari Ad-Dzahabi Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang (Memiliki) 

mukzizat diturunkan kepada penutup Nabi dan Rasul, dengan melalui perantara 

malaikat jibril, ditulis dalam berbagai mushaf, dinukilkan kepada kita dengan secara 

tawatur (mutawatir), yang dianggap beribadah membacanya, dimulai dari surah Al-

Fatihah dan ditutup dengan surah Al-Nas.
6
 Dari definisi diatas dapat di ambil 

kesimpulan bahwa al-Qur‟an adalah sebuah mukzizat yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad, yang tidak akan ada kesalahan di dalamnya, baik di masa lalu dan juga 

di masa yang mendatang, sesuai dengan ayat pembuka al-Qur‟an yang berbunyi: 

 َذلَِل اْلِكتَاُب ََل َرْيَة فِيِو ىًُدى لِْلُوتَّقِينَ  **الن 

Artinya: Alif Lam Mim. Kitab (Al-Qur‟an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk 

bagi mereka yang bertakwa. 

 

Kajian-kajian di dalam al-Qur‟an disebut dengan Ulumul Qur‟an. Sedangkan 

kajian kajian dalam memahami isi al-Qur‟an disebut dengan Uluum at-Tafsir. 

Didalam Uluum at-Tafsir terdapat berbagai metode dalam menafsirkan ayat, mulai 

dari metode tahlili sampai dengan muqoron. Dan dalam metode itu terdapatlah 

berbagai corak dalam penafsiran ayat, yang salah satunya adalah corak tafsir ilmi 
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atau penjelasan ilmiah yang mana suatu ayat kauniyah dikaitkan dengan sains 

modern dimana kita dapat membuktikan secara ilmiah kemukzizatan al-Qur‟an.
7
  

Sebagai rujukan dari berbagai ilmu pengetahuan serta hukum Islam, ayat ayat 

al-Qur‟an tidaklah menentukan syariat-syariat sampai kepada yang kecil-kecil yang 

mengatur muamalah (hubungan) usaha manusia dan lain lain.
8
 Dalam al-Qur‟an 

hanya terdapat garis besar saja, yang mana darinyalah kita berpikir akan suatu hal. 

Seperti halnya ayat-ayat kauniyah. 

Al-Qur‟an dalam memberi petunjuk hanya mengisyaratkan secara global. Oleh 

sebab itu, sebagai intelektual haruslah menggali sedalam dalamnya makna dan 

hikmah yang terkandung di dalam isyarat-isyarat yang diberikan oleh Allah di dalam 

kitab-Nya. 

Dalam mengungkapkan isyarat di dalam al-Qur‟an tidak hanya cukup dengan 

merenungi dan mengkhayalkan, akan tetapi kita perlu ilmu untuk hal itu, itulah yang 

di sebut dengan tafsir. Tafsir adalah ilmu yang membahas tentang al-Qur‟an dari segi 

dilalahnya sesuai dengan kehendak Allah Swt; menurut kemampuan manusia.
9
 Inilah 

yang harus kita lakukan agar dapat mengungkap mukzizat al-Qur‟an, baik dari segi 

bahasa maupun dari segi Ilmiah/Sains. 

Al-Qur‟an dalam hal ini merupakan kitab pedoman dalam ilmu pengetahuan. 

Prof. Keith el Moore. P.Hd. sangat terkejut setelah ia melihat penelitiannya pada era 

modern telah termaktub di dalam al-Qur‟an yang jauh sudah ada sebelum teknologi 

canggih ada, berbunyi: 

نَا ثُنَّ َجَعْلنَاهُ نُْطفَةً فِي قََراٍر َهِكيٍن ** ثُنَّ َخلَْقنَا النُّْطفَةَ َعَلقَةً فََخلَْقنَا اْلَعلَقَةَ ُهْضَغةً فََخلَ  ْْ ََ ْقنَا اْلُوْضَغةَ ِعََاًها فََك

ُن اْلَخالِقِينَ اْلِعََاَم لَْحًوا ثُنَّ أَْنَشأْ  ََ ُ أَْح  نَاهُ َخْلقًا آَخَر فَتَبَاَرَك َّللاَّ

Artinya: Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat 

yang kokoh (rahim).. Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu 

segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami 

jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 

Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah 

Allah, Pencipta Yang Paling Baik. (Q.S. Al-Mu‟Minun 13-14) 
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Dari kisah diatas sudah jelaslah bahwa al-Qur‟an dapat di buktikan secara ilmiah.  

Thin dalam bahasa Indonesia diartikan dengan lumpur, Tanah liat.
10

 Lumpur 

dalam sains di beri pengertian sebagai campuran cair atau semi cair antara air dan 

tanah, lumpur terjadi saat tanah basah. Sedangkan tanah liat atau lempung adalah 

partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari empat 

micrometer.  

Thin atau tanah di dalam al-Qur‟an terungkap sebanyak 12 kali. Dalam bentuk 

masdar sebanyak satu kali dan bentuk mufrad terulang sebanyak sebelas kali.
11

 

Sebagai berikut Surah Ali Imron ayat 49, Al Maidah 110, Al An‟am ayat 2, Al-„Arof 

ayat 12, Al-Mu‟minun ayat 12, Al-Qosos ayat 38, As-Sajadah ayat 7, As-Shoffat 

ayat 11, Shat ayat 71, 76, Surah Ad-Zariyat ayat 33. Masdar hanya terdapat di dalam 

surah Al-Isra‟ ayat 61.
12

 

 Atas dasar pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 

memaparkan lebih lanjut tentang “At-Thin dalam Al-Qur‟an Menurut Ulama Tafsir 

dan Sains Modern (Kemu‟jizatan Al-Qur‟an dari Aspek Sains)”. 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Alasan penulisan judul adalah sebagai berikut: 

a. Informasi ilmu pengetahuan yang terkandung didalam al-Qur‟an sangat 

banyak dan perlu digali dan didalami secara ilmiah. Diantaranya adalah 

yang berhubungan dengan kehidupan, yakni Thin yang sangat 

berpengaruh bagi keseimbangan alam dan kehidupan manusia. 

b. Mengungkap  kemu‟jizatan al-Qur‟an  

c. Untuk mengetahui bagaimana Thin didalam al-Qur‟an berdasarkan 

penafsiran para Mufassir dan bagaimana kemu‟jizatan ilmiah al-Qur‟an 

mengenai hal tersebut. 
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1.3 Penegasan Istilah 

Agar kajian ini mudah dimengerti dan untuk menghindari kekeliruan dalam 

memahami istilah pada judul, maka penulis perlu memahamkan penegasan istilah-

istilah yang menjadi kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu: 

1.3.1  At-Thin 

Kata Thinun merupakan ism mufrad jins mudzakar (kata benda yang 

bermakna tunggal), dengan bentuk prularnya (jamak taksir) Al-Thin. 

Dalam mu`jam mufradat li Alfazh Al-Qur`an, al-Ragib al-Ashfahani 

mendefenisikan dengan sesuatu yang rendah atau di bawah (kebalikan 

dari sesuatu yang tinggi, missal: langit); sesuatu yang bias 

menumbuhkan sesuatu yang lain atau sesuatu yang bias menyuburkan 

sesuatu.
13

 

1.3.2 Sains 

Kata sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti 

"pengetahuan" atau "mengetahui". Dari kata ini terbentuk kata science 

(Inggris). Sains dalam pengertian sebenarnya adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari berbagai fenomena alam sehingga 

rahasia yang dikandungnya dapat diungkap dan dipahami. Sains 

merupakan ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang telah 

diuji atau bisa dibuktikan kebenarannya. 

1.3.3 Mu`jizat 

Peristiwa luarbiasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku 

nabi, sebagai bukti kenabiannya. Adajuga yang mendefinisikan 

sebagai sesuatu yang luarbiasa yang diperlihatkan Allah SWT melalui 

para nabi dan rasulnya, sebagai bukti atas kebenaran pengakuan 

kenabian dan kerasulann ya. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, untuk mendapatkan informasi 

mengenai bagaimana sains mampu membuktikan kem‟jizatan ilmiah al-Qur‟an 

tentang Thin maka penulis dapat merumuskannya sebagai berikut : 

a. Bagaimana Identifikasi ayat-ayat dalam al-Qur‟an mengenai Thin? 

b. Bagaimana penafsiran ulama tentang Thin? 

c. Bagaimana Relevansi ayat tentang Thin dengan Sains? 

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian   
 

1.5.1  Tujuan Penelitian. 

a. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana sebenarnya identifikasi 

ayat-ayat mengenai Thin dalam al-Qur‟an. 

b. Untuk mengetahui bagaimana uraian tentang Thin dalam al-Qur‟an. 

c. Untuk mengetahui bentuk relevansi ayat tentang Thin dalam al-

Qur‟an. 

1.5.2 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai dua (2) kegunaan, yaitu : 

a. Akademis 

1. Penelitian ini sebagai kontribusi untuk memperkaya khazanah 

dan pengembangan keilmuan dalam islam terutama kajian tafsir. 

2. Penelitian ini juga sebagai sumbangan penulis dalam 

perkembangan wawasan keilmuan dan meningangkatkan daya 

pemikiran penulis dalam bidang tafsir. 

3. Penelitian ini berguna bagi penulis dalam memenuhi persyaratan 

akademis guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar 

Strata1 di Jurusan Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir, Fakultas 

Ushuluddin, UIN SUSKA RIAU. 

 



7 
 

 
 

b. Praktis 

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan 

pemahaman penulis khusunya dan pembaca umumnya mengenai 

kemu‟jizatan  ilmiah al-Qur‟an tentang Thin dalam al-Qur‟an serta 

memperkaya khazanah ilmu-ilmu keislaman terutama dalam bidang 

tafsir. 

1.6 Tinjauan Pustaka 

Sebagaimana yang kita ketahui, Thin dalam al-Qur‟an adalah tanah yang kita pijaki 

dibumi ini. Dalam hal ini penulis belum menemukan sesuatu hal yang membahas 

tentang tanah atau Thin ini, akan tetapi penulis mendapatkan beberapa cendikiawan 

yang telah membahas seputar leteratur di bidang sains ini, antara lain:  

a. Undang kurnia, Fahmuddin Agus, Abdurachman Adimihardja, Ai Dariah “Sifat 

fisik tanah dan metode analisisnya” buku ini mengupas seluruh keragaman 

bentuk tanah dan sifat tanah tersebut. 

b. Dr. Ir. Kemas Ali Hanafiah, M.S. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Tanah yang dibahas 

ini dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu pembentukan, sifat dasar tanah, 

tingkatan kesuburan. 

c. Ridwan Abdullah Sani. “Sains berbasis Al-Qur`an”.(Jakarta: PT Bumi Aksara). 

Buku ini memebahas kajian Al-Qur`an dari sudut pandang sains modern dan 

merujuk pada ahli tafsir. 

d. Al-Ghazali, al-Hikmah fi Makhluqatain, yang di terjemahkan oleh Kaserun As. 

Rahman. Dengan judul buku yang sudah di terjemah kebahasa Indonesia yaitu: 

Rahasia penciptaan alam semesta dan makhluk hidup. Yang mana didalamnya 

membahas tentang hikmah penciptaan makhluk hidup dan alah semesta oleh 

Allah SWT. 

1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sepenuhnya dilakukan dengan 

penelitian perpustakaan atau dikenal dengan istilah library Research. Penelitian yang 
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dilakuan dengan mengambil informasi-informasi yang berbentuk file research selain 

mengambil dari Al-Qur‟an, Hadits, dan juga Tafsir. Dengan metode tematik atau 

maudhu‟ī yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur‟an dengan cara menghimpun atau 

mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki makna dan tujuan yang sama, yang 

susunannya di beberapa tempat dalam al-Qur‟an 
14

 

Dalam metode ini menurut M. Quraisy Syihab dalam karyanya yang berjudul  

Tafsir al-Qur‟an Masa Kini mengemukakan,  bahwa langkah yang pertama adalah 

menghimpun ayat-ayat yang menjadi topik pembahasan, sekaligus dengan 

berdasarkan pada priode turunnya yaitu Mekkah dan Madinah serta asbab al-

Nuzulnya. Kemudian  topik akan dibahas secara detail dengan mencantumkan 

korelasi antar ayat-ayat yang  bersangkutan dan dilengkapi dengan hadits-hadits yang 

mendukung pembahasan. Selain itu,  metode ini juga dihimpun dengan 

mengompromikan ayat–ayat yang „amm dan  khas, mutlaq dan muqayyad, kemudian 

hasil pembahasan akan digambarkan pada kesimpulan.
15

  

Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka untuk melaksanakan penelitian ini 

penulis menggunakan dan menerapkan beberapa hal sebagai berikut: 

17.1 Sumber Data 

a. Sumber data primer adalah sumber pokok dari penelitian ini seperti Al-

Qur‟an, hadits, dan buku buku sains yang berkaitan dengan pembahasan. 

b. Sumber data skunder adalah sumber yang di ambil selain dari sumber data 

primer. Seperti jurnal, majalah, dan juga artikel-artikel yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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1.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumulan data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah: 

a. Mengumpulkan semua data yang berasal dari data primer dan skunder 

kemudian menelaahnya. 

b. Mengklasifikasikan data primer dan data sekunder. Kemudian menelaah 

semua literatur dan mengutip bagian-bagian yang berhuubungan dengan 

penelitian 

1.7.3  Teknik Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif, yakni analisis yang dilakukan dengan cara merangukum 

sekumpulan data kemudian menganalisisnya. Seperti analisis yang 

dilakukan melalui al-Qur‟an, hadits, tafsir, dan buku-buku sains, kemudian 

merangkumnya dalam suatu baca‟an yang mudah difahami. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan penjelasan tentang sis penelitian 

ini, maka sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : Merupakan pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Alasan 

Pemilihan Judul, Penegasan Ilmiah, Perumusan dan Batasan 

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Berfikir, 

Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : Pengertian Mu‟jizat al-Qur‟an, macam-macam mu‟jizat al-Qur‟an, 

segi mu‟jizat al-Qur‟an, pengertian sains, urgensi sains, pendapat 

ulama mengenai penafsiran dengan pendekatan sains, pengertian dan 

macam-macam tanah, unsur-unsur dan manfaat tanah bagi manusia. 

BAB III : Identifikasi ayat-ayat dalam al-Qur‟an mengenai Thin dalam al-

Qur‟an beserta tafsirnya. 

 



10 
 

 
 

BAB IV : Analisis ayat-ayat al-Qur‟an tentang Thin (Tanah) yang didalamnya 

dinyatakan  pandangan mufassir serta pendekatan ilmu sains. 

BAB V : Penutup, yang meliputi kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran. 

 


