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BAB 2 

TINJAUAN UMUM TENTANG KEMU`JIZATAN AL-QUR`AN, SAINS DAN 

TANAH 

2.1 Kemu`jizatan Al-Qur`an 

Berdsarkan sifatnya, mukjizat (Al-Qur`an) yang diberikan kepada nabi Muhammad 

SAW. sangatlah berbeda dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi 

terdahulu 

2.1.1 Kemukjizatan Al-Qur`an dari aspek Basaha dan Sastra  

Dari segi kebahasaan dan kesastraannya Al-Qur`an mempunyai gaya bahasa yang khas 

yang sangat berbeda dengan bahasa masyarakat Arab, baik dari pemilihan huruf dan 

kalimat yang keduanya mempunyai makna yang dalam. Usman bin Jinni(932-1002) 

seorang pakar bahasa Arab -sebagaimana dituturkan Quraish Shihab- mengatakan bahwa 

pemilihan kosa kata dalam bahasa Arab bukanlah suatu kebetulan melainkan 

mempunyai nilai falsafah bahasa yang tinggi13. Kalimat-kalimat dalam Al-Qur`an 

mampu mengeluarkan sesuatu yang abstrak kepada fenomena yang konkrit sehingga 

dapat dirasakan ruh dinamikanya, termasuk menundukkan seluruh kata dalam suatu 

bahasa untuk setiap makna dan imajinasi yang digambarkannya. Kehalusan bahasa dan 

uslub Al-Qur`an yang menakjubkan terlihat dari balgoh dan fasohahnya, baik yang 

konkrit maupun abstrak dalam mengekspresikan dan mengeksplorasi makna yang dituju 

sehingga dapat komunikatif antara Autor(Allah) dan penikmat (umat). 
1
 

 

2.1.2 Kemukjizatan Al-Qur`an dari aspek Isyarat Ilmiyah  

Selain keistimewaan pada kebahasaan, Al-Qur`an juga mempunyai isyarat-isyarat 

ilmiyah yang sebagian ulama menganggap sebagai bentuk kemukjizatan Al-Qur`an. 

Diantara isyarat-isyarat itu adalah bagaimana Al-Qur`an berbicara tentang reproduksi 

                                                             
1
 Said Aqil Munawar, MA, Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki, Cetakan ke 2 ) Jakarta :

Ciputat Press, 2002(,  hlm . 33-34. 
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manusia. Setidaknya ada beberapa ayat yang menjelaskan proses kejadian manusia yang 

berasal dari Nutfah (air mani), yaitu surat Al-Qiyamah (75:36 -39):  

36. Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa 

pertanggung jawaban)? 

37. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim),  

38. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan 

menyempurnakannya. 

39. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan.  

Surat An-. Najm (53: 45-46):  

45. Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.  

46. Dari air mani, apabila dipancarkan 

Surat Al-Waqi’ah (56: 58-59)  

58. Maka Terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.  

59. Kamukah yang menciptakannya, atau kamikah yang menciptakannya?  

Ayat-ayat di atas pada zaman modern sesuai dengan penemuan para ahli genetika 

bahwa air mani yang menyembur dari laki-laki mengandung 200.000.000 lebih sel 

sperma yang salah satu darinya akan menembus rahim dan membuahi ovum. Dalam 

konsep tersebut bahwa sel sperma mempunyai kromosum yang dilambangkan hurup 

XY, sedangkan perempuan XX. Apabila sel sperma yang berkromosum X lebih 

dominan maka akan lahir perempuan sedang apabila yang lebih dominan Y maka akan 

lahir laki-laki. Barang kali inilah penjelasan sementara tentang informasi ayat ke 39 

surat Al-Qiyamah. Kemudian setelah ovum terbuahi akan menjadi zigot atau yang dalam 

ayat ke 38 disebut ‘Alaqoh. 
2
 

 

2.1.3 Kemukjizatan Al-Qur`an dari aspek kisah-kisah purba  

Manna’Kholil Khattan menyebutkan macam-macam kisah yang terdapat di Al-Qur`an. 

Pertama, kisah-kisah para Nabi dan segala hal yang menyangkut perjuangannya. Seperti 

Nabi Nuh AS, Ibrahim AS, Musa AS, Isa AS, Muhammad SAW. dan seterusnya. 

                                                             
2
  Quraish Shihab, Mukjizat Al-Quran, cetakan V  (Bandung: Misan, 1999), hlm. 166-170. 
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Kedua, kisah-kisah yang berhubungan dengan masa lulu dan orang-orang yang belum 

bias dipastikan kenabiaanya. Misalnya kisah beribu-ribu orang yang pergi dari 

kampungnya karena takut mati, kisah Talut dan Jalut, dua orang putra Adam, Ashaabul 

kahfi, Zulkarnain, ashaabul Sabt, Karun dan lain-lainnya. Ketiga, kisah yang 

berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. seperti perang 

badar, prang uhud, perang Hunain, perang Ahzab, tentang Isra` dan Mi’raj dan lain-

lain.28
3
 

2.1.4 Kemukjizatan Al-Qur`an dari aspek Tasyri’ (hukum)  

Tak kalah menakjubkan lagi ketika Al-Qur`an berbicara tentang hukum(tasyri’) baik 

yang bersifat individu, sosial(pidana, perdata, ekonomi serta politik) dan ibadah. 

Sepanjang sejarah peradaban umat, manusia selalu berusaha membuat hukum-hukum 

yang mengatur sekaligus sebagai landasan hidup mereka dalam kehidupan mereka. 

Namun demikian hukum-hukum tersebut selalu direkonstruksi diamandement bahkan 

dihapuskan sesuai dengan tingkat kemajuan intelekstualitas dan kebutuhan dalam 

kehidupan sosial yang semakin kompleks. Perkara ini tak berlaku pada Al-Qur`an. 

Hukum-hukum Al-Qur`an selalu kontekstual berlaku sepanjang hayat, dimanapun dan 

kapanpun karena Al-Qur`an datang dari Zat yang Maha Adil lagi Bijaksana. Dalam 

menetapkan hukum Al-Qur`an menggunakan cara-cara sebgai berikut; pertama, secara 

mujmal. Cara ini digunakan dalam banyak urusan ibadah yaitu dengan menerangkan 

pokok-pokok hukum saja. Demikian pula tentang mu’amalat badaniyah Al-Qur`an 

hanya mengungkapkan kaidah-kaidah secara kuliyah.sedangkang perinciannya 

diserahkan pada As-Sunah dan ijtihad para mujtahid. Kedua, hukum yang agak jelas dan 

terperinci. Misalnya hukum jihad, undang-undang peranghubungan umat Islam dengan 

umat lain, hukum tawanan dan rampasan perang. Seperti QS. At-Taubah 9:41. Ketiga, 

jelas dan terpeinci. Diantara hukum-hukum ini adalah masalah hutang-piutang QS. Al-

Baqarah,2:282. Tentang makanan yang halal dan haram, QS. An-Nis` 4:29. Tentang 

sumpah, QS. An-Nahl 16:94. Tentang perintah memelihara kehormatan wanita, diantara 

QS. Al-Ahzab 33:59. dan perkawinan QS. An-Nisa` 4:22. 

                                                             
3
 Manna’ Khalil al_Qattan, Studi Ilmu Qur’an, terjemahan dari:  Al-Qur’an ulum fi mabahis,  cetakan V , 

(Yogyakarta: Litera Antar Nusa dan Pustaka Ilmiyah, IKAPI, 1998), hlm. 436. 
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Contoh lain misalnya Al-Qur`an ali imran2;159 yang menanamkan sistem 

hukum sosial dengan berdasar pada azaz musyawarah. Maka disebabkan rahmat dari 

Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras 

lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan 

mereka dalam urusan itu
4
. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepada-Nya.  

2.2 Pengertian Sains 

Sains menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sains adalah ilmu pengetahuan pada 

umumnya atau pengetahuan sistematis tentang botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, 

dan sebagainya atau ilmu pengetahuan alam.
5
 

 

2.3 Pengertian Tanah 

Tanah adalah bahan mineral yang tidak padat (unconsoli dated) terletak di permukaan 

bumi, yang telah dan akan tetap mengalami perlakuan dan dipengaruhi oleh factor-faktor 

genetic dan lingkungan yang meliputi bahan induk, iklim (termasuk kelembaban dan 

suhu), organisme (makro dan mikro) dan topografi pada suatu priode tertentu. Satu 

penciri-beda utama ialah tanah ini secara fisik, kimiawi dan biolagis, serta ciri-ciri 

lainnya umumnya berbeda di banding bahan induknya, yang variasinya tergantung pada 

faktor-faktor pembentuk tanah tersebut. 

 Pengertian ini disebut sebagai defenisin pedologis (pedo=gumpal tanah) karena 

menurut Darmawijaya (1990) lebih menitikberarkan ilmu tanah sebagai ilmu 

pengetahuan alam murni dalam hal: (1) asal mula dan pembentukan tanah yang tercakup 

dalam bidang kajian genesis tanah, dan (2) nama-nama, sistematik, sifat kemampuan dan 

penyebaran berbagai jenis tanah yang tercakup dalam bidang kajian Klasifikasi dan 

Pemetaan Tanah. Hasil kajian tanah secara pedologis ini dapat di manfaatkan sebagai 

                                                             
4
 Maksudnya urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi dan hal-

hal kemasyarakatan lainnya. Terjemahan Al-quran versi  1418مجمع الملك المدينة المنورة. hlm. 103 

5
 Tim penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:pusat bahasa, 2008), hlm.1244. 
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acuan dasar dalam pemanfaatan masing-masing jenis tanah secara efisien dan rasional. 

Kajian Pedologi antara lain meliputi Agrogeologi, Fisika, Kimia dan Biologi Tanah, 

Survei dan Pemetaan Tanah, Analisis Bentang Lahan, Ilmu Ukure Tanah, Perencanaan 

dan Pengembangan Wilayah.
6
 

 

2.4 Macam-Macam Tanah 

Berdasarkan kelas teksturnya maka tanah di golongkan menjadi: 

(a) Tanah bertekstur kasar atau tanah berpasir berarti tanah yang mengandung minimal 

70% pasir atau pasir berlempung (3 macam). 

(b) Tanah bertekstur halus atau tanah berliat berarti tanah yang mengandung 

minimal37,5%liat atau bertekstur liat, liat berdebu atau liat berpasir (3 macam) 

(c) Tanah bertekstur sedang atau tanah berlempung, terdiri dari: 

(1) Tanah bertekstur sedang tetapi agak kasar meliputi tanah yang bertekstur 

lempung berpasir (Sandy Loam) atau lempung berpasir halus (dua macam), 

(2) Tanah bertekstur sedang meliputi yang bertekstur lempung berpasir sangant 

halus, lempung (Loam), lempung berdebu (Silty Loam) atau debu (Silt) (4 

macam), dan 

(3) Tanah bertekstur sedang tetapi agak halus mencakup lempung liat (Clay Loam), 

lempung liat berpasir (Sandy clay loam) ataub lempung liat berdebu(Sandy-silt 

Loam) (3 macam) 

Melalui pengetahuan tentang sifat-sifat fraksi pasir, debu dan liat sebagai mana 

di jelaskan, apabila kelas tekstur tanah di ketahui, maka gambaran umum tentang sifat 

fisik tanah dapat di perkirakan. 

Dilapangan tekstur tanah dapat di tetapkan berdasarkan kepekaan indra perasa (kulit jari 

jempol dan telunjuk) yang membutuhkan pengalaman dan kemahiran, makin peka indra 

                                                             

6
 Kemas,  Ali Hanafiah, Dasar-Dasar ilmu tanah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. 3. 
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pereasa ini, hasil penetapannya akan makin mendekati kebenaran atau makin identic 

dengan hasilpenetapan laboratorium.
7
 

2.5 Komponen Tanah 

Tanah terbentuk dari percampuran komponen penyusun tanah yang bersifat hetrogen 

dan beraneka. Ada 4 (empat) komponen utama penyusun tanah mineral yang tidak dapat 

di pisahkan dengan menggunakan mata telanjang. Komponen tersebut di pilahkan 

menjadi tiga fase penyusun tanah, yakni: 

1. Fase padat : bahan mineral dan bahan organik; 

2. Fase cair : lengas tanah dan air tanah; serta  

3. Fase gas : udara tanah 

Adapun 4 (empat) komponen utama penyusun tanah mineral yang tidak dapat di 

pisahkan ialah: 

2.5.1 Komponen Mineral 

Kecuali tanah gambut, bahan mineral mendominasi tubuh tanah mineral sebagai 

hasil pelapukan batuan, media tempat tumbuh perakaran tanaman, dan penyediaan 

unsur hara,. Mineral sebagai salah satu komponen penyusun tanah perlu di pelajari 

karena beberapa ha, yakni (1) memahami asal-usul tanah; (2) mengadakan evaluasi 

tingkat pelapukan dan potensi kesuburan tanah; (3) mempelajari homogenitas bahan 

padat tanah ; (4) mempelajari sifat fisik dan mekanika tanah; dan (5) sebagai kriteria 

pembeda kategori family dalam klasifikasi tanah. 

2.5.2 Komponen Organik 

  Kerangka penyusun tanah tidak hanya terdiri atas bahan mineral saja (tubuh 

tanah mineral). Bahan organic juga mempunyai kontribusi (tubuh tanah organik). 

Kontribusi bahan organic terhadap tanah sebagai tubuh alam adalah sebagai sumber N 

tanah dan unsurnlainnya, terutama S dan P; berperan penting dalam pembentukan 

struktur tanah; mempengaruhi ke adaan air, udara dan temperature tanah; serta 

mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. 

                                                             
7
 Ibid., 63-64. 
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2.5.3 Komponen Air 

  Air mempunyai arti yang sangat penting berdasarkan dua gatra utama, yakni 

sebagai berikut: 

1. Gatra ekologi : air diperlukan dalam pertumbuhan tanaman dan pengankutan 

unsur hara dalam bentuk larutan. 

2. Gatra pedologi : air merupakan factor penting dalam semua proses pedogenesis: 

pelapukan pengayaan humus, mobilitas unsur-unsur,m pelindian, translokasi, 

perpindahan dan lain-lain. 

2.5.4 Udara Tanah 

  Udara tanah seperti halnya air tanah mempunyai peranan penting di tinjau dari 

aspek ekologi (respirasi perakaran tanam dan mikroorganisme) dan pedogenesis (proses 

oksidasi dan redukasi). 

  Kandungan air dan udara dalam pori tanah saling tergantung. Apabila tanah di 

jenuhi air maka kandungan udara nol kecuali udara yang larut dalam larutan tanah; pada 

kondisi kering seluruh pori tanah terisi oleh udara.
8
 

 

2.6 Fungsi Tanah 

Masing masing komponen tanah tersebut berperan penting dalam menunjang fungsi 

tanah sebagai media tumbuh, sehingga variabilitas keempat komponen tanah ini akan 

berdampak terhadap variabilitas fungsi tanah sebagai media tumbuh. 

2.6.1 Udara tanah miasalnya berfungsi sebagai gudang dan sumber gas:  

 

1. O2 yang di butuhkan oleh sel-sel perakaran tanaman untuk melaksanakan 

respirasi, yang melepaskan CO2 dan untuk oksidasi enzimatik oleh mikrobia 

autotrofik (mampu menggunakan senyawa organic sebagai sumber energinya), 

2. CO2 sebagai mikrobia fotosintetik, dan 

3. N2 bagi mikrobia pengikat N. 

Beberapa gas seperti CO2 dan N2 ini serta NH3, H2 dan gas-gas lainnya baik yang 

berasal dari proses dekomposisi bahan organic maupun berasal dari sisa-sisa 

                                                             
8
 Rachmad Sutanto dasar-dasar ilmu tanah, (Yogyakarta: kanisius (Anggota IKPAI) 2005).hlm.22-83. 
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peptisida atau limbah industri, apabila berkadar relative tinggi dapat menjadi 

racun baik bagi akar atau mikrobia tanah.
9
 

 

2.7 Pendapat Ulama Mengenai Penafsiran corak ilmi 

Adapun menurut pendapat ulama mengenai penafsiran dengan melalui pendekatan sains 

ini menuai pro dan kontra di antaranya dalah: Sebagaimana telah disebutkan di atas 

bahwa, orang yang pertama kali mendorong dan meletakkan dasar teori untuk penafsiran 

ilmiah al-Qur’an ini adalah al-Imam al-Ghazali. Pendapat al-Ghazali tersebut ternyata 

banyak direspons oleh ulama-ulama berikutnya. Di antara para mufassir yang mengikuti 

jejaknya adalah: Fakhr al-Din al-Razi, al-Baidhawi, Nidzam al-Din al-Naisabury, al-

Zarkasyi, Jalal al-Din al-Suyuthi, Abu al-Fadhil al-Mursi, al-Syaikh Muhamad Abduh, 

Muhamad Jamal al-Din al-Qasimi, Mahmud Syukri al-Alusi, al-Syaikh Thanthawi 

Jauhari, Abd al-Hamid Baadis, Musthafa Shadiq al-Rafi’i, Abd al-Razaq Naufal.
10

 

Namun ternyata, tidak semua ulama mendukung idiom penafsiran ilmiah 

semacam itu. Banyak kalangan ulama yang tidak sependapat bahkanmenentangnya. 

Ulama yang secara tegas menolak corak penafsiran ini adalah Al-Imam al-Syatibi (w. 

790 H/1388 M). Ia menyatakan tidak sependapat bahkan menolak keras pendapat Al-

Ghazali tersebut. Di dalam kitabnya, Al-Muwafaqat, al-Syatibi menyatakan bahwa 

sesungguhnya para salaf al-shalihinbaik dari kalangan sahabat, tabi’in dan setelah 

mereka adalah yang lebih mengerti tentang al-Qur’an, tapi tidak seorang pun di antara 

mereka menyatakan bahwa al-Qur’an mencakup seluruh cabang ilmu pengetahuan.
11

 

Argumen Al-Syatibi banyak dijadikan dasar bagi para mufassir yang memang sejak awal 

tidak setuju dengan adanya intervensi teori-teori ilmiah dalam penafsiran ayat-ayat al-

Qur’an. Di antara para mufassir yang menolak model penafsiran ilmiah adalah: Abu 

Hayyan al- 

                                                             
9
 Ibid.,13. 

10
 Abd al-Majid Abd al-Salam Al-Muhtasib, ijtihat al-Tafsir fi al-‘Ashr al-Hadis.hlm. 251-285.  

11
 Yusuf Qardhawi, Berinteraksi dengan al-Qur’an.hlm 541. 
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Andalusi, Muhamad Rasyid Ridha, al-Syaikh Mahmud Syaltut, al-Syaikh Muhamad 

Musthafa al-Maraghi, Muhamad ‘Izzat Darruzat, Amin al-Khuli dan Syauqi Dif.
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 Abd al-Majid, Ijtihat al-Tafsir fi al-‘Ashr al-Hadis. hlm. 295, 307, 313. 


