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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran merupakan kalam Allah yang tiada tandingannya. Dalam

tiap katanya , Allah senantiasa  mengajarkan manusia, salah satunya dengan

benda –benda yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah air.Air adalah

sumber kehidupan sehari-hari dan dengannya kita bisa menjalani aktifitas

sehari-hari.Oleh karena itu, air menjadi sumber daya yang esensial.1




“Al-Qur’an ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk

serta pelajaran bagi orang yang bertakwa”. (Ali Imran: 138)

Al-Quran 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 pengetahuan ilmiah modern belum diketahui secara meluas oleh

bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Sebagai kitab yang diturunkan paling

akhir, Al-Qur’an memberi petunjuk kepada umat manusia sampai akhir

jaman. Sehingga Al-Qur’an senantiasa mampu menuntun setiap

perkembangan peradaban ummat manusia dalam setiap jaman yang berbeda.2

1Afzalur Rahman, Al-Quran sumber ilmu pengetahuan (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2007), hal. 24

2Penciptaan Jagat Raya Dalam Perspektif Al-Quran dan Sains.Lajnah pentashihan
Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI dan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI). 2010. hal. 27
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Fungsi petunjuk Al-Quran ini juga berlaku bagi konstruksi ilmu

pengetahuan dengan memberi petunjuk tentang prinsip-prinsip sains, yang

selalu dikaitkan dengan pengetahuan metafisik dan spiritual. Artinya, dalam

epistimologi Islam, wahyu dan sunnah dapat dijadikan sebagai sumber

inspirasi bagi bangunan ilmu pengetahuan.3

Dalam pengamatan alam semesta dilakukan berbagai usaha untuk

lebih memahami rahasia-rahasia alam dan proses kejadiannya yang tertulis

dalam Al-Quran. Tentunya lebih mudah bila dalam pengamatan alam semesta

ini disesuaikan dengan disiplin ilmu kita sehingga bisa dibuktikan secara

ilmiah. Salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah mengenai siklus hidrologi.

Hidrologi mempelajari siklus air di alam raya. Siklus hidrologi atau

siklus air meliputi kejadian-kejadian air menguap ke udara, kemudian

mengembun dan menjadi hujan atau salju, masuk ke dalam tanah atau

mengalir di atas permukaan tanah, lalu berkumpul di danau atau laut,

menguap lagi dan seterusnya dan siklusnya terpenuhi.Proses terjadinya hujan

ini baru ditemukan di Eropa pada Abad ke-16 oleh ilmuwan sains yang

bernama Sir Bernard Pallisy.4

Hujan merupakan salah satu dari sebuah proses siklus hidrologi.

Hujan adalah peristiwa turunnya rintik air dari langit dengan bermacam

karakternya. Kadang hanya rintik, gerimis, deras, bahkan hujan es dan air

3 Agus Purwanto, Ayat-ayat Semesta Sisi-sisi Al-Quran yang Terlupakan (Bandung: PT.
Mizan Pustaka, 2008), cet. I, hal. 193

4 Abdul Wahid, Al-Qur’an Dan Ilmu Pengetahuan (Kajian Hubungan antara I’Jaz Al-
Quran dan Sains), (Yayasan Pusaka Riau: Pekanbaru, 2008), hal.74
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asam. Tentangnya dijabarkan dalam Al-Qur’an sebagai rahmat bagi

kehidupan bumi seisinya.

Allah menyebut kataair sebanyak 64 kali dalam 44 surat, dan yang

mempunyai makna hujan sebanyak 31 kali dalam 28 surat, yakni dalam surat

Al-Baqarah ayat 22 dan 164, Al-An’am ayat 99, Al-A’raf ayat 57, Al-Anfal

ayat 11, Yunus ayat 24, Ar-Ra’du ayat 17, Ibrahim ayat 32, Al-Hijr ayat 22,

An-Nahl ayat 10 dan 45, Al-Kahfi ayat 45, Thaha ayat 53, Al-Mukminun ayat

18, Al-Furqan ayat 48, An-Nuur ayat 43, An-Naml ayat 60, Al-Hajj ayat 5

dan 63, Al-‘Ankabut ayat 63, Ar-Ruum ayat 24, Luqman ayat 10, As-Sajdah

ayat 27, Fathir ayat 27, Az-Zumar ayat 21, Fusshilat ayat 39, Az-Zukhruf ayat

11, Qaf ayat 9, Al-Qamar ayat 11, An-Naba’ ayat 14, ‘Abasa ayat 25,5Dari

sekian banyak redaksi Al-Qur’an tentang hujan, dijelaskan secara gamblang,

bahwa hujan itu termasuk dari tanda kebesaran Tuhan Semesta Alam.

Kemukjizatan Al-Qur’an benar terbukti, ketika 1400-an tahun lalu

sudah menggambarkan proses hujan dari penguapan air laut, sistem hidrologi

awan, hingga terjadinya kilat dan petir, dan turunnya rintik hujan. Proses ini

nantinya menjadi siklus yang terus berjalan untuk stabilitas kehidupan bumi

seisinya. Prosesi kamuflase hujan menunjukkan betapa keagungan Tuhan dan

kebenaran Al-Qur’an. Hujan adalah sebuah presipitasi berwujud cairan,

berbeda dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es dan slit. Hujan

memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat menemui suhu di

atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan Bumi.6

5 Fuad Abdul Baqi, Mu’jam Al-Mufahros Li al-Fadzil Qur’an (Lubnan: Dar el-Fikr,
t.t.), hal. 857

6Abdul Rozzaq Naufal, Mengenal Allah lewat Sains Modern (Bandung: CV Pustaka
Setia, 2007), hal. 277
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ِلًفا َ◌ملَْ تـََر أَنَّ اللََّه أَنـَْزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَسَلَكُه يـََنابِيَع ِيف اْألَْرِض ُمثَّ ُخيْرُِج بِِه َزْرًعا ُخمْتَ أ
)21(أَْلَوانُُه ُمثَّ 

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah
menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di
bumi kemudian ditumbuhkannya  dengan air itu tanaman yang bermacam-
macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-
kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang
yang mempunyai akal”.(QS. Az-Zumar: 21)

Sekarang mari kita periksa rahasia ayat di atas. Tampaknya dari

penelitian empiris kita dapat mengetahui apa yang dikatakan siklus dalam

hidrologi bahwa air hujan yang turun dari langit akan terbagi menjadi

beberapa bagian, yaitu yang mengalir di permukaan bumi, serta yang masuk

ke dalam bumi, yang tertahan di reservoir dalam bentuk basin dalam tanah,

mata air, dan lain lain sehingga semuanya membentuk sumber air dalam perut

bumi. Selanjutnya air yang menguap pun akan kembali ke atmosfer melalui

evapotranspirasi dan melalui proses fisika dan kimia, uap ini berkumpul

menjadi awan yang selanjutnya akan sangat berpengaruh terhadap siklus

hidrologi yang terus berulang-ulang bagi stabilitas bumi dan seisinya.7

Ibnu ‘Asyur memahami ayat di atas sebagai uraian baru untuk

menggambarkan keistimewaan Al-Qur’an dan kandungannya yang penuh

dengan petunjuk. Menurutnya, turunnya air dari langit diserupakan dengan

dengan Al-Quran untuk menghidupkan hati manusia.Dialirkannya air menjadi

mata air-mata air merupakan perumpaan bagi penyampaian Al-Qur’an bagi

manusia.

7Abdul Majid bin Aziz Al-Zindaniet.al.,Mukjizat Al-Qur’an dan As-Sunnah tentang
IPTEK, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), Jil. II, hal. 60
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Ayat di atas menjadi uraian tentang bukti-bukti keesaan Allah SWT

melalui pemaparan aneka ciptaan-Nya, dimulai dari kuasa-Nya menurunkan

hujan, menciptakan mata air, menumbuhkan tanaman, sampai dengan proses-

prosesnya hingga hancur.8

Pembentukan hujan berlangsung dalam tiga tahap. Pertama, "bahan

baku"/ Air-air tersebut umumnya mengalami proses penguapan atau

evaporasi akibat adanya bantuan panas matahari. Air yang menguap / menjadi

uap melayang ke udara dan akhirnya terus bergerak menuju langit yang tinggi

bersama uap-uap air yang lain.

Di langit yang tinggi uap tersebut mengalami proses pemadatan atau

kondensasi sehingga membentuk awan. Dengan bantuan angin awan-awan

tersebut dapat bergerak kesana-kemari baik vertikal, horizontal dan

diagonal.Akhirnya, curahan hujan terlihat. Tahap-tahap ini ditetapkan dengan

jelas dalam Al-Qur’an berabad-abad yang lalu, yang memberikan informasi

yang tepat mengenai pembentukan hujan.9

ى اْلَوْدَق اللَُّه الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح فـَُتِثُري َسَحابًا فـََيْبُسطُُه ِيف السََّماِء َكْيَف َيَشاُء َوَجيَْعُلُه ِكَسًفا فـَتَـرَ 
)48(َخيْرُُج ِمْن ِخَالِلِه فَِإَذا َأَصاَب ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن 

"Dialah Allah Yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan
dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakiNya, dan
menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat air hujan keluar dari
celah-celahnya; maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambaNya
yang dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira"(QS. Ar-Ruum :  48
)

Pada ayat tersebut Allah membicarakan tentang fungsi angin yang

berperan dalam proses penurunan hujan. Firman Allah SWT “ mengarak”

8M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002, hal. 211
9Harun Yahya, Al-Quran dan Sains (Jakarta: Rabbani Press, 2007)
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maknanya adalah mengarakkannya perlahan lahan dan lembut, dicontohkan “

pengembala mengarak ontanya, dia mengaraknya dengan lembut.10

Proses penciptaan alam semesta dan seisinya secara keseluruhan

diciptakan oleh Allah dalam keadaan seimbang, sebagaimana yang tertulis

dalam Al-Mulk ayat 3:

الَِّذي َخَلَق َسْبَع َمسََواٍت ِطَباقًا َما تـََرى ِيف َخْلِق الرَّْمحَِن ِمْن تـََفاُوٍت فَاْرِجِع اْلَبَصَر َهْل 
)3(تـََرى ِمْن ُفطُوٍر 

“Yang telah menjadikan tujuh langit berlapis-lapis.Kamu sekali-kali tidak
melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak
seimbang.Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang
tidak seimbang?”(Q.S. Al-Mulk: 3)

Demikian halnya dengan proses siklus hidrologi. Keseimbangan siklus

hidrologi pada umumnya terbagi menjadi 4 tahap, yaitu evaporasi, presipitasi,

infiltrasi, dan limpasan permukaan. Al-Quran telah menjelaskan masing-

masing proses ini, sebagai berikut:

1. Evaporasi

Proses evaporasi adalah proses perubahan air dari bentuk cair

menjadi gas. California energy mengatakan bahwa hasil evaporasi adalah

90% uap air pada atmosfer yang berasal dari samudera, laut, sungai, danau,

dan tanah.Salah satu kebesaran Allah adalah dapat mengubah air menjadi

kumpulan gas di atmosfer dengan bantuan sinar matahari, yang disebut

dengan awan dengan bentuk yang bergumpal-gumpal.11

ى اللَُّه الَِّذي يـُْرِسُل الرِّيَاَح فـَُتِثُري َسَحابًا فـََيْبُسطُُه ِيف السََّماِء َكْيَف َيَشاُء َوَجيَْعُلُه ِكَسًفا فـَتَـرَ 
)48(ِه ِإَذا ُهْم َيْسَتْبِشُروَن اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخَالِلِه فَِإَذا َأَصاَب بِِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَبادِ 

10Thantawi Jauhary, Al-Jawaahir fi Tafsir Al-Qur’anil Kariim (Dar al-Fikr: Beirut, tt.)
hal.187

11Nadiah Thayyarah, Sains dalam Al-Quran (Jakarta: Zaman, 2013) .hal. 523
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“Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan
dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya
dan menjadikannya bergumpal-gumpal.”(QS. Ar-Rum: 48)

Kemudian Allah menyebutkan hikmah bertiupnya angin, yaitu

menggerakkan awan dan keluarnya air darinya. Allah mengirimkan angin,

lalu angin itu menggerakkan awan di depannya, Allah menyebarkannya di

udara bagian atas sekehendak-Nya, tipis atau tebal, mengumpul atau tidak,

kadang Allah menjadikannya beberapa potongan yang bercerai berai, dan

kamu lihat hujan keluar diantara awan-awan. 12

2. Presipitasi

Proses presipitasi merupakan peristiwa jatuhnya air dari atmosfer

ke permukaan bumi (hujan).  Ketika air diuapkan matahari dalam proses

evaporasi, uap air tersirkulasikan di atmosfer, kemudian terkondensasi

menjadi zat cair dan terkumpul dalam butiran yang disebut condensation

nuclei. Bentuk air dapat berupa cair dan beku yaitu hujan, embun, kabut

dan salju.Tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Dia mampu

menghembuskan angin dan menghalau awan, hingga awan itu bertumpuk-

tumpuk dalam gumpalan-gumpalan di langit. Ketika awan tersebut

menjadi hitam dan berat maka akan terjadi hujan di antara celah-

celahnya.13

12 Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Shafwatut Tafaasir (Tafsir-tafsir Pilihan), Penj.
KH. Yasin, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), cet. I, Jil. IV, hal. 148

13Muhammad Arifin, “Klasifikasi Ayat-ayat Al-Quran Dakwah Kontemporer” (Pustaka
Agung Harapan: Surabaya, 2010), hal. 32
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َنُه ُمثَّ َجيَْعُلُه رَُكاًما فـَتَـَرى اْلَوْدَق َخيْرُُج ِمْن ِخَالِلِه َأملَْ تـََر  َأنَّ اللََّه يـُْزِجي َسَحابًا ُمثَّ يـَُؤلُِّف بـَيـْ
َويـُنَـزُِّل ِمَن السََّماِء ِمْن ِجَباٍل ِفيَها ِمْن بـََرٍد فـَُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُء َوَيْصرِفُُه َعْن َمْن َيَشاُء 

)43(بـَْرِقِه يَْذَهُب بِاْألَْبَصاِر َيَكاُد َسَنا
“Tidakkah kamu melihat bahwa Allah menggerakkan awan, kemudian
mengumpulkan antara (bagian-bagian) nya, kemudian menjadikannya
bertindih-bertindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-
celahnya dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) kepada siapa
yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-
Nya.” (QS. An-Nuur: 43)

Pada ayat tersebut, Allah menghendaki pada tempat jatuhnya air di

daerah beriklim dingin menjadi salju sedangkan jatuhnya air di iklim

tropis menjadi air hujan.

3. Infiltrasi

Proses perjalanan infiltrasi adalah gerakan perjalanan air ke dalam

tanah sebagai akibat gaya kapiler (gerakan air kearah lateral) dan gravitasi

(gerakan kearah vertikal). Air yang meresap ke dalam tanah sebagian akan

tertahan oleh partikel-partikel tanah dan menguap kembali ke atmosfer,

sebagian lagi diserap oleh tumbuhan dan yang lain akan terus meresap di

bawah permukaan bumi hingga zona yang terisi air yaitu zona saturasi.14

)18(السََّماِء َماًء بَِقَدٍر فََأْسَكنَّاُه ِفي اْألَْرِض َوِإنَّا َعَلى َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُروَن َوَأنـَْزْلَنا ِمَن 
“Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami
jadikan air itu menetap di bumi, dqan sesungguhnya kami benar-benar
berkuasa menghilangkannya.(QS. Al-Mukminun: 18)

Air yang meresap melalui pori-pori tanah kemudian tersimpan di

bawah permukaan bumi yang tak dapat ditembus oleh air sehingga disebut

14 Magdy Shehab. “Ensiklopedia Kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah” (Jakarta: Naylal
Moena, 2011), hal. 235
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air tanah.15Dalam pernyataan ayat yang mulia tersebut merupakan isyarat

bahwa segala air yang ada di dalam perut bumi itu diperoleh dari air yang

turun dari awan melalui jalan turunnya hujan.16

4. Limpasan permukaan

Proses limpasan permukaan merupakan peristiwa meluapnya air ke

permukaan bumi. ketika zona saturasi terus terisi oleh air maka air tersebut

akan mencari cara untuk meloloskan diri ke permukaan bumi. Tetapi tanah

tidak mampu menyerap air, maka air permukaan ini mencari celah untuk

mengalir di antara palung sungai dan danau.17 Seperti yang tertera dalam

surat Ar-Ra’du ayat 17:














“Allah telah menurunkan hujan dari langit, maka mengalirlah air di
lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang
mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk
membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu.
Demikianlah Allah mmbuat perumpamaan tentang yang benar dan yang
bathil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya,
tetapi yang bermanfaat tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat
perumpamaan.”(QS. Ar-Ra’d: 17)

15Taufiq ‘Ulwan, “Ketika Allah Memperlihatkan kuasa-Nya, Mengungkap Rahasia
Ayat-ayat Kauniyah (Jakarta: Almahira, 2010), cet.II, hal. 249

16Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib (Dar el-Fikr, t.t.), Jil. VIII, hal. 80
17Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama

RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), op.cit., (Jakarta: LIPI, 2010), hal. 115
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Dari ayat-ayatdi atas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut

menjelaskan mengenai paska hujan, setelah hujan jatuh ke bumi, air hujan

akan terbagi menjadi tiga bagian: pertama, menguap kembali karena

pemanasan; kedua, mengalir dipermukaan dalam bentuk air sungai atau

menggenang didanau, kolam, sawah, atau cekungan-cekungan tanah; dan

ketiga, air terserap oleh tanah, namun tidak hilang. Artinya air dalam tanah

masih dapat dialirkan lewat permukaan atau di dalam tanah. Dengan

adanya gaya grafitasi, air dipermukaan tanah selalu bergerak menuju

tempat yang lebih rendah dalam bentuk limpasan yang kemudian

mengaliri saluran-saluran, parit-parit dan sungai-sungai.

Pengetahuan yang disebutkan di dalam Al-Qur’an bahwa mata air

bawah tanah mendapatkan airnya dari air hujan, pertama kali ditemukan

pada abad ke-16 di Eropa berlawanan dengan pendapat Aristoteles, Thales,

dan Plato telah melakukan kesalahan dalam laporan yang mereka berikan

tentang air. Nabi Muhammad, di padang pasir, yang tidak punya klaim

apa-apa selain menjadi utusan Allah, terbukti benar ketika beliau

melafalkan pernyataan dari Al-Qur’an.18











18Caner Taslaman, Miracle of The Quran, Keajaiban Al-Quran Mengungkap
Penemuan-penemuan Ilmiah Modern. penj. Ary Nilandari.(Bandung: Mizan, 2011), cet. II, hal.
139
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Katakanlah (Muhammad, “Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang
diwahyukan Tuhanku kepadaku. (Al-Qur’an) ini adalah bukti-bukti yang
nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang
beriman.” (Q.S. Al-A’raf: 203)



12

Semua tahap proses terjadinya siklus hidrologi telah diceritakan

dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Selain itu, tahap-tahap ini dijelaskan dengan

urutan yang benar. Sebagaimana fenomena-fenomena alam lain di bumi,

lagi-lagi Al-Qur’anlah yang menyediakan penjelasan yang paling benar

mengenai fenomena ini dan juga telah mengumumkan fakta-fakta ini

kepada orang-orang pada ribuan tahun sebelum ditemukan oleh ilmu

pengetahuan.

Paparan tersebut melatarbelakangi penulis tertarik untuk

mengangkat sebuah pembahasan yang berjudul Kemukjizatan Ilmiah Al-

Qur’an Tentang Siklus Hidrologi Menurut penulis, karena pembahasan

ini menyangkut penelitian sebuah tafsir perlu diteliti untuk meninjau ulang

bagaimana sebenarnya tafsir yang akan diteliti.

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dengan alasan

sebagai berikut :

a. Informasi IPTEK yang terkandung di dalam Al-Quran begitu banyak yang

dapat digali dan didalami secara ilmiah. Diantaranya adalah yang

berhubungan dengan kehidupan, yakni siklus hidrologi yang sangat

berpengaruh bagi keseimbangan alam dan kehidupan manusia.

b. Salah satu pembuktian kebenaran mukjizat Al-Quran adalah ilmu

pengetahuan itu sendiri. Hakikat itu telah terbukti di tengah perkembangan

sains dan ilmu pengetahuan.
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c. Adanya orang yang tidak mau mempelajari sains karena beranggapan

bahwa antara agama dan sains terdapat suatu pertentangan.

d. Untuk mengetahui bagaimana siklus hidrologi di dalam al-Quran

berdasarkan penafsiran Mufassirin dan bagaimana kemukjizatan ilmiah

Al-Qur’an mengenai hal tersebut.

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

satu dari dua spesifikasi keilmuan pada jurusan yang penulis tekuni, yaitu

jurusan Tafsir Hadis. Oleh karena itu, penelitian yang berhubungan 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.

C. Penegasan Istilah

Agar kajian ini mudah dimengerti dan untuk menghindari kekeliruan

dalam memahami istilah pada judul, maka penulis perlu memberikan

penegasan pada istilah-istilah yang menjadi kata kunci yang terdapat dalam

judul penelitian ini, yaitu:

1. Siklus Hidrologi

Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi yang tidak pernah

berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui evaporasi,

presipitasi, infiltrasi, dan limpasan permukaan.19

19 Suharso dan Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Semarang: Widya
Karya, 2012),  cet. X, hal. 451
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2. Al-Quran

Al-Quran secara etimologi, yaitu isim mashdar dari qara’a

bermakna isim maf’ul maqru’(اسم مفعول مقرء) artinya yang dibaca atau

bacaan. Hal ini  memberikan isyarat agar kaum muslimin suka membaca

Al-Qur’an. Dengan membacanya, berarti melangkah maju berusaha

memahami isinya.20 Secara terminology yaitu kalamullah yang tiada

tandingannya (mukjizat), diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW

dengan perantara malaikat Jibril as, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan

diakhiri dengan surat An-Nas, dan ditulis kedalam mushaf-mushaf yang

disampaikan kepada kita secara mutawattir (oleh orang banyak), serta

mempelajarinya merupakan suatu ibadah.21

3. Kemukjizatan Ilmiah

Kemukjizatan pada segi ilmu pengetahuan (sains) yang muncul

pada masa kebangkitan ilmu dan sains di kalangan umat Islam.22

D. Batasan dan Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis dijelaskan di atas, Untuk mendapatkan

informasi mengenai bagaimana sains mampu membuktikan kemukjizatan

ilmiah Al-Qur’an tentang siklus hidrologi maka, penulis hanya akan

membahas di dalam karya ilmiah ini 8 dari ayat-ayat di atas sebagai kajian,

yaitu: Al-A’raf ayat 57, Al-Anfal ayat 11,Ar-Ra’du ayat 17,An-Nahl ayat

10,Al-Mukminun ayat 18, An-Nuur ayat 43, Ar-Ruum ayat 48, Az-Zukhruf

20Sahilun A. Nasir, Ilmu Tafsir Al-Qur’an, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1987), hal.
35

21Muhammad Ali Ash-Shabuni, at-Tibyan fi Ulumil Quran, (Damaskus, Maktabah Al-
Ghazali, 1991), hal. 15

22 Abdul Djalal, Ulumul Qur’an (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), cet. II ,hal. 272
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ayat 11dan karena setelah penulis meneliti tema pokok dari kesemua tema

tersebut ternyata maknanya tebagi kepada 4, yaitu Tahap-tahap pembentukan

air hujan, unsur atau materi pembentukan hujan, kadar/proporsi hujan,

manfaat air hujan, dan karena ayat-ayat tersebut menyangkut siklus hidrologi.

Dan adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi ayat-ayat dalam Al-Qur’an mengenai siklus

hidrologi?

2. Bagaimana uraian tentang sistem siklus hidrologi di dalam Al-Qur’an?

3. Bagaimana bentuk relevansi ayat tentang siklus hidrologi dengan sains?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana sebenarnya identifikasi ayat-

ayat mengenai siklus hidrologi dalam Al-Qur’an.

b. Untuk mengetahui bagaimana uraian tentang sistem siklus hidrologi

dalam Al-Qur’an.

c. Untuk mengetahui bagaimana bentuk relevansi ayat tentang siklus

hidrologi dengan sains.

F. Kegunaan  Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 bentuk manfaat, yaitu:

a. Akademis

1) Penelitian ini sebagai kontribusi untuk memperkaya khazanah

dan pengembangan keilmuan dalam Islam terutama dalam kajian

tafsir.
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2) Penelitian ini juga sebagai sumbangan penulis dalam

perkembangan wawasan keilmuan dan meningkatkan daya

pemikiran penulis dalam bidang tafsir.

3) Penelitian ini berguna bagi penulis dalam memenuhi

persyaratan akademis guna menyelesaikan studindan

memperoleh gelar Sarjana Ushuluddin di Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

b. Praktis

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan

pemahaman penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai

kemukjizatan ilmiah Al-Qur’an tentang siklus  hidrologi serta

memperkaya khzanah ilmu-ilmu keislaman terutama dalam bidang

tafsir.

G. Tinjauan Pustaka

Sebagaimana dengan proses terjadinya hujan, kita kenal dengan istilah

siklus hidrologi, yaitu suatu siklus yang menjelaskan tentang mata rantai

terjadinya hujan, sumber-sumber air serta proses–proses yang

mempengaruhinya. Dalam Al Qur’an bisa kita dapatkan ayat-ayat yang

menjelaskan tentang siklus hidrologi tersebut mulai dari awal mula terjadinya,

identifikasi serta pemanfaatan air bagi manusia. Sebelumnya kita harus

mengetahui siklus hidrologi.
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Kajian terhadap siklus hidrologi ini adalah terbatas kepada kitab-kitab

tafsir, hadis-hadis Nabi, buku-buku sains, dan artikel untuk digabungkan di

dalam satu kajian ilmiah.

Terdapat beberapa kajian yang pernah penulis jumpai antaranya:

1. ”Sains Dalam Al-Qur’an” karangan Dr. Nadiah Thayyarah, (Jakarta:

Zaman, 2013). Yang mana isinya menyentuh tentang mukjizat ilmiah

di Bidang Astronomi, embriologi, dan hidrologi termasuk di dalamnya

mengenai air dan kehidupan. Di dalam buku Dr. Nadiah Thayyarah

belum dijelaskan lebih lanjut mengenai siklus air dalam al-Quran

beserta tafsirnya, beliau menjelaskan materi-materi sains secara umum.

2. Selain itu karangan Abdul Razzaq Naufal “Mengenal Allah Lewat

Sains Modern” (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998). Dalam buku ini,

penulis tersebut lebih membahas mengenai Keajaiban-keajaiban ilmiah

di dalam Al-Quran secara umumnya saja.

3. “Ensiklopedia Kemukjizatan Al-Quran dan Sunnah” yang di tulis oleh

DR. Magdy Shehab (Naylal Moena: Jakarta, 2011) di dalamnya

dibahas mengenai air dari segi umumnya saja, lebih cenderung ke

macam-macamnya air.

4. “Klasifikasi Ayat-ayat Al-Quran Dakwah Kontemporer” karya

Muhammad Arifin, M. Ag. Beliau membahas di dalam buku tersebut

mengenai proses terjadinya hujan dan air sebagai sumber kehidupan.

5. “Penciptaan Bumi dalam perspektif Al-Quran dan Sains” yang

disusun atas kerjasama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan
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Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI dan lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia (LIPI), (Lajnah Pentashihan: Jakarta, 2010)

didalamnya dibahas mengenai iklim dan cuaca, belum dibahas

mengenai siklus air secara mendetail.

6. Miracle of  The Quran, Keajaiaban Al-Quran Mengungkap

Penemuan-Penemuan Ilmiah Modern karya Caner Taslaman yang

judul aslinya adalah The Quran: Unchallengeable Miracleyang telah

diterjemahkan oleh Ary Nilandari (Mizan: Bandung, 2011), cetakan

kedua di dalamnya dibahas mengenai hujan, tetapi hanya sebatas hujan

dan kadar hujan, belum secara menyeluruh, dan belum memuat

tafsirnya.

7. Al-Qur’an dan Sains yang merupakan karangan Harun Yahya, yang

mana judul aslinya adalah The Quran Leads The Way To Science,

(Bandung: PT.Syamil Cipta Media, 2004), cetakan pertama yang di

dalamnya di bahas mengenai proses pembentukan hujan, dan kadar

hujan yang terukur, tetapi hanya secara ringkas.

8. Buku karangan Prof. Dr. Yusuf Al-Hajj Ahmad yang berjudul Seri

Kemukjizatan Al-Qur’an dan Sunnah (Yogyakarta: Sajadah Press,

2008), cetakan pertama, yang di dalamnya membahas mengenai ayat-

ayat air,air sebagai kehidupan, dan membahas mengenai hujan.

Dari sekian banyak penulisan mengenai air maupun hujan,

sepengetahuan penulis belum ada mahasiswa UIN-SUSKA khususnya yang

meneliti Siklus Hidrologi dalam Al-Quran.Dengan demikian, penulis merasa
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tertarik untuk mengadakan penelitian secara khusus terhadap bagaimana siklus

hidrologi dalam Al-Qur’an.Maka penulis menuangkan penelitian ini dengan

judul “Kemukjizatan Ilmiah Al-Qur’an tentang Siklus Hidrologi”.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan sepenuhnya yang

juga dikenal dengan istilah “Library Research” artinya melakukan penelitian

terhadap buku-buku dan informasi-informasi lainnya yang berhubungan

dengan masalah penelitian ini di samping mengutip langsung dari tafsir –tafsir

Al-Quran, kitab – kitab hadis serta buku Sains.

1. Sumber Data Primer

a. Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber pada Al-Quran,

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

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

sains , dan literature-literatur yang ada kaitan dengan penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian

perpustakaan ini, sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan memahami Al-Quran, tafsir, hadis 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-

bagian yang berhubungan dengan penelitian.
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4. Teknik Analisa Data

Teknik yang dipergunakan dalam menganalisa data penelitian

adalah deskriptif.Analisa data yang dikumpulkan melalui Al-Quran, kitab-

kitab tafsir, kitab-kitab hadis, buku-buku, majalah, dan literature.Hal ini

disebabkan oleh adanya penerapan teknik kualitatif yang mempunyai sifat

induktif yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan penjelasan tentang

isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika

pembahasan sebagai berikut:

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I : Merupakan pendahuluan, yang di dalamnya memuat tentang latar

belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan istilah,

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

tinjauan kepustakaan dan metode penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II: Pengertian mukjizat Al-Qur’an, macam-macam mukjizat Al-

Qur’an, segi kemukjizatan Al-Qur’an, pengertian sains, urgensi

sains, pendapat ulama mengenai penafsiran ayat dengan sains,

kemudian siklus hidrologi, unsur-unsur siklus hidrologi, dan

manfaat siklus hidrologi.

BAB III : Identifikasi ayat-ayat dalam Al-Quran mengenai siklus hidrologi

dalam Al-Quran beserta tafsirnya.
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BAB IV: Analisa ayat-ayat Al-Quran tentang siklus hidrologi yang di

dalamnya dinyatakan pandangan mufassir serta pendekatan ilmu

sains.

BAB V: Merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan diakhiri

dengan saran-saran.


