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BAB II

TINJAUAN UMUM MUKJIZAT AL-QUR’AN, SAINS DAN SIKLUS

HIDROLOGI

A. Mukjizat Al-Qur’an

1. Pengertian Mukjizat Al-Qur’an

Pengertian Mukjizat secara lughawi/bahasa, menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), mukjizat artinya kejadian atau peristiwa ajaib

yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia.Pengertian ini senada

dengan pengertian mukjizat jika ditinjau dari bahasa asalnya, yakni bahasa

Arab.1

Kata mukjizat diambil dari bahasa Arab a’jaza-i’jazyang mengandung

arti ketidakmampuan2 atau yang melemahkan musuh apabila ditantang.

Pelakunya (yang melemahkan) dinamakan mukjiz dan pihak yang mampu

melemahkan pihak lain sehingga mampu membumbungkan lawan,

dinamakan mukjizat. Tambahan ta’marbuthah pada akhir kata itu

mengandung makna mubalaghah(superlative).3

Mukjizat didefinisikan, antara lain sebagai suatu hal atau peristiwa

luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi, sebagai

bukti kenabiannya yang ditantangkan kepada orang-orang yang ragu,

untuk melakukan atau mendatangkan hal serupa, tetapi mereka tidak

1Daryanto, Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern, (Surabaya: Apollo, 1994), hal.141
2Ibn Manzur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Sodir, t.t.), Jil. II, hal.369
3M. Quraish Shihab, Mukjizat Al-Qur’an, Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat

Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib (Bandung: Mizan, 2004), hal.23
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mampu menyanggupi tantangan itu.4 Dengan redaksi yang berbeda,

mukjizat didefinisikan pula sebagai sesuatu luar biasa yang diperlihatkan

Allah melalui para Nabi dan Rasul-Nya, sebagai bukti atas kebenaran

pengakuan kenabian dan kerasulannya.5

Ibnu Khaldun dalam Muqaddimahnya berpendapat bahwa mukjizat

adalah adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dapat ditiru oleh manusia.6

Manna al-Qaththan mendefinisikannya demikian:

مر خارق للعادة مقرون بالتحدي سامل عن املعارضة  ا

“Suatu kejadian yang keluar dari kebiasaan, disertai dengan unsur
tantangan, dan tidak akan dapat ditandingi.”7

Dari beberapa pendapat di atas, pengertian mukjizat dapat lebih

dirincikan bahwa mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang

terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi, sebagai bukti kenabiannya,

yang ditantangkan kepada orang-orang yang ragu untuk mendatangkan

atau melakukan hal yang serupa, namun mereka tidak mampu melayani

tantangan tersebut.

Dengan demikian, mukjizat dinamakan mukjizat (melemahkan)

karena manusia lemah untuk mendatangkan hal yang serupa, sebab

mukjizat berupa hal yang bertentangan dengan adat, keluar dari batas-

batas faktor yang telah diketahui.I’jazul Qur’an (kemukjizatan Al-Qur’an)

4Ibid., hal.24
5Said Agil Husain Al-Munawwar, I’jaz Al-Qur’an dan Metodologi

Tafsir.(Semarang:Dimas, 1994), hal.1
6Ibnu Ahmad ‘Alimi, Menyingkap Rahasia Mukjizat Al-Qur’an, (Surabaya: Mashur,

2004),hal.31
7Manna Al-Qaththan, Mabahits fi ‘Ulum Al-Qur’an, Penrj. Aunur Rafiq El-Mazni,

Pengantar Studi Ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal.323
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bukan berarti melemahkan manusia dengan memberikan pengertian

melemahkan yang sebenarnya, artinya memberi pengertian kepada mereka

dengan kelemahannya untuk mendatangkan sesama Al-Qur’an, karena hal

itu telah dimaklumi oleh setiap orang yang berakal, tetapi maksudnya

adalah untuk menjelaskan bahwa kitab ini haq, dan rasul yang

membawanya adalah rasul yang benar. Begitulah semua mukjizat nabi-

nabi dimana manusia lemah untuk menandinginya.

2. Macam-macam Mukjizat

Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi dalam dua bagian pokok,

yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi yang tidak kekal dan

mukjizat immaterial, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa.Mukjizat

nabi-nabi terdahulu merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka bersifat

material dan indrawi dalam arti keluarbiasaan tersebut dapat disaksikan

atau dijangkau langsung lewat indra oleh masyarakat tempat mereka

menyampaikan risalahnya.

Perahu Nabi Nuh yang dibuat atas petunjuk Allah sehingga mampu

bertahan dalam situasi ombak dan gelombang yang begitu dahsyat. Tidak

terbakarnya Nabi Ibrahim a.s. dalam kobaran api yang sangat besar,

berubah wujudnya tongkat Nabi Musa a.s. menjadi ular, penyembuhan

yang dilakukan oleh Nabi Isa a.s. atas izin Allah, dan lain-lain,

kesemuanya bersifat material indrawi, sekaligus terbatas pada lokasi

tempat mereka berada, dan berakhir dengan wafatnya mereka. Ini berbeda

dengan mukjizatnya Nabi Muhammad Saw., yang sifatnya bukan indrawi
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atau material, akan tetapi, dapat dipahami akal. Karena sifatnya yang

demikian, ia tidak dibatasi oleh suatu tempat atau masa tertentu. Mukjizat

Al-Qur’an dapat dijangkau oleh setiap orang yang menggunakan akalnya

dimana dan kapanpun.8

Perbedaan ini disebabkan oleh dua hal pokok:

1. Para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw., ditugaskan untuk

masyarakat dan masa tertentu. Karena itu, mukjizat mereka hanya

berlaku untuk masa dan masyarakat tertentu, tidak untuk sesudah

mereka. Ini berbeda dengan mukjizat Nabi Muhammad yang diutus

seluruh umat manusia sampai akhir zaman sehingga bukti ajarannya

harus selalu ada dimana dan kapanpun berada.

2. Manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Umat para

Nabi khususnya sebelum Nabi Muhammad membutuhkan bukti

kebenaran yang sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Bukti

tersebut harus demikian jelas dan langsung terjangkau oleh indra

mereka. Akan tetapi, setelah manusia mulai menanjak ke tahap

kedewasaan berpikir, bukti yang bersifat indrawi tidak dibutuhkan

lagi.9

3. Segi-segi kemukjizatan Al-Qur’an

1. Kemukjizatan Al-Qur’an dari Segi Kebahasaan

Menghayati keindahan, ketelitian, serta kecematan pembahasan Al-

Qur’an tidaklah mudah, terutama bagi bangsa kita yang pada

8M. Quraish Shihab, Mukjizat…. hal.36
9Jalaluddin As-Suyuthi, Al-Itqan fi Ulumul Qur’an, penrj. Tim Editor Indiva, Ulumul

Qur’an, Studi Al-Qur’an Komprehensif, (Solo: Indiva Media Kreasi, 2009), Jilid. II, hal.662



25

umumnya kurang mempunyai apresiasi terhadap sastra Arab.Tetapi

kemukjizatan Al-Qur’an justru dari segi kebahasaan, selain isi dan

ilustrasi-ilustrasinya.

Sejarah memperlihatkan bahwa Al-Qur’an diturunkan berdasarkan

urutan kejadian dan tidak berdasarkan urutan ayat atau surah yang

terlihat dalam mushaf baku. Bahkan ayat-ayat Al-Qur’an diturunkan

secara spontan untuk menjawab persoalan-persoalan pelik yang

dihadapi Nabi. Para peneliti menemukan keajaiban yang luar biasa

yang dimiliki Al-Qur’an, yang mustahil manusia mampu

menandinginya.Abdul Razak Naufal ketika meneliti Al-Qur’an

menemukan keseimbangan-keseimbangan dalam bilangan kata yang

dipergunakan Al-Qur’an.Sementara Rasyad Khalifah menemukan

konsistensi pemakaian jumlah huruf pembuka surah dalam surah yang

bersangkutan.Sedang al-Rumani, al-Baqilani, dan Rasyid Ridha

melihat sudut keindahan bahasa Al-Qur’an yang jauh melebihi

keindahan sastra Arab.10

2. Kemukjizatan dari Segi Pemberitaan

Semua ajaran yang terkandung dalam Al-Qur’an secara

keseluruhan merupakan mukjizat bagi para penantangnya. Namun

terdapat bagian-bagian tertentu yang betul-betuli’jaz, dan siapa pun

tidak dapat mungkin melakukannya, yaitu menyangkut pemberitaan-

10 M. Quraish Shihab, Ahmad Sukardia, Bardiyatim, et.al, Sejarah dan Ulumul Qur’an
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), cet. III, hal.114
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pemberitaan gaib, baik kisah-kisah lama yang luput dari penelitian

sejarah, maupun peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa datang.

1. Pemberitaan kisah-kisah masa lalu

Salah satu kekuatan Al-Qur’an yang sekaligus menjadi

mukjizatnya adalah pemaparan kisah-kisah lama yang sudah tidak

hidup lagi dalam cerita-cerita rakyat Arab saat itu, dan tidak

mungkin akan ditemukan secara keseluruhan dalam kajian-kajian

kesejarahan. Kekuatan ini  ditegaskan dalam Al-Qur’an surah

Huud ayat 49:









“Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang ghaib
yang Kami wahyukan kepadamu (Muhammad); tidak pernah kamu
mengetahuinya dan tidak (pula) kaummu sebelum ini.Maka
bersabarlah; Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi
orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini diturunkan dalam konteks pemberitaan kisah Nabi Nuh

dan para pengikutnya yang menyelamatkan diri dari musibah banjir

besar sebagai cobaan bagi para penantang dakwahnya.Al-Qur’an

juga mengisahkan nabi-nabi lain, seperti Nabi Ibrahim, Ismail,

Luth, Ya’qub, Yusuf, Musa, Harun, dan Nabi-Nabi lainnya.

Semuanya itu sulit diketahui tanpa adanya wahyu.
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Rangkaian kisah-kisah dalam Al-Qur’an diungkapkan untuk

menguraikan ajaran-ajaran keagamaan, serta menggambarkan

akibat-akibat bagi yang menentangnya.Ini merupakan salah satu

keistimewaan dan kekuatan Al-Qur’an.Kisah-kisah tersebut

bukanlah sesuatu yang fiktif, tetapi dapat diyakini sebagai sesuatu

yang pernah terjadi di muka bumi.11

Selain itu, terdapat pula kisah-kisah peradaban yang sukar

dibuktikan dengan penelitian sejarah, karena sukarnya pelacakan

data, Kecuali melalui penelitian-penelitian arkeologis yang sangat

mahal. Seperti penelitian tentang kota Iran yang diungkap Al-

Qur’an dalam surah Al-Fajr ayat 6-8:







“Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu
berbuat terhadap kaum 'Aad?(yaitu) penduduk Iram yang
mempunyai Bangunan-bangunan yang tinggi,Yang belum pernah
dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain.”

Melalui penelitian yang sangat mahal, kota Iran yang

disebutkan Al-Qur’an itu dapat ditemukan kembali pada Februari

1992 di sebuah gurun di Arabia Selatan, pada kedalaman 183

meter di bawah permukaan pasir.

2. Pemberitaan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa datang

11Subhi As-Shalih, Membahas Ilmu-ilmu Al-Qur’an, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), cet.
X, hal. 448
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Di samping mengangkat peristiwa-peristiwa silam lewat

rangkaian kisah-kisah, Al-Qur’an juga mengungkapkan perstiwa-

peristiwa yang akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Peristiwa-peristiwa yang digambarkan Al-Qur’anakan terjadi, dan

beberapa telah terbukti dalam sejarah. Seperti firman Allah dalam

surat Al-Qamar ayat 45:




“Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke
belakang.”

Melalui ayat ini, Allah memberitahu Muhammad Saw.bahwa

kaum Musyrikin Quraisy akan dapat ia kalahkan. Ayat ini

diturunkan semasa Rasul masih tinggal di kota Makkah. Beberapa

tahun kemudian, tepatnya pada tahun 8 H mereka dikalahkan

secara total dalam peristiwa Fath al-Makkah.12

Selain itu, Al-Qur’an juga mengatakan bahwa kerajaan

Romawi Timur (Byzantium) akan dikalahkan umat Islam,

sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ruum ayat 1-4:











12A. Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1987), Jil. I,
hal.195
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“Alif laam Miim.Telah dikalahkan bangsa Rumawi. Di negeri yang
terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Dalam
beberapa tahun lagi.Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah
(mereka menang).dan di hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu
bergembiralah orang-orang yang beriman,”

Dalam kaitan ayat ini, al-Zarqani menjelaskan bahwa pada

tahun 614 M,- kurang lebih tiga tahun setelah masa kerasulan

Muhammad – kerajaan Romawi Timur dikalahkan oleh kerajaan

Persia dalam pertempuran besar, yang popular sebagai peperangan

Thahihah. Kekalahan tersebut merupakan salah satu tragedi besar

bagi kehidupan umat beragama, karena bangsa Romawi adalah

penganut agama Samawi penerus ajaran Musa dan Isa, sedangkan

bangsa Persia adalah penganut Majusi, sebuah ajaran keagamaan

produk budaya manusia. Sebab itu, dalam menanggapi kekalahan

ini, orang-orang Quraisy mencemooh kegiatan dakwah

Muhammad, bahwa para penganut agama samawi telah dikalahkan

oleh penganut Majusi. Kini Muhammad, dengan kitab yang

dibawanya, hendak mengalahkan orang Quraisy. Bagaimana

mungkin keinginan tersebut bisa terwujud, yang akan terjadi justru

orang-orang Quraisy mengalahkan mereka, sebagaimana penganut

Majusi mengalahkan romawi.

Melalui ayat ini, Allah mengungkapkan sesuatu yang akan

terjadi, bahwa dalam beberapa tahun mendatang (antara 3-9 tahun),

bangsa Romawi akan kembali mengalahkan Persia. Pada saat itu

juga pengikut ajaran Muhammad Saw akan merayakan
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kegembiraannya. Pernyataan Allah ini kemudian menjadi

kenyataan historis, yaitu pada tahun 622 M (kurang lebih delapan

atau Sembilan tahun berikutnya), bangsa Romawi kembali

mengalahkan bangsa Persia. Pada saat yang sama, umat Islam

mengalahkan bangsa Quraisy dalam perang Badar, dan mereka pun

menyambut kemenangan tersebut dengan penuh kegembiraan,

sebagaimana dikemukakan ayat di atas. Ini merupakan salah satu

bukti kebenaran pernyataan Al-Qur’an dalam konteks ungkapan

proyektif yang akan terjadi pada masa-masa mendatang.

3. Isyarat-isyarat keilmuan/ Kemukjizatan ilmiah

Selain memiliki kekuatan dalam segi kebahasaan dan

pemberitaan, Al-Qur’an juga memperlihatkan keistimewaannya

melalui ilustrasi-ilustrasi ajarannya yang memberi isyarat kearah

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilustrasi ajaran-

ajarannya menyoroti banyak hal yang ada dalam kehidupan alam

ini, baik mengenai proses terjadinya alam, mekanisme kehidupan

makhluk-makhluknya termasuk manusia, hewan dan tumbuh-

tumbuhan.13Padahal bangsa Arab zaman itu termasuk masyarakat

yang lemah tradisi tulis-bacanya. Dengan demikian, ketika Al-

Qur’an diturunkan dan memberi isyarat berbagai bidang keilmuan,

bagi masyarakat Quraisy merupakan sesuatu yang baru dan belum

mereka kenal, sementara Muhammad sendiri tidak mungkin

13 Muhammad Ismail Ibrahim, Al-Qur’an wa I’jazuhu al-‘Ilmi, (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.),
hal.17
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menyusunnya karena tidak memiliki latar belakang budaya yang

mendukung rumusan dan ilustrasi Al-Qur’an. Hal ini merupakan

salah satu kekuatan kitab suci ini, yang secara otomatis

melemahkan penentangan orang-orang kafir Quraisy terhadap

kebenarannya, dan sekaligus menunjukkan kebesaran kerasulan

Muhammad, pembawa ajaran tersebut.

Seseorang yang mempelajari secara khusus ilmu-ilmu Al-

Qur’an tidak akan ragu untuk menyatakan bahwa di dalam Al-

Qur’an terkandung isyarat-isyarat ilmiah, bahkan fakta ilmiah

bersifat I’jaz. Karena, hal itu melampaui batas masa, umat, bahkan

Nabi Muhammad sendiri yang sebagai orang yang menerima

wahyu Al-Qur’an.14Nabi Muhammad dimata siapapun, yang pro

maupun kontra, adalah seorang ummi dari umat yang ummi juga.15

Al-Qur’an mendorong perkembangan ilmu pengetahuan.Al-

Qur’an mendorong umat Islam untuk memerdekakan akal dari

belenggu keraguan, melepas belenggu-belenggu berfikir, dan

mendorong untuk mengamati fenomena alam atau lebih dikenal

dengan ayat-ayat kauniyah.16

14Yusuf Al-Qardhawi, Al-‘Aqlu wa al-‘ilmi fi Al-Qur’an Al-Karim, Penrj. Abdul Hayyie
Al-Khattani dkk, Al-Qur’an Berbicara Tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, (Jakarta: Gema
Insani Press, 1998), hal.319

15Ummi secara bahasa berarti tidak dapat membaca dan menulis. Az-Zujaj berkata:
“Ummi adalah orang yang tidak mempelajari al-kitab.” Abu Ishak berkata, “Ummi adalah suatu
keadaan yang diwariskan ibu, yakni tidak dapat menulis.Orang-orang Arab dipanggil ummiyyun
karena diantara mereka jarang ditemui orang yang dapat menulis.Makna bahasa inilah yang
masyhur dikalangan orang Arab, dan makna ini pulalah yang dimaksudkan Al-Qur’an. Abdul
Hayy Al-Farmawiy, Al-Bidayah fi at-Tafsir Al-Maudhu’iy: Penrj. Rosihon Anwar, Metode Tafsir
Maudhu’I dan Cara Penerapannya, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal.86

16Rosihon Anwar, Ilmu Tafsir, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), hal.170



32

Pembahasan mukjizat ilmiah dari ayat-ayat kauniyah (yang

menyebutkan tentang fenomena alam) dalam Al-Qur’an sangat

berkaitan dengan gejala-gejala alam dan keterangan hadis nabi

terhadap ilmu ini, sehingga termasuk ke dalam bidang ilmu tafsir

yang lebih dikenal dengan tafsir ilmi.17Mengenai boleh tidaknya

tafsir ilmi digunakan dalam penafsiran Al-Qur’an berbeda

pendapat ada yang memperbolehkan danada yang tidak

memperbolehkan.Terlepas dari hal itu, yang jelas bahwa Al-Qur’an

telah mengisyaratkan atau mengabarkan kita tentang fakta-fakta

ilmiah yang kelak ditemukan dan dibuktikan oleh eksperimen sains

umat manusia.

Dari hasil penelitian, pengamatan dan kesimpulan para

ilmuwan Muslim, yang secara serius melakukan kajian terhadap

dimensi keilmuan dalam Al-Qur’an, terlihat bahwa Al-Qur’an telah

mengisyaratkan pertumbuhan berbagai bidang ilmu, baik ilmu-

ilmu keamanan maupun sosial kemasyarakatan.

Penelitian dan kajian tentang isyarat-isyarat Al-Qur’an

terhadap ilmu pengetahuan masih terus dilakukan para ilmuwan

Muslim, untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai salah satu bahan

informasi awal atau sumber inspirasi untuk mengembangkan

kajian-kajian sains, baik ilmu murni maupun terapan. Dari sekian

banyak ayat-ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan, para

17Abdul Majid al-Zindani, Mukjizat Al-Qur’an dan As-Sunnah Mengenai IPTEK,
(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal.26
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ilmuwan telah mampu merekonstruksi ayat sehingga terlihat

gagasan konsepsional yang dikemukakannya dalam bidang-bidang

ilmu tertentu.Di antara cabang-cabang ilmu yang memperoleh

perhatian serius dari Al-Qur’an dan terekonstruksi secara baik oleh

para saintis adalah fisika, biologi, astronomi, kimia, dan geologi.

Sedang lainnya masih terus dalam proses kajian dan penelaahan

dengan bantuan ilmu-ilmu empirik hasil rumusan para ilmuwan.18

Akan tetapi dalam memahami atau mengkaji keilmiahan Al-

Qur’an mengenai ayat-ayat ilmiah atau kauniyahdiperlukan kaidah-

kaidah. Adapun kaidah-kaidah yang dimaksudkan menurut Abdul

Majid bin Azizi al-Zindani adalah sebagai berikut:

1. Ilmu Allah itu universal dan kebenarannya bersifat mutlak.

Sedangkan ilmu manusia terbatas dan kebenarannya bersifat

relative, mungkin benar dan mungkin salah.

2. Ada nash-nash wahyu yang indikasinya pasti, sebagaimana ada

pula realitas ilmu pengetahuan yang pasti.

3. Ada nash-nash wahyu yang indikasinya tidak pasti, begitu juga

dalam teori-teori ilmu pengetahuan yang ketentuannya tidak

pasti.

4. Tidak mungkin terjadi pertentangan antara yang pasti dari

wahyu dan yang pasti dari ilmu eksperimental. Maka andai

18Ahmad Baiquni, Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern, (Bandung: Pustaka, 1983),
hal.17
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terjadi pertentangan, pasti ada kesalahan dalam menentukan

kepastian salah satunya.

5. Ketika Allah menampakkan kepada hamba-hamba-Nya tanda-

tanda kebesaran-Nya di ufuk dan di dalam diri manusia yang

membenarkan ayat-ayat dalam kitab-Nya atau pada sebagian

hadis Rasul-Nya, maka pemahamannya menjadi jelas,

kesesuaian menjadi sempurna, penafsirannya menjadi mantap,

dan indikasi lafadz-lafadz nash itu terbatas dengan apa yang

ditemukannya pada realitas alam dan inilah yang dimaksud

dengan mukjizat.

6. Sesungguhnya nash-nash wahyu diturunkan dengan lafadz-

lafadz yang luas dan mencakup segala konsep yang benar dalam

topik-topiknya, yang terus menerus muncul dari satu generasi ke

generasi selanjutnya.

7. Jika terjadi pertentangan antara dilalah nash yang pasti dengan

teori ilmiah, maka teori itu harus ditolak, karena nash adalah

wahyu dari Dzat yang ilmunya mencakup segala sesuatu. Dan

jika terjadi kesesuaian antara keduanya, maka nash merupakan

pedoman atas kebenaran teori tersebut. Dan jika nash tidak pasti

indikasinya sedangkan hakikat alam itu pasti, maka nash itu

ditakwilkan.

8. Jika terjadi pertentangan antara realitas ilmiah yang pasti dan

hadis yang ketetapannya tidak pasti, maka hadis yang tidak pasti
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ketetapannya itu harus ditakwilkan agar sesuai dengan realitas

yang pasti. Dan jika tidak terjadi kesesuaian, maka yang pasti

harus di dahulukan.19

19Abdul Majid bin ‘Azizi Al-Zindani, op.cit., hal.26



36

B. Sains

1. Pengertian Sains

Sains menurut bahasa berasal dari bahasa Inggris science, sedangkan kata

science berasal dari bahasa latinscientiayang berasal dari kata scire yang

akhirnya mengetahui. Dari segi istilah, sains bermakna ilmu

pengetahuan.Kata sains dalam bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam

bahasa Arab sebagai al-‘ilm. Namun demikian menurut Sayyid Hussen al-

Nasr kata science dalam bahasa Inggris tidak dapat diterjemahkan ke

dalam Bahasa Arab sebaga al-‘ilm, karena ada perbedaannya dengan ilmu

pengetahuan menurut perspektif islam.20

Sains merupakan salah satu kajian ilmu yang mempelajari gejala-

gejala kealaman. Sebagai proses, sains merupakan cara kerja yang

sistematis dan komprehensif dengan menggunakan metode ilmiah yang

meliputi pengamatan, membuat hipotesis, merancang dan melakukan

percobaan, mengukur dan membuat proses –proses pemahaman kealaman

lainnya. Adapun penggunaannya secara umum terbatas pada gejala-gejala

alam.Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta,

tetapi adanya metode ilmiah.Sebagai produk kajian sains menghasilkan

teori, hokum, potsulat, kaidah-kaidah dan sebagainya.21Sebagai sikap,

kajian sains menghasilkan sikap menghargai, menghormati, menimbulkan

keingintahuan, dan sebagainya.

20Abdul Wahid, Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan, (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2008),
cet. I, hal. 25

21Bagos Surjadi, et.al, Biologi Sains dalam Kehidupan, (Yogyakarta: Yudhistira, 2006),
hal. 3
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sains adalah suatu

kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum terbatas pada

gejala-gejala alam, lahir dan berkembang melalui metode ilmiah seperti

observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah seperti rasa ingin

tahu, terbuka, jujur, dan sebagainya.

2. Posisi dan Urgensi Sains

Sains dalam pengertian umum yaitu ilmu pengetahuan.Di antara ciri-

ciri yang membedakan agama Islam terhadap yang lainnya adalah

penekanan Islam terhadap pentingnya ilmu atau sains.Islam memposisikan

ilmu pada posisi yang sangat penting dan mulia.Jika  dibandingkan dengan

agama lain, ideologi, kebudayaan atau peradaban manapun, perhatian

Islam terhadap sains tidak ada duanya. Bagaimana tidak, sejak di awal

turunnya Al-Qur’an, Allah telah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk

membaca.Tampak jelas sekali bahwa agama Islam dibangun di atas

pondasi yang menjadikan bangunan Islam itu menjadi kuat, yaitu pondasi

keilmuan.

Di dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat yang menyentuh tentang

ilmu pengetahuan dan ilmuwan, Al-Qur’an senantiasa mengarahkan

manusia untuk menggunakan akal fikirannya memerangi kemunduran dan

memberi motivasi meningkatkan ilmu pengetahuan.Dalam hal ini dapat

diperhatikan surah Al-Ra’du ayat 2, 3, 17, Surah Ibrahim ayat 32, 33,

surah Al-Hijr ayat 19-22, begitu juga surah al-Nahl ayat 5, 12, 65.Selain

itu Al-Qur’an memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmuwan
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sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11.Al-Qur’an

menyuruh manusia berusaha dan bekerja serta selalu berdoa agar ditambah

ilmu pengetahuan.22 Sehubungan dengan hal ini Allah menjelaskan

melalui surah Thaha ayat 114:







114. Maka Maha Tinggi Allah raja yang sebenar-benarnya, dan
janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan
mewahyukannya kepadamu, dan Katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah
kepadaku ilmu pengetahuan."

Sementara itu Rasulullah memberi pengakuan bahwa ilmuwan itu

merupakan pewaris para Nabi.Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa yang

dimaksud dengan ulama adalah ilmuwan yang mengenali dan mentaati

Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 18,

dan pada surah Fathir ayat 28 dijelaskan sebagai berikut:









28. Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan
binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan
jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-
hamba-Nya, hanyalah ulama.Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi
Maha Pengampun.

22Abdul Wahid, op.cit.,hal. 26
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Sains dalam pengertian khusus mempunyai peran penting dalam

kehidupan seorang muslim. Ia disejajarkan dengan ilmu-ilmu keislaman

yang lain, dan bila diklasifikasikan maka sains ini termasuk fardhu

kifayah, karena dapat memberikan dampak positif untuk peningkatan

keimanan seseorang. Hal ini dapat dilihat pada beberapa hal berikut:

a. Memperteguh keyakinan terhadap Allah SWT.

b. Menyingkap rahasia tasyri’

c. Bukti kemukjizatan Al-Qur’an

d. Menyempurnakan tanggung jawab peribadatan.

3. Pandangan Ulama terhadap penafsiran Ayat dengan Sains

Dalam pandangan Imam al-Din Khalil, ayat-ayat Al-Qur’an yang

menyentuh tentang sains dapat diklasifikasikan kepada empat kategori,

yaitu ayat-ayat yang berkenaan dengan falsafah dan epistimologi sains,

ayat-ayat yang berkenaan dengan metodologi sains, ayat – ayat mengenai

sains terapan, dan ayat-ayat yang menyentuh fenomena – fenomena alam.

Walaupun demikian, tidak semua ulama dapat menerima

pemahaman al-Qur’an dengan bantuan sains.Akibat dari itu, timbullah

pendapat yang berbeda berkenaan dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an

dengan menggunakan fakta sains.Penafsiran ayat – ayat kauniyah dalam

Al-Qur’an dengan hasil penemuan-penemuan ilmiah telah menimbulkan

pro-kontra dengan argumentasinya masing-masing, ada yang menerima da

nada pula yang menolaknya.Perbedaan –perbedaan inilah yang perlu

dicermati.

1. Pandangan Kelompok yang Menolak
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Di dalam ilmu tafsir, penafsiran berdasarkan sains, dibahas pada

babal-Tafsir al-Ilm, yaitu suatu penafsiran yang menjelaskan istilah-

istilah ilmiah di dalam Al-Qur’an23, serta suatu bentuk penafsiran

dalam rangka mengungkapkan berbagai ilmu dan pendapat-pendapat

falsafah di dalamnya.

Muhammad Rasyid Ridha (1345 H) merupakan salah seorang

Ulama yang tidak mau menerima penafsiran ayat dengan sains.Di

dalam tafsir al-Manar beliau mengemukakan kecamannya terhadap

ulama yang menggunakan sains sebagai alat untuk menafsirkan

ayat.Secara gamblang, beliau mengecam Fakhruddin al-Razi (1606 H)

yang memuat ilmu matematika, penemuan-penemuan ilmiah dan

berbagai ilmu modern lain dalam tafsirnya.24

Mahmud Syaltut juga termasuk ulama yang tidak setuju dengan

penafsiran berdasarkan sains (tafsir ‘ilm). Menurut beliau, tafsir

seperti ini dapat membuka peluang ayat-ayat Al-Qur’an terhadap

sesuatu yang tidak diingini, sebab teori sains bukan merupakan

sesuatu yang baku, karena masih menerima perubahan dan perbaikan

sesuai situasi dan kondisi.25

Pada prinsipnya apa yang terjadi pada saat ini manusia perlu

memahami Al-Qur’an berlandaskan ilmu yang ada dan sedang

berkembang, khususnya fakta-fakta sains yang sudah baku, kecuali

23Muhammad Husain al- Zahabiy,al-Tafsir wa al-Mufassirun, (Dar al Qahirah, 1976), hal.
474

24Abdul Wahid, op.cit.,hal. 57
25Muhammad Hussain al-Zahabi, op.cit.,hal. 7



41

yang telah menjadi kehendak Allah, seperti peredaran malam dan

siang, atau pertumbuhan janin manusia.

Penafsiran berdasarkan sains ini juga mendapat sanggahan dari

al-Syatibi.Dalam pandangannya, al-Qur’an mestinya dipahami seperti

yang dipahami oleh masyarakat Arab dikala Al-Qur’an diturunkan

kepada mereka.Menurut beliau, para sahabat dan tabi’in merupakaan

generasi yang paling paham terhadap Al-Qur’an dan ilmu-ilmu yang

terkandung di dalamnya. Namun demikian, tidak seorangpun dari

mereka yang mengaitkan Al-Qur’an dengan ilmu-ilmu seperti mantiq,

matematika, dan lain sebagainya secara khusus.26

Pendapat al-Syatibi di atas, tidak seharusnya difahami bahwa

orang Arab memahami Al-Qur’an secara lateral, bahkan kemungkinan

besar mereka memahami berdasarkan ilmu pengetahuan yang

berkembang pada waktu itu. Apa yang dikemukakan oleh Syatibi

berkaitan dengan sahabat dan tabiin tidak dinafikan sama sekali.

Namun demikian, tidak berarti Al-Qur’an tidak boleh dikaitkan

dengan sains.Para sahabat dan tabiin, tidak merujuk pada ilmu-ilmu

tersebut di atas, karena mereka bukanlah ahlinya dalam bidang

tersebut.Situasi dan kondisi pada masa itu lebih menekankan bahwa

Al-Qur’an sebagai sumber pokok akidah, memperbaiki akhlak dan

26Ibid.,hal. 518
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moral manusia yang sudah bobrok, serta sebagai suatu sumber yang

memperkokoh hubungan vertical antara Allah dan manusia.27

27Abdul Wahid, op.cit.,hal. 38
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2. Pandangan Kelompok yang Mendukung

Usaha penafsiran merupakan suatu aktifitas manusia yang

berkesinambungan dan berusaha mendapatkan maksud wahyu dengan

sebaik mungkin sebatas kemampuan, sesuai dengan ilmu yang

dimiliki. Mereka yang merespon secara baik penafsiran ayat-ayat Al-

Qur’an berdasarkan sains memiliki pandangan dan argument yang

secara tidak langsung menolak jawaban terhadap  kritikan yang

dilancarkan oleh mereka yang menolak, walaupun mereka tidak

menyatakan secara tegas dukungannya terhadap penafsiran sains ini.28

Imam al-Ghazali (w. 111 H), di dalam bukunya Jawahir al-

Qur’an menganjurkan agar meneliti dan merasakan keunggulan

makna al-Qur’an, dimana disana akan ditemukan ilmu-ilmu zaman

silam dan zaman modern. Meneliti al-Qur’an berarti berusaha meneliti

uraiannya yang berjudul Ihya’ Ulum al-Din, beliau memaparkan

tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan yang dapat diambil dari al-

Qur’an.29

Fakhruddin al-Razi (w. 606 H) salah seorang mufassir, berusaha

mempertankan aliran tafsir imi dengan mengemukakan alasan-

alasannya.Dalam pandangan beliau, al-Qur’an dipenuhi dengan

berbagai fenomena alam sebagai bukti kekuasaan Allah

SWT.Fenomena – fenomena ini diulang pada berbagai ayat dan

28Ibid.,hal. 42
29Muhammad Abd al-Hamid, al-Razi Mufassirun, (Baghdad: Dar al-Hurriyyah: 1974),

hal. 257-258
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surah.Andaikan perbincangan dan penelitian dalam masalah ini tidak

dibolehkan, tentu tidak akan disebutkan oleh Allah dalam kitabnya.30

Seperti telah dikemukakan, alasan tidak diterimanya tafsir ilmi

adalah dikarenakan sains yang sifatnya relative, sedangkan wahyu

bersifat mutlak. Dalam hal ini, apa saja yang ditulis mufassir yang

merujuk pada fakta sains dalam al-Qur’an sebenarnya hanyalah

spekulasi, dan apa yang mampu ditanggapi adalah terbatas. Perlu

diingat bahwa tujuan kita hanya mencoba untuk memahami kalam

Illahi secara lebih baik lagi. Sedangkan apa yang telah kita fahami

pada suatu saat akan berubah. Namun, yang paling penting perubahan

itu mengarah kepada perubahan yang lebih baik dan sempurna.

Menurut Muhammad Iqbal, pemahaman manusia tentang isi

kandungan al-Qur’an akan mengalami perbaikan dari waktu ke waktu,

sesuai dengan pengalaman dan ilmu yang mungkin lebih luas dan

mendalam tentang alam semesta.

Sikap kelompok yang mendukung penafsiran dengan sains

dalam masalah-masalah kerelatifan sains dan kemutlakan Al-Qur’an,

sebenarnya sangat sederhana.Dalam pandangan mereka al-Qur’an

merupakan kitab hidayah, namun tidak menghalangi melihat

wujudnya hal-hal yang bersifat ilmiah di dalamnya.Dalam pandangan

Ahmad Mustafa Al-Maraghi, kita tidak semestinya membawa sains

untuk menafsirkan ayat Al-Qur’an.Tetapi andaikan zahir Al-

30Abdul Wahid, op.cit.,hal. 43
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Qur’an.Tetapi andaikan zahir ayat sesuai dengan hakikat ilmiah yang

telah baku, maka dibolehkan menggunakannya dalam penafsiran.31

C. Siklus Hidrologi

1. Definisi Siklus Hidrologi

Cabang ilmu yang mempelajari tentang air tersebut adalah

Hidrologi. Secara etimologi, berasal dari dua kata, yaitu hidro = air, dan

logos = ilmu. Dengan demikian secara umum hidrologi dapat berarti ilmu

yang mempelajari tentang air.32

Hidrologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang kehadiran

dan gerakan air di alam. Studi hidrologi meliputi berbagai bentuk air serta

menyangkut perubahan-perubahannya, antara lain dalam keadaan cair,

padat, gas, dalam atmosfer, di atas dan di bawah permukaan tanah,

distribusinya, penyebarannya, gerakannya dan lain sebagainya. Secara

meteorologis, air merupakan unsur pokok paling penting dalam atmosfer

bumi. Air terdapat sampai pada ketinggian 12.000 hingga 14.000 meter,

dalam jumlah yang kisarannya mulai dari nol di atas beberapa gunung

serta gurun sampai empat persen di atas samudera dan laut. Bila seluruh

uap air berkondensasi (atau mengembun)menjadi cairan, maka seluruh

permukaan bumi akan tertutup dengan curah hujan kira-kira sebanyak 2,5

cm.33

31Muhammad Hussain al-Zahabi, op.cit.,hal. 502
32Chay Asdak, Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, (Yogyakarta: Gadjah

Mada University Press, 2010), cet. V, hal.7
33Bayong Tjasyono, Ilmu Kebumian dan Antariksa (Bandung: Remaja Rosda Karya,

2013), hal.129
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Siklus air merupakan rangkaian peristiwa perpindahan air dari laut

ke atmosfer, kemudian dari atmosfer ke tanah, yang akhirnya dari tanah

kembali ke laut lagi. Perpindahan air laut menuju atmosfer terjadi melalui

proses evaporasi (penguapan). Pada siang hari, panas matahari

menyebabkan air yang ada di samudra, laut, sungai, danau, kolam, sawah,

bahkan yang ada dalam tanah, tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan

menguap menjadi partikel – partikel uap air yang sangat kecil. Partikel –

partikel tersebut naik ke lapisan udara yang memiliki temperatur dan

tekanan rendah. Di sana, partikel – partikel tersebut terperangkap oleh

butiran debu dan menjadi awan kecil ( awan cumulus ). Dengan bantuan

angin, awan – awan cumulus akan bergabung membentuk awan yang lebih

besar. Gerakan udara vertikal yang terjadi pada atmosfer, menyebabkan

awan besar tersebut tumbuh membesar secara vertikal pula. Sehingga

gumpalan uap air yang bergerak naik meuju atmosfer yang bersuhu lebih

dingin dan dihembus oleh angin menyebabkan uap kehilangan kalor. Di

sana, butiran – butiran es mulai berubah wujud menjadi butiran es yang

semakin lama semakin berat sehingga awan tidak mampu lagi ditopang

oleh hembusan angin vertikal.34

Matahari merupakan sumber energi bagi segala kehidupan di bumi.

Matahari menentukan cuaca, menjadi penggerak perputaran air (siklus

hidrologi), membuat bahan makanan kita melalui proses fotosintesis.

Sumber energi kita ini merupakan suatu pembangkit tenaga termonuklir

34Ibid., hal.10
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yang didalamnya terjadi proses fusi nuklir yang mengubah hidrogen

menjadi helium. Energi yang dipancarkan oleh setiap m2 permukaan

matahari yang sangat luas itu adalah 65.000 kilowatt. Energi sebesar ini

diperoleh dari pembakaran hidrogen yaitu massanya sendiri sebesar 3,6

juta ton setiap detik. Proses ini telah berlangsung selama lima milyar

tahun. Juga dengan laju yang lama kegiatan ini masih akan dapat

dipertahankan sekurang-kurangnya selama lima milyar tahun lagi. Sebagai

perbandingan saja, jika panas matahari berkurang sebanyak 13% maka

menurut perkiraan bumi, matahari memancarkan radiasinya dengan

kekuatan sekitar 51.000.000.000.000 : 000.000.000.000 daya kuda/menit.

Dari jumlah energi sekian besar yang dipancarkan matahari, bumi hanya

menangkap sangat sedikit yakni lebih kurang hanya seperdua milyarnya.

Sungguhpun demikian, bagian ini secara tetap menimpa bumi dengan tak

henti-hentinya dengan kekuatan 17 trilyun kilowatt. Setiap menit

energinya lebih besar seluruhnya akan diselimuti oleh lapisan es setebal

1,5 kilometer; kalau panasnya bertambah sebanyak 30%, matahari akan

merebus segala kehidupan sampai musnah dari permukaan planet ini

daripada energi dalam segala bentuk yang digunakan oleh manusia selama

satu tahun.35

Pemanasan air samudera oleh sinar matahari merupakan kunci

proses hidrologi yang dapat berjalan secara kontinu. Air berevaporasi, uap

air mengembang, mendingin, dan kemudian berkondensasi, biasanya pada

partikel-partikel debu kecil di udara. Ketika kondensasi terjadi dapat

35Campbel Neil, Biologi Jilid 3 (Jakarta: Erlangga, 2004), hal.277
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berubah menjadi cair kembali atau langsung berubah menjadi padat (es,

salju, hujan batu es/hail). Partikel-partikel air ini kemudian berkumpul dan

membentuk awan. Awan yang jenuh kemudian jatuh sebagai presipitasi

dalam bentuk hujan, hujan es, salj (sleet), dan hujan gerimis, atau kabut.

Awan dan hujan mengatur suhu bumi dan siklus air di bumi.

Kejadian ini erat kaitannya dengan gaya berat dalam kajian fisika

yang mengakibatkan butir air bergerak ke bawah sebagai air hujan.Hujan

yang jatuh ke permukaan tanah akan meresap ke dalam tanah yang disebut

infiltrasi. Air di dalam tanah terkumpul dan keluar ke permukaan tanah

menjadi mata air. Dari mata air ini mengalir melalui sungai dan bermuara

di laut atau danau. Begitulah seterusnya air berputar secara terus

menerus.Air hujan yang turun dari langit tidak berasa asin padahal 97%

merupakan penguapan air laut yang asin. Namun, air hujan adalah tawar.

Air Hujan bersifat tawar karena adanya proses fisika yang telah ditetapkan

Allah. Berdasarkan sunnatullah ini, darimanapun asalnya penguapan air

ini, baik dari air laut yang asin, atau dari danau yang mengandung banyak

mineral, atau dari dalam lumpur, airnya yang menguap tidak pernah

mengandung bahan lain apapun dari asalnya.36

Jenis siklus hidrologi ada tiga macam37, yaitu :

a. Siklus pendek, yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air

membentuk awan dan selanjutnya terjadi hujan yang jatuh ke laut

lagi.

36Ibid., Hal.282
37 Chay Asdak, op.cit., hal.14



49

b. Siklus sedang, yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air

terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan, hujan jatuh di

daratan menjadi air darat, selanjutnya kembali ke laut.

c. Siklus panjang, yaitu air laut menguap, terjadi kondensasi, uap air

terbawa angin dan membentuk awan di atas daratan hingga ke

pegunungan tinggi, jatuh sebagai salju, terbentuk gletser, mengalir

ke sungai, selanjutnya kembali ke laut.

2. Unsur-unsur Siklus Hidrologi38

a. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan air, tanah, dan bentuk

permukaan bukan vegetasi lainnya oleh proses fisika. Dua unsur utama

untuk berlangsungnya evaporasi adalah energy (radiasi) matahari dan

ketersediaan air. Radiasi matahari. Sebagian radiasi gelombang pendek

(shortwave radiation) matahari akan diubah menjadi energy panas di

dalam tanaman, air, dan tanah. Energy panas tersebut akan

menghangatkan udara di sekitarnya. Panas yang dipakai untuk

menghangatkan partikel-partikel tersebut dinamakan panas-tampak

(sensible heat). Sebagian dari energy matahari akan diubah menjadi

tenaga mekanik. Tenaga mekanik ini akan menyebabkan perputaran

udara dan uap air di atas permukaan tanah. Keadaan ini akan

menyebabkan perputaran udara dan uap air di atas permukaan tanah.

Keadaan ini akan menyebabkan udara di atas permukaan tanah jenuh,

dan dengan demikian, mempertahankan tekanan uap air yang tinggi

38Soemarto, Hidrologi Teknik (Jakarta: Erlangga, 1999), hal.70
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pada permukaan bidang evaporasi. Ketersediaan air. Melibatkan tidak

saja jumlah air yang ada, tapi juga persediaan air yang siap untuk

terjadinya evaporasi. Permukaan bidang evaporasi yang kasar akan

memberikan tekanan uap air yang tinggi pada permukaan bidang

evaporasi.

b. Transpirasi (penguapan dari tanaman)

Uap air juga dikeluarkan dari daun-daun tanaman melalui sebuah

proses yang dinamakantranspirasi. Setiap hari tanaman yang tumbuh

secara aktif melepaskan uap air 5 sampai 10 kalisebanyak air yang

dapat ditahan.Factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya transpirasi

yaitu, radiasi panas matahari, suhu, kecepatan angin, dan gradient

tekanan udara.Dalam hal ini besarnya transpirasi, dalam batas tertentu,

juga dipengaruhi oleh karakteristik dan kerapatan vegetasi struktur

tajuk, perilaku pori-pori daun, dan lain-lain.

c. Kondensasi (pengembunan)

Ketika uap air mengembang, mendingin dan kemudian

berkondensasi, biasanya pada partikel-partikel debu kecil di udara.

Ketika kondensasi terjadi dapat berubah menjadi cair kembali

ataulangsung berubah menjadi padat (es, salju, hujan batu (hail)).

Partikel-partikel air ini kemudianberkumpul dan membentuk

awan.Presipitasi pada pembentukan hujan, salju dan hujan batu (hail)

yang berasal dari kumpulanawan. Awan-awan tersebut bergerak

mengelilingi dunia, yang diatur oleh arus udara. Sebagai contoh, ketika
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awan-awan tersebut bergerak menuju pegunungan, awan-awan tersebut

menjadi dingin, dan kemudian segera menjadi jenuh air yang

kemudian air tersebut jatuh sebagai hujan,salju, dan hujan batu (hail),

tergantung pada suhu udara sekitarnya.

d. Infiltrasi / Perkolasi ke dalam tanah – Air bergerak ke dalam tanah

melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air

tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak

secara vertikal atau horizontal dibawah permukaan tanah hingga air

tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Proses mengalirnya

air hujan ke dalam tanah disebabkan oleh tarikan gaya gravitasi dan

gaya kapiler tanah. Laju air infiltrasi yang dipengaruhi oleh gaya

gravitasi dibatasi oleh besarnya diameter pori-pori tanah. Mekanisme

infiltrasi, dengan demikian, melibatkan tiga proses yang saling

memengaruhi: 1). Proses masuknya air hujan melalui pori-pori

permukaan tanah. 2). Tertampungnya air hujan tersebut di dalam

tanah. 3). Proses mengalirnya air tersebut ke tempat lain.

e. Air Permukaan – Air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan

aliran utama dan danau; makin landai lahan dan makin sedikit pori-

pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan

tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai

bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang

membawa seluruh air permukaan disekitar daerah aliran sungai menuju

laut.
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3. Jenis-jenis Hujan

Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal

dari awan yang terdapat di atmosfer. Bentuk presipitasi lainnya adalah

salju dan es, yaitu bentuk padat. Dapat pula dalam bentuk aerosol yakni

embun atau kabut.39

Jenis hujan berdasarkan ukuran butirannya :

1) Hujan gerimis / drizzle, diameter butirannya kurang dari 0,5 m

2) Hujan salju, terdiri dari kristal-kristal es yang suhunya berada dibawah

0° Celsius

3) Hujan batu es, curahan batu es yang trun dalam cuaca panas dari awan

yang suhunya dibawah 0° Celsius

4) Hujan deras / rain, curahan air yang turun dari awan dengan suhu di atas

0° Celsius dengan diameter ±7 mm.

Jenis-jenis hujan berdasarkan besarnya curah hujan :

1) hujan sedang/ normal, 20 – 50 mm per hari

2) hujan lebat, 50-100 mm per hari

3) hujan sangat lebat, di atas 100 mm per hari

Hujan dibedakan berdasarkan faktor yang menyebabkan terjadinya

hujan tersebut:

a. Hujan Orografi

Hujan ini terjadi karena adanya penghalang topografi, udara dipaksa

naik kemudian mengembang dan mendingin terus mengembun dan

39 Djamal Z. Irwan, Prinsip-prinsip Ekologi. (Jakarta:Bumi Aksara, 2010), hal.78
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selanjutnya dapat jatuh sebagai hujan. Bagian lereng yang menghadap

angin hujannya akan lebih lebat dari pada bagian lereng yang ada

dibelakangnya. Curah hujannya berbeda menurut ketinggian, biasanya

curah hujan makin besar pada tempat-tempat yang lebih tinggi sampai

suatu ketinggian tertentu.

b. Hujan Konvektif

Hujan ini merupakan hujan yang paling umum yang terjadi di

daerah tropis. Panas yang menyebabkan udara naik keatas kemudian

mengembang dan secara dinamika menjadi dingin dan berkondensasi

dan akan jatuh sebagai hujan. Proses ini khas buat terjadinya badai

guntur yang terjadi di siang hari yang menghasilkan hujan lebat pada

daerah yang sempit. Badai guntur lebih sering terjadi di lautan dari

pada di daratan.

c. Hujan Frontal

Hujan ini terjadi karena ada front panas, awan yang terbentuk

biasanya tipe stratus dan biasanya terjadi hujan rintik-rintik dengan

intensitas kecil. Sedangkan pada front dingin awan yang terjadi adalah

biasanya tipe cumulus dan cumulunimbus dimana hujannya lebat dan

cuaca yang timbul sangat buruk. Hujan ini terjadi apabila massa udara

yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Hujan front ini

tidak terjadi di Indonesia karena di Indonesia tidak terjadi front.

d. Hujan Siklon Tropis

Siklon tropis hanya dapat timbul didaerah tropis antara lintang

0°-10° lintang utara dan selatan dan tidak berkaitan dengan front,
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karena siklon ini berkaitan dengan sistem tekanan rendah. Siklon tropis

dapat timbul dilautan yang panas, karena energi utamanya diambil dari

panas laten yang terkandung dari uap air. Siklon tropis akan

mengakibatkan cuaca yang buruk dan hujan yang lebat pada daerah

yang dilaluinya.

4. Faktor yang Mempengaruhi Siklus Hidrologi

Siklus hidrologi merupakan proses alamiah, dimana gerakan-

gerakan udara (angin) yang mengandung uap air merupakan salah satu

factor yang mempengaruhi proses hidrologi dan terjadi di antaranya

disebabkan oleh40:

1. Penyinaran matahari yang tidak selalu tegak lurus pada permukaan

bumi dan disertai berputarnya bumi mengelilingi matahari.

Matahari menyinari sebagian bumi sebanyak dua kali

dalam satu tahun untuk daerah antara 23,5 derajat lintang utara

dan 23,5 derajat lintang selatan. Untuk daerah khatulistiwa terjadi

pada tanggal 21 Maret dan 21 September dan hanya satu kali

dalam setahun menyinari daerah 23,5 derajat lintang utara dan

23,5 derajat lintang selatan pada tanggal 21 Juni dan 21

Desember. Panas akibat penyinaran matahari akan terjadi lebih

besar untuk daerah yang menerima penyinaran tegak lurus

daripada yang mendapat sinar miring.

40Hadi Susilo, Rekayasa Hidrologi (Yogyakarta: Mercu Buana, 2010), hal.10
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2. Perputaran udara akibat perputaran bumi.

Bumi berputar dari barat ke timur dengan kecepatan pada

garis khatulistiwa 1500 fps dan pada garis lintang 60 derajat

dengan kecepatan 750 fps; akibat adanya perputaran bumi ini

udara di atas permukaan bumi mendapat geseran dan akan

berputar pula dan dari perputaran udara ini kita merasakan angin

dari arah timur ke barat dengan kecepatan angin makin menjauhi

khatulistiwa kecepatan angin makin mengecil. Karena menjauh

dari khatulistiwa, kecepatan angin makin menurun dan

menimbulkan perubahan arah angin di sebelah utara khatulistiwa

sedikit membelok ke utara dan sebelah selatan khatulistiwa ke

sebelah selatan.

3. Perputaran udara akibat laut perbatasan dengan daratan.

Pada siang hari akibat panas sinar matahari, suhu di atas

daratan lebih tinggi daripada di atas laut, akibatnya udara di atas

daratan akan naik jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan

suhu udara di atas permukaan laut. Akibatnya kepadatan udara di

daratan lebih kecil dibandingkan dengan kepadatan uadara di atas

permukaan laut dan terjadilah aliran udara dari laut ke daratan.

Pada malam hari, suhu/temperature udara daratan akan

turun lebih cepat daripada di atas laut dan akibatnya udara akan

mengalir menuju ke laut.



56

4. Pengaruh benua pada perputaran dan lain-lain pengaruh setempat.

Pengaruh benua ini untuk Indonesia adalah sangat penting

bahkan bisa dikatakan dua benua ialah Asia bagian utara dan

Australia bagian selatan menentukan corak iklimnya. Kalau

matahari bergerak di belahan bumi bagian utara, maka aka nada

aliran udara dari timur ke laut ke barat daya dan kalau matahari

bergerak di belahan bumi bagian selatan, akan terjadi aliran udara

sebaliknya.

5. Keadaan setempat.


