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ABSTRAK
Saba Zaidi Abrori: Konsep Hujan dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dalam
Pelestarian Lingkungan (Studi Tafsir Tematik). Skripsi. Jurusan Ilmu AlQur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Zahrul Fata, Ph.D

Kata kunci: hujan, al-maṭar, al-ghayth, anzala māan
Hujan dipahami kadang kala sebagai rahmat dan juga sebagai azab. Padahal
hujan tersebut kalau dilihat dari proses turunnya pengertianya sama yaitu
karena proses alam semata semata yaitu salah satu contoh proses terjadinya
hujan sebagai berikut: Air yang terkena sinar matahari akan menguap. Uap air
tersebut akan naik ke angkasa, karena suhu di angkasa itu sangat dingin, maka
suhu itu mengembunkan uap air menjadi titik-titik air. Kumpulan titik-titik air
ini tampak sebagai awan. Tiupan angin yang membawa titk-titik air dari
tempat lain membuat titik-titik air menjadi sangat banyak, sehingga awan
tampak semakin menebal. Suhu yang semakin dingin membuat titik-titik air
semakin besar dan berat hingga akhirnya jatuh ke bumi sebagai hujan.
Pendapat di atas bisa kita pahami sebagai proses alam semata, proses tersebut
seakan-akan tidak memperlihatkan kepada manusia bahwa hujan tidak
menimbulkan azab atau musibah. Oleh karenanya, pandangan al-Qur’an
tentang fenomena alam, dalam hal ini hujan, yang dikemas dalam kajian
tematik perlu diadakan dan dikembangkan. Setelah melakukan penelitian
tentang kejadian alam berupa hujan dalam kajian tematik, dengan
menggunakan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini menyimpulkan sebagai
berikut: (1) Hujan dalam al-Qur’an diungkapkan dalam empat term yaitu
maṭar, ghayth, anzala māa dan wadqu. Hujan air menurut al-Qur’an adalah
air yang turun merupakan rahmat, yaitu akan menghidupkan tanah yang sudah
mati dan menghidupi tanaman-tanaman.(2) Proses turunnya hujan menurut alQur’an sama dengan proses hujan hujan dalam ilmu pengetahuan. Hujan
adalah hasil dari proses siklus air yaitu, berawal air laut, danau, dan sungai
menguap akibat dipanaskan oleh sinar matahari lalu setelah sampai di atas
terjadilah proses kondensasi sehingga menjadi butir-butir uap air di awan.
Untuk itu konsep hujan menurut al-Qur’an relevan dengan dengan pelestarian
lingkungan, karena siklusnya tergantung pada keadaan alam.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Alam yang diciptakan Allah yang sungguh amat luas dengan berbagai
macam jenisnya ini diamanahkan untuk diurus oleh manusia karena hanya
manusia, di antara makhluk Allah ini, yang memiliki kemampuan
memenejnya,

dibebankan

kepada

manusia

agar

bertanggung

jawab

memeliharannya. Inilah jabatan khalifah, sebagaimana disebutkan al-Qur’an
dalam Surah al-Baqarah/2:30. Dalam perannya sebagai khalifah, manusia
harus mengurus, memanfaatkan dan memelihara, baik langsung maupun tidak
langsung. Amanah tersebut meliputi bumi dan segala isinya, seperti gununggunung, laut, air, awan dan angin. Tumbuh-tumbuhan, sungai, binatangbinatang, sehingga manusia dapat memiliki perilaku yang baik. Pola hidup
bersih merupakan bagian penting dari manusia dalam memelihara lingkungan
hidup, khususnya air dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang
menimbulkan kerusakan dan ketidaknyamanan terhadap lingkungan. 1
Akhir-akhir ini banyak sekali kejadian fenomena alam yang membuat
keresahan warga, seperti angin puting beliung yang menghantam Bandung
Jawa Barat, banjir di daerah ibu kota dan sekitarnya. Dari contoh-contoh
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Muchlis M.Hanafi, Pelestarian Lingkungan hidup (Tafsir al-Qur’an Tematik),(Jakarta:
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kejadian itu, fenomena alam sangat menarik untuk direspon dan diteliti lebih
lanjut.
Al-Qur’an banyak sekali membahas tentang fenomena alam, seperti
eksistensi air, eksistensi laut,

eksistensi awan dan angin, eksistensi

tetumbuhan dan pepohonan, eksistensi binatang, kebersihan lingkungan dan
kerusakan lingkungan.2 Dari sekian banyak fenomena alam di dalam alQur’an, hujan sangatlah menarik untuk diteliti lebih lanjut.
Hujan dipahami kadang kala sebagai rahmat dan juga sebagai azab.
Padahal hujan tersebut kalau dilihat dari proses turunnya pengertianya sama
yaitu karena proses alam semata yaitu salah satu contoh proses terjadinya
hujan sebagai berikut:
Air yang terkena sinar matahari akan menguap. Uap air tersebut akan
naik ke angkasa, karena suhu di angkasa itu sangat dingin, maka suhu itu
mengembunkan uap air menjadi titik-titik air. Kumpulan titik-titik air ini
tampak sebagai awan. Tiupan angin yang membawa titk-titik air dari tempat
lain membuat titik-titik air menjadi sangat banyak, sehingga awan tampak
semakin menebal. Suhu yang semakin dingin membuat titik-titik air semakin
besar dan berat hingga akhirnya jatuh ke bumi sebagai hujan.3
Dalam ilmu geografi proses terjadinya hujan ialah berasal dari
penguapan air laut dan permukaan akibat penyinaran matahari. Kemudian
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Ibid.
Umi Habibah Dkk,..Ilmu Pengetahuan Alam 5, (Jakarta:CV.Mitra Media Pustaka,2010),184.

mengalami pengembunan (kondensasi) membentuk titik air yang berkumpul
menjadi awan. Jika titik-titik air sudah berat, maka turunlah dalam bentuk
hujan.4
Pendapat di atas bisa kita pahami sebagai proses alam semata, proses
tersebut seakan-akan tidak memperlihatkan kepada manusia bahwa hujan
tidak menimbulkan azab atau musibah, akan tetapi hujan turun sebagai kabar
gembira atau rahmat bagi alam seperti ayat berikut:5

         
          
         
“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira
sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah
membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu
Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami keluarkan dengan sebab
hujan itu berbagai macam buah-buahan. seperti Itulah Kami membangkitkan
orang-orang yang telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.”
(Surah al-A’rāf/7:57)

Dari ayat di atas, seakan-akan hujan selalu memberikan rahmat ketika
turun tetapi faktanya hujan bisa menimbulkan bencana yang begitu besar bagi
alam, seperti banjir dan tanah longsor. Pendapat seperti itu seakan-akan
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bertentangan dengan ayat di atas, penulis ingin meneliti lebih mendalam
tentang hujan,maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah tema
yaitu “KONSEP HUJAN DALAM AL-QUR’AN DAN RELEVANSINYA
DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN” (Studi Tafsir Tematik).
B. Rumusan Masalah
Dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis
mengambil rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana makna hujan dalam al Qur’an ?
2. Bagaimana konteks makna hujan dalam pelestarian lingkungan ?
C. Tujuan Penelitian
Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan
penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui makna hujan dalam al-Qur’an.
2. Untuk mengetahui konteks makna hujan dalam pelestarian lingkungan.
D. Kegunaan Penelitian
1. Secara teoritis
Penelitian ini merupakan satu sumbangan sederhana dan pemikiran ke
islaman, bagi pengembangan studi ilmu al-Qur`an dan tafsir,

untuk

kepentingan studi lanjutan dalam kajian tafsir dengan pendekatan
Tematik. Dan juga menambah referensi keilmuan (khazanah) islam
terhadap penafsiran al-Qur`an tentang makna hujan dalam pelestarian
lingkungan.

2. Secara praktis
Manfaat penelitian ini secara praktis adalah memberikan kontribusi
bagi pengembangan-pengembangan studi tafsir terutama dalam kajian
paradigma tafsir yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam yang
berupa hujan dan bagaimana hubungannya dengan pelestarian lingkungan.
E. Telaah Pustaka
Sebelum melakukan penelitian terhadap ayat-ayat hujan dalam Al
Quran, penulis terlebih dahulu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap
penelitian sebelumnya untuk mengetahui posisi penulis dalam penelitian ini.
Terdapat beberapa kajian terhadap makna kata hujan yang ditemukan,
antara lain:
Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Taufiq Muharam dari UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta tahun 2008 dengan judul,“Proses Turunnya Hujan dalam alQur’an (Telaah Penafsiran Tantawi Jauhari dalam Tafsir al-Jawahir fi Tafsir
al-Qur’an al-Karim). Skripsi ini membahas seputar penafsiran Tantawi Jauhari
terhadap ayat-ayat tentang proses turunnya hujan.6
Jurnal yang ditulis oleh Siti Maghfirah dari UIN Alauddin Makassar tahun
2017 dengan judul,“Hujan sebagai berkah” Jurnal tersebut menjelaskan
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tentang efek dari hujan menciptakan daerah yang subur, sehingga
menyimpulkan hujan sebagai berkah.7
Jurnal yang ditulis oleh Arif Imam Mauliddin pasca sarjana UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 2018. “ Telaah Kritis Makna Hujan Dalam alQur’an (Dalam Tafsir Ibn Kathir, Quraish Shihab dan Hamka” jurnal tersebut
menjelaskan penafsiran Ibn Katsir, Quraish Shihab dan Hamka tentang makna
hujan sebagai rahmat, bencana dan fenomena alam.8
Buku yang ditulis oleh Zaghlul An-Najjar tahun 2011 dengan judul “Sains
Dalam Hadis (Menggungkap Fakta Ilmiah dari Kemukjizatan Hadis Nabi)”
buku tersebut berisi tentang berbagai macam kejadian ilmiah, dan di salah
satu babnya membahas hujan adalah sebagai anugerah dan rahmat dari Allah.9
Dari beberapa karya tulis yang sudah dipaparkan menunjukkan bahwa sejauh
pengamatan

penulis kajian dalam penelitian ini berbeda dengan kajian

sebelumnya. Yakni dalam hal spesifikasi objek kajian dan pendekatan yang
digunakan untuk membahas tema tersebut. Penelitian ini mengkaji secara
spesifik tentang ungkapan al-Qur’an terkait dengan kata hujan dan penafsiran
ayat-ayat hujan yang disertai dengan pendekatan kepustakaan dan tematik.
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F. Kerangka Teori
Hujan adalah bermula dari angin yang membawa uap air karena
pemanasan oleh sinar matahari yang telah berkumpul ke atas menjadi awan
untuk kemudian berubah menjadi hujan. Dalam al-Qur’an sudah dijelaskan
bahwa Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan
kepada hamba-Nya adalah menggerakkan angin sebagai tanda bagi
kedatangan nikmat-Nya (hujan.10
G. Metode Penelitian
Metode

yang

digunakan

adalah

deskriptif-analitis,

yakni

menggambarkan semua data atau keadaan subyek atau obyek penelitian
kemudian dianalisis dengan cara memaparkan segala aspek yang terkandung
pada ayat-ayat yang ditafsirkan dan menerangkan makna yang tercakup di
dalamnya.11
1. Jenis Penelitian
Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan jenis penelitian
(library research), yang erat kaitanya dengan studi pustaka dan
memerlukan banyak informasi dari penelitian terdahulu.12
2. Data
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Muchlis M.Hanafi, Pelestarian Lingkungan hidup (Tafsir al-Qur’an Tematik),115-116.
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Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian: (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 84.
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Adapun data yang dibutuhkan antara lain:
a. Ayat-ayat al-Qur’an tentang hujan.
b. Hadis-hadis yang terkait dengan hujan.
c. Penafsiran ayat-ayat hujan menurut para mufassir.
3. Sumber Data
Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Primer: Adapun sumber primer penelitian ini adalah ayat-ayat alQur’an tentang hujan, untuk memudahkan pelacakan ayat-ayat alQur’an yang diperlukan dalam membahas topik-topik tertentu, maka
dibantu dengan al-Mu’jam al-Muhfaros li alfaz al-Qurān al-Karīm
susunan Muhammad Fuad Abdul Baqi sebagai pegangan. Selain
dengan kitab Mu’jam Muhfaras al-Qur’an peneliti juga menggunakan
beberapa kitab-kitab tafsir, diantaranya yaitu tafsir al-Misbah karya
Quraish Shihab, tafsir al-Maraghiy karya Mustafa al- Maraghiy, tafsir
al-azhar karya Hamka, tafsir Ash-shiddiqy,dan tafsir-tafsir Mawḍū’iy).
b. Sekunder: Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku
penunjang maupun karya ilmiah (skripsi, jurnal, thesis, maupun
artikel) terdahulu yang membahas tentang hujan dan buku yang
membahas metode penelitian khususnya penelitian tafsir tematik.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah metode tematik, yaitu dengan cara mengumpulkan

ayat-ayat Al-Qur’an yang menggunakan kata al-Maṭar, Ghayth, Anzala
māa dan al-Wadqu.
Metode tematik (Mawḍū’iy) ada dua cara dalam tata kerja Metode
Tafsir Mawḍū’iy): Pertama, dengan cara menghimpun seluruh ayat alQur’an yang berbicara tentang satu masalah (Mawḍū’iy) atau tema)
tertentu serta mengarah pada satu tujuan yang sama, sekalipun turunnya
berbeda dan tersebar dalam berbagai surah al-Qur’an. Kedua, penafsiran
yang dilakukan berdasarkan seluruh surah al-Qur’an.13
Metode Mawḍū’iy memiliki dua bentuk kajian, yang pertama
adalah membahas satu surah al-Qur’an secara utuh dan menyeluruh
dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum dan khusus,
menjelaskan berbagai kolerasi antara berbagai masalah yang di
kandungnya, sehingga surah itu tampak dalam bentuk yang betul-betul
utuh dan cermat, bentuk kajian kedua adalah menghimpun sejumlah ayat
dari berbagai surah yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu,
kemudian ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan
dibawah satu tema bahasan, dan selanjutnya ditafsirkan.
Menurut Abd. Al-Hayy al-Farmawi, metode tematik atau
Mawḍū’iy adalah memahami ayat-ayat al-Qur’an yang mempunyai
maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik
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M. Al-Fatih Suryadilaga dkk, Metodologi Ilmu Tafsir, 47

masalah yang menyusunnya berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat
tersebut.
Dalam hal ini penulis menggunakan frame work metode tafsir
tematik Al-Farmawi. Langkah yang harus ditempuh, antara lain:
a. Menetapkan masalah yang dibahas.
b. Menghimpun ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turun yang disertai
dengan asbab al-Nuzūl (jika ada).
d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing
dengan

cara

menghimpun

mempelajari
ayat

yang

ayat

tersebut

mempunyai

secara

pengertian

keseluruhan,
sama

atau

mengkompromikan antara ‘am dan khaṣ, mutlaq dan muqayyad.
e. Mengkaji pemahaman ayat-ayat tersebut dari pemahaman berbagai
aliran dari pendapat para mufassir baik yang klasik maupun
kontemporer.
f. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dan faktafakta sejarah yang ditemukan. 14
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Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Mawḍū’iy dan Cara Penerapannya: terj. Rosihon
Anwar (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002),hal. 51-52. Lihat juga Nasruddin Baidan, Metodologi
Penafsiran Al-Qur’an (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 152-153..

H. Sistematika Pembahasan
Untuk memudahkan dalam memahami dan membahas skripsi ini,
maka penelitian ini terbagi dalam beberapa bab dan sub-sub bab dengan
urutan sebagai berikut:
Bab pertama

: berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori,
metodologi p enelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua

: berisi kerangka teori hujan dalam ilmu pengetahuan
alam.

Bab ketiga

: berisi pemaparan tentang pengertian hujan dalam alQur’an serta memaparkan term-term hujan, mencangkup
pengertian dan penafsiran ayat maṭar, anzala māan dan
ghayth.

Bab keempat

: pembahasan makna hujan dalam al-Qur’an. Kemudian
pemaparan relevansi makna tersebut dengan pelestarian
lingkungan.

Bab kelima

: merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
HUJAN DALAM ILMU PENGETAHUAN
A. Pengertian Hujan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hujan ialah titik-titik
air berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. 15 Sedangkan hujan
menurut ensiklopedia adalah sebuah presipitasi berwujud cairan, berbeda
dengan presipitasi non-cair seperti salju, batu es dan slit.16
Hujan ialah peristiwa sampainya air dalam bentuk cair maupun padat
yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi. Garis pada peta yang
menghubungkan tempat-tempat yang memiliki curah hujan yang sama disebut
isohyet.17
Hujan memerlukan keberadaan lapisan atmosfer tebal agar dapat
menemui suhu di atas titik leleh es di dekat dan di atas permukaan bumi. Di
bumi, hujan adalah proses kondensasi18 uap air di atmosfer menjadi butir air
yang cukup berat untuk jatuh dan biasanya tiba di daratan.
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Suharso dan Ana Retnoningsih,Kamus besar Bahasa Indonesia,(Semarang: CV
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Islami
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(Tangerang:PT.Kamil Pustaka,2015),140.
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Hartono, Geografi 1 jelajah bumi dan alam semesta untuk kelas X
SMA/MA,(Jakarta: CV.Citra Praya.2009),99.
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Kondensasi adalah suatu proses perubahan wujud benda, dalam hal ini benda gas
(uap) menjadi benda cair. proses terjadinya kondensasi adalah ketika uap disini didinginkan
atau mungkin uap tersebut dinaikkan tekanannya (dikompresi) atau bahkan bisa jadi dua-

Dua proses yang mungkin terjadi bersamaan dapat mendorong udara
semakin jenuh menjelang hujan, yaitu pendinginan udara atau penambahan
uap air ke udara. Virga adalah presipitasi19 yang jatuh ke bumi namun
menguap sebelum mencapai daratan, inilah satu cara penjenuhan udara.
Presipitasi terbentuk melalui tabrakan antara butir air atau Kristal es awan.
Butir hujan memiliki ukuran yang beragam mulai dari pepat, mirip panekuk
(butir besar), hingga bola kecil (butir kecil).
Ketika hujan turun, butirannya tidaklah sama, adapun macam-macam
butiran hujan sebagai berikut:20
1. Hujan gerimis (drizzle), diameter butiran-butiran air hasil kondensasi
kurang dari 0,5 mm.
2. Hujan salju (snow), terdiri atas kristal-kristal es dengan suhu udara berada
di bawah titik beku.

duanya yaitu terjadi pendinginan serta kompresi, hingga akhirnya menjadi cairan. Cairan
inilah disebut kondensat.
19
Presipitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses
pengendapan, baik dari dalam larutan maupun dari udara permukaan ke permukaan bumi.
atau kandungan kelembapan udara yang berbentuk cairan atau bahan padat,seperti
hujan,embun salju. Singkatnya presipitasi adalah curah hujan atau air hujan yang turun dari
atmosfer menuju permukaan bumi, bisa dengan bentuk yang berbeda-beda. Misalnya jika
berada di daerah beriklim tropism aka turun hujan. Sedangkan jika di daerah sedang maka
bisa turun hujan atau salju. Presipitasi merupakan peristiwa alami yaitu perubahan bentuk
dari uap air di atmosfer menjadi curah hujan atau salju sebagai proses kondensasi.
20
Eni Anjani dan Tri haryanto, Geografi kelas X SMA / MA (Jakarta: PT. Cempaka
Putih,2009),166.

3. Hujan batu es, merupakan curahan batu es yang turun di dalam uap panas
dari awan dengan suhu udara di bawah titik beku.
4. Hujan deras (rain), yaitu curahan air yang turun dari awan dengan suhu
udara di atas titik beku dan diameter butirannya kurang lebih 5 mm.
B. Proses Turunnya Hujan
Hujan terjadi karena ada penguapan air dari permukaan bumi seperti
laut, danau, sungai, tanah, dan tanaman. Pada suhu udara tertentu, uap air
mengalami proses pendinginan yang disebut dengan kondensasi. Selama
kondensasi berlangsung uap air yang berbentuk gas berubah menjadi titik-titik
air kecil yang melayang di angkasa. Kemudian, jutaan titik-titik air saling
bergabung membentuk awan. ketika gabungan titik-titik air ini menjadi besar
dan berat maka akan jatuh ke permukaan bumi.21
Proses terjadinya hujan ialah adanya proses siklus air yaitu, berawal
air laut, danau, dan sungai menguap akibat dipanaskan oleh sinar matahari
lalu menjadi butir-butir uap air di awan. Jika butir-butir uap air tersebut
mengembun, akan terbentuk butiran air hujan yang jatuh ke bumi. Lalu air
yang jatuh ke bumi ada yang mengalir di permukaan bumi dan ada yang
meresap ke dalam bumi. Air yang mengalir menuju sungai akhirnya bermuara
ke laut dan dimulai lagi siklus penguapan air.

21

Ibid.,165.

Seperti yang telah diketahui dari siklus hidrologi di atas, bahwa udara
yang membawa uap air dari laut atau ke lautan akan bergerak ke atas awan.
Bila suhu awan mencapai titik embun kemudian terjadilah proses pengem
bunan uap air (condensantion), yang selanjutnya hasil pengembunan itu jatuh
dari awan atau diendapkan dari udara menuju permukaan bumi sebagai
presipitasi (prescipitation).22
Presipitasi arah vertikal dapat bermacam-macam bentuknya, seperti
hujan, hujan batu es, salju atau sebagai presipitasi horizontal, seperti: kabut,
embun dan sebagainya. Istilah presipitasi dapat digunakan sebagai batasan
umum untuk menyatakan semua bentuk zat cair atau zat padat yang berasal
dari atmosfer sampai permukaan bumi. pembentukan presipitasi di atmosfer
merupakan subyek dari ilmu meteorologi, sedangkan apabila presipitasi sudah
sampai di permukaan bumi merupakan subyek dari ilmu hidrologi. 23
Input utama dalam analisis hidrologi dalam pengolahan sumber daya
air adalah curah hujan. Beberapa pengertian yang berhubungan dengan curah
hujan antara lain:24
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Soewarno, klimatologi :Pengukuran dan pengolahan data curah hujan,contoh
aplikasi hidrologi dalam pengelolaan sumber daya air (seri hidrologi),(Yogyakarta:Graha
Ilmu,2015),h.231.
23
Ibid.,231.
24
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1. Hujan (rain), adalah bentuk tetesan air yang mempunyai baris
tengah lebih dari 0,50 mm atau lebih kecil dan terhambur luas pada
suatu kawasan.
2. Curah hujan (H, rain fall), adalah banyak air yang jatuh ke
permukaan bumi, dalam hal ini permukaan bumi dianggap datar
dan kedap, tidak mengalami penguapan dan tersebar merata serta
dinyatakan sebagai ketebalan air (rain fall dept,mm,cm).
3. Durasi hujan (t, duration), lamanya waktu hujan tercurah dari
atmosfer ke permukaan bumi, dinyatakan sebagai satuan waktu
(menit,jam, hari).
4. Intensitas hujan (I, rain fall intensity), adalah ukuran yang
menyatakan

tebal

hujan

dalam

satuan

durasi

tertentu

(mm/jam,cm/hari).
5. Frekuensi intensitas hujan (T, rain fall intensity), adalah interval
waktu rata-rata antara kejadian curah hujan yang mempunyai
intensity tertentu dengan kejadian curah hujan dengan intensitas
yang sama atau lebih lebat.
6. Luas daerah hujan (A, rain fall area, area extent), adalah luas areal
denga suhu curah hujan yang tebalnya dianggap sama dan
dinyatakan sebagai satuan luas (ha.km2).
7. Hitograf

(hytograph),

adalah

diagram

batang

menggambarkan hubungan tebal hujan terhadap waktu.

yang

8. Curah hujan efektif (He effectif rain fall), adalah curah hujan yang
menjadi aliran permukaan (surface runoff). Dalam pengertian
irigasi curah hujan efektif adalah curah hujan yang meresap ke
dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan air tanaman.
C. Jenis-Jenis Hujan
Berdasarkan jenis turunnya hujan, hujan dibedakan menjadi 5
macam:25
1) Hujan zenithal, terjadi karena massa udara yang banyak
mengandung uap air naik secara vertikal. Massa udara tersebut
terus mengalami penurunan suhu, pada akhirnya terjadilah
pengembunan (kondensasi) dan berbentuk awan konveksi.
Awan tersebut turun menjadi hujan, dan hujan tersebut adalah
hujan zenithal (konveksi). Disebut hujan zenithal karena pada
umumnya hujan terjadi pada waktu matahari melalui zenit
daerah itu. Semua tempat di daerah tropis mendapat dua kali
hujan zenithal dalam satu tahun.
2) Hujan frontal,terjadi di daerah pertemuan antara massa udara
panas dan massa udara dingin. Massa udara panas yang kurang
padat akan naik ke atas massa udara dingin yang lebih padat.
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100.

Hartono, Geografi 1 jelajah bumi dan alam semesta untuk kelas X SMA/MA,99-

Sepanjang bidang miring ini disebut daerah front. Hujan terjadi
di daerah front karena
bertemu dengan massa

massa udara panas yang lembab
udara dingin sehingga

terjadi

kondensasi. Kemudian, terbentuklah awan pada akhirnya turun
hujan.
3) Hujan orografis, terjadi karena massa udara yang mengandung
uap air dipaksa bergerak menaiki lereng gunung atau
pegunungan. Oleh karena itu, massa udara tersebut terus
mengalami penurunan suhu sehingga mengalami kondensasi
menjadi titik-titik air. Akhirnya, titik-titik air turun di sekitar
lereng pegunungan. Fenomena itulah yang dinamakan hujan
orografis.
4) Hujan siklonal, terjadi karena adanya udara yang panas, suhu
lingkungan yang tinggi serta bersamaan dengan angin yang
berputar. Biasanya terjadi di daerah yang di lewati garis khayal
khatulistiwa atau ekuator. Hal ini di sebabkan karena adanya
pertemuan antara angin pasat timur laut dengan angin pasat
tenggara. Angin pasat adalah angin bertiup tetap sepanjang
tahun dari daerah subtropik menuju ke daerah ekuator
(khatulistiwa).
Setelah itu angin tersebut naik, lalu menggumpal di atas awan
yang berada di garis ekuator. Setelah awan tersebut sampai

pada titik jenuhnya, hujan ini akan mengawali dengan
mendung yang sangat gelap setelah itu turunlah hujan yang
membasahi keseluruh permukaan bumi yang memberikan
dampak positif kepada seluruh makhluk hidup yang hidup di
bumi dan dinantikan oleh makhluk hidup yang ada di bumi.
5) Hujan Muson (hujan musiman), hujan yang terjadi karena
Angin Musim atau Angin Muson. Angin Muson terjadi karena
adanya pergerakan semu tahunan matahari dengan garis balik
utara dan garis balik selatan. Hujan ini turun dalam kurun
waktu tertentu. Dan dari sebab inilah yang menyebabkan
musim kemarau dan penghujan.
Di Negara kita, Indonesia juga sering terjadi angin muson
yakni pada bulan Oktober sampai dengan April. Makanya
biasanya pada bulan ini sering kali datang hujan. Sedangkan
selain pada bulan itu, Negara kita berada pada musim kemarau.
Selain itu, di beberapa Negara Asia Timur juga terjadi Angin
Muson pada bulan Mei sampai dengan Agustus.26
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Cah Samin,”Hujan(Pengertian, Jenis, Proses Terjadinya)”, artikelmateri.com,
Ahad 10.46.

Berdasarkan jenis ukuran butirannya hujan dibedakan sebagai
berikut:27
1) Hujan gerimis : diameter butirannya kurang dari 0,5 mm.
2) Hujan salju : terdiri dari Kristal-kristal es yang suhunya berada
di bawah 0o Celsius.
3) Hujan batu es : curahana batu es yang turun dalam cuaca panas
dari awan yang suhunya dibawah 0o Celsius.
4) Hujan deras : curahan air yang turun dari awan dengan suhu di
atas 0o cesius dengan diameter kurang lebih 7 mm.
Berdasarkan jenis besarnya curah hujan, dibedakan sebagai berikut:28
1) Hujan sedang : curah hujannya antara 20-50 mm per hari.
2) Hujan lebat : curah hujannya antara 50-100 mm per hari.
3) Hujan sangat lebat : curah hujannya antara di atas 100 mm per
hari.

27
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Ibid,.
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BAB III
HUJAN DALAM AL-QUR’AN
A. Istilah Hujan
Diantara hikmah diturunkannya al-Qur’an dalam bahasa Arab adalah
kekayaan yang terkandung dalam bahasa Arab itu sendiri. Satu kata dalam
bahasa asing akan dijumpai ungkapannya dalam bahasa Arab dengan istilahistilah yang berbeda. Kata “hujan” misalnya, Al-Qur’an membahasakannya
dengan beberapa istilah atau ungkapan. Berdasarkan penelurusan peneliti,
setidaknya

ada

empat,

yaitu: al-Maṭar,

al-Ghayth,

Anzala….māa

(menurunkan air atau hujan) dan al-Wadqu. Masing-masing istilah tersebut
mempunyai karakter dan makna tersendiri sebagaimana pemaparan berikut:
1. Maṭar
Kata Maṭar menurut Quraish Shihab yaitu kata (  ) المطرal-Mathar
bentuk jama’nya adalah (  ) أمطارam ṭārun yang artinya hujan,29 sedangkan
apabila menggunakan bentuk nakirah atau infinitife (  ) مطراmaṭaran artinya
adalah hujan atau sesuatu yang luar biasa atau ajaib.30 di dalam al-Qur’an,
baik dalam bentuk tunggal maupun Jama’, diulang sebanyak 15 kali yang
tersebar di dalam beberapa surah yaitu sebagai berikut:31
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Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka
Progresif, 1997), 1343.
30
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 4,(Jakarta: Lentera Hati, 2002),195.
31
M. Fuad Abdul Baqi, Muʹjam al-Mufahras li al-Fādz al-Qurān al-Karīm (Beirut: Dar elHadith, 2007), 765

Surah

Ayat

Terulang

al-A'rāf/7

84

2 kali

Hūd/11

82

1 kali

al-Hijr/15

74

1 kali

Asy-Syu’arā’/26

173

3 kali

an-Naml/27

58

3 kali

al-Anfāl/8

32

1 kali

al-Furqan/25

40

2 kali

an-Nisā'/4

102

1 kali

al-Ahqāf/46

24

1 kali

2. Ghayth
Kata Yuwghāth, apabila dipahami dari kata ghayth atau hujan, maka
terjemahannya adalah diberi hujan. Dan jika ia berasal dari kata ghawts yang
berarti pertolongan, maka ia berarti perolehan manfaat yang sangat
dibutuhkan guna menampik datangnya mudharat, dari kata inilah lahir istilah
istighātsah.32
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M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol.6 (Jakarta: lentera hati, 2002),111.

Dalam Al-Qur’an kata al-Ghayth baik dalam bentuk tunggal maupun
jama’ diulang sebanyak 6 kali yang tersebar di dalam beberapa surah yaitu
sebagai berikut:

Surah

Ayat

Terulang

Yūsuf/12

49

1 kali

al-Kahfi/18

29

2 kali

Luqman/31

34

1 kali

Asy-Syūra/42

28

1 kali

al Hadīd/57

20

1 kali

3. Anzala (menurunkan)….mā' (air/hujan)
Al-Qur’an menggunakan kata kunci anzala yang berarti menurunkan
dan kata ini diulang hampir sebanyak penyebutan istilah al-mā atau air dalam
al-Qur’an. Selain menggunakan kata anzala, Allah juga menggunakan kata
yang dekat maknanya dengan menurunkan, yaitu kata ṣabba yang berarti
mencurahkan (air dari langit). Subjek yang menjadi pelaku kata anzala yakni
menurunkan ini adalah Allah yang diungkapan dalam bentuk kata Allah
ismul-jalālah, kata ganti Kami atau Dia. Sementara asal air itu, disebutkan

oleh Al-Qur’an, minas-samā dari langit, sedangkan tempat yang menjadi
penampungan air yang turun dari langit itu adalah al-ard, yaitu bumi.33
Al-Qur’an menyebut istilah mā' dalam bentuk nakirah (indefinite) dan
al mā' dalam bentuk ma’rifah (definite) yang berarti air sebanyak 59 kali.
Sementara itu, al-Qur’an menyebut (mā'aki), airmu satu kali,(mā'aha) airnya,
dua kali, dan (mā' akum) air kalian, satu kali. Jadi secara keseluruhan alQur’an mengulang istilah (mā') atau air sebanyak 63 kali yang tersebar dalam
42 surah. Hal ini mengisyaratkan bahwa air, menurut al-Qur’an merupakan
sumber kekayaan alam yang sangat penting, berharga dan memiliki daya guna
dan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia,binatang dan
tetumbuhan.34
Di dalam al-Qur’an kata Anzala……Māa dengan berbagai derivasinya
diulang sebanyak 27 kali yang tersebar di dalam beberapa surah yaitu sebagai
berikut:35
Surah

Ayat

Terulang

al Baqarah/2

22 dan 164

2 kali

al An'ām/6

99

1 kali

al A'rāf/7

57

1 kali

33

Muchlis M.Hanafi, Pelestarian Lingkungan hidup (Tafsir al-Qur’an Tematik),112.
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35

al Anfāl/8

11

1 kali

Yūnus/10

24

1 kali

ar Ra’d/13

17

1 kali

Ibrāhīm/14

32

1 kali

al Hijr/15

22

1 kali

An-Nahl/16

10 dan 65

2 kali

Al-Kahfi/18

45

1 kali

Taha/20

53

1 kali

Al-Hajj/22

5 dan 63

2 kali

Al-Mu’minūn/23

18

1 kali

Al-Furqan/25

48

1 kali

An-Naml/27

60

1 kali

Al-'Ankabūt/29

63

1 kali

Ar-Rūm/30

24

1 kali

Lukman/31

10

1 kali

Faṭir/35

27

1 kali

Az-Zumar/39

21

1 kali

Fussilat/41

39

1 kali

Az-Zukhruf/43

11

1 kali

Qāf/50

9

1 kali

An-Naba'/78

14

1 kali

4. Wadqu
Kata

al-Wadq mayoritas ulama memahaminya dengan arti hujan.

Terambil dari kata Wadaqa yang berarti menetes.36 Di dalam al Qur’an kata
al-Wadqa di ulang sebanyak 2 kali yaitu sebagai berikut:37
Surah

Ayat

Terulang

An-Nūr/24

43

1 kali

Ar-Rūm/30

48

1 kali

B. Proses Hujan dalam Al-Qur’an
Di dalam al Qur’an, proses turunnya hujan bermula dari kontribusi
angin dan awan, seperti ayat berikut ini:

        
  
“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuhtumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu
dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya”.(QS.AlHijr/15:22)

36
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M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol.8,576.
M. Fuad Abdul Baqi, Muʹjam al-Mufahras li al-Fādz al-Qurān al-Kariym, 838.

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah Swt menundukkan angin
sehingga membuahi awan sebagaimana bunga jantan membuahi betina. Dari
situ, muncullah air dengan izin Allah. Maka Allah memberi minum kepada
manusia, binatang-binatang ternak mereka serta menyirami tanah-tanah
mereka. Dan Dia menyisakan air dalam perut bumi sebagai simpanan untuk
kebutuhan dan kepentingan mereka sebagai implikasi kekuasaan dan rahmatNya. wa mā antum lahu bikhozynin "Dan sekali-kali bukanlah kamu yang
menyimpannya” maksudnya tidak ada kemampuan atas kalian untuk
menampung dan menyimpannya. Tapi, Allah-lah yang menampungnya untuk
kemaslahatan kalian dan muncullah mata air-mata air tanah sebagai cerminan
rahmat dan kebaikan-Nya kepada kalian.38
Dalam tafsir al Misbah, kata Lawāqih adalah bentuk jamak dari kata
Lāqih yaitu unta betina yang menampung Liqāh. Kata Liqāh berarti air atau
sperma atau benih kelahiran anak yang dikandung jantan, baik binatang,
tetumbuhan atau manusia. Ini mengantarkan betina yang menampungnya
melahirkan anak. Boleh jadi juga kata Lawāqih merupakan bentuk jamak dari
kata Mulqih, yakni jantan yang membuahi betina.39
Anginlah yang mempertemukan jodoh di antara satu kembang dengan
kembang yang lain, sang kembang jantang dan sang betinanya dalam satu
38

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir Al-Qurān Surat: Ar-Ra’ad s/d Al-Hajj,
terj:Muhammad Iqbal,..Dkk.(Jakarta: Pustaka Sahifa,2007),119.
39
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 6,442.

macam buah-buahan. Sentuhan angin yang halus itu, mempertemukan mereka,
sehingga berpadulah di antara ijab dan salab, atau positif dan negatif. Maka
gugurlah kembang yang meliputi zat si jantan dan tinggallah putik yang akan
menjadi buah.40
Allah

menjelaskan

perbendaharaannya,
menyuburkan,

yaitu

sebagian
Dia

mengembangkan

telah
dan

nikmat

yang

menghembuskan
mengawinkan

ada

dalam

angin

untuk

tumbuh-tumbuhan.

Pertumbuhan, perkembangan dan perkawinan tumbuh-tumbuhan dengan
perantara angin itu, maksudnya ialah: Allah menghembuskan angin yang
membawa awan yang mengandung hujan. Semakin lama awan yang
dihembuskan itu menjadi semakin berat dan hitam, hingga berubah menjadi
mendung hitam pekat.
Dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern bahwa angin
merupakan faktor penting dalam penyerbukan pada tumbuh-tumbuhan. Selain
itu, sebelum awal abad dua puluh belum pernah diketahui bahwa angin
membuahi awan dengan sesuatu yang menghasilkan hujan. Sebab, protonproton yang terkonsentrasi di bawah molekul-molekul uap air untuk menjadi
rintik-rintik hujan yang ada di dalam awan merupakan komponen utama air
hujan yang dibawa angin ke tempat berkumpulnya awan. Proton-proton itu
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Hamka, Tafsir al-Azhar,(Jakarta:PT.Pustaka Panjimas,1983), Juz 13-14, 181.

mengandung unsur garam laut, oksida, dan unsur debu yang dibawa angin. Itu
semua merupakan zat penting yang menciptakan hujan.
Dalam tafsirnya, Quraish Shihab kurang setuju apabila angin adalah
faktor penting dalam penyerbukan pada tumbuh-tumbuhan saja, walaupun
hakikat tersebut tidak dapat dipungkiri dari segi ilmiah. Dalam ayat di atas ada
hubungan antara kata Arsalnā ar-Riyāha Lawāqihā / kami telah meniupkan
angin untuk mengawinkan dengan kata Fa anzalnā min as-Samāi Māan/ maka
Kami menurunkan dari langit air dan di terjemahkan atau dipahami dengan
kata Lawāqih atau mengawinkan dalam arti mengawinkan tumbuh-tumbuhan.
Namun bila diperhatikan ayat tersebut berhubungan dengan kata sesudahnya,
pemahaman tersebut tidaklah pada tempatnya. Ini karena kata Lawāqih
berhubungan dengan kata yang sesudahnya, yaitu turunnya hujan, hubungan
sebab dan akibat sebagaimana dipahami dari pengunaan huruf Fa, maka ini
berarti perkawinan yang dilakukan angin itu mengakibatkan turunnya hujan,
bukan mengakibatkan tumbuhnya tumbuhan. Ini karena adanya tidak ada
hubungan langsung serta sebab dan akibat antara perkawinan awan dan
tumbuhnya tumbuhan. Seandainya yang dimaksud ayat di atas adalah fungsi
angin dalam mengawinkan tumbuhan, tentu redaksinya ayat tersebut akan
berbunyi: maka tumbuhanlah tumbuhan dan siaplah buahnya untuk dimakan

bukan seperti bunyi ayat di atas, maka Kami menurunkan dari langit air
hujan.41
Dalam ayat lain juga ditegaskan bahwa angin tersebut digerakkan oleh
Allah sehingga membentuk gumpalan awan, yaitu:

            
          
            
 
“Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian
mengumpulkan antara (bagian-bagian)nya, kemudian menjadikannya
bertindih-tindih, Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya
dan Allah (juga) menurunkan (butiran-butiran) es dari langit, (yaitu) dari
(gumpalan-gumpalan awan seperti) gunung-gunung, Maka ditimpakan-Nya
(butiran-butiran) es itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkanNya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu Hampir-hampir
menghilangkan penglihatan”.(Q.S.An-Nūr/24:43)
Ayat di atas menjelaskan proses kejadian hujan. Berawal dari awan
yang saling mendorong, berkumpul, dan bertumpuk-tumpuk. Karena udara di
langit dingin, terbentuk embun atau bahkan membeku menjadi butiran-butiran
es yang kemudian berjatuhan ke bumi, Allah berfirman, “Dan jika mereka
melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata,”itu
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M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 6, 443.

adalah awan yang bertumpuk-tumpuk.” (at-Thūr/52:44).

Awan yang

bertumpuk-tumpuk, sebagian besar menjadi air hujan. Hanya sebagian kecil
yang membuka kemudian menjadi butiran–butiran es. Karena itulah hujan
tercurah ke bumi. allah berfirman, “Dan kami turunkan dari awan, air hujan
yang tercurah dengan hebatnya” (an-Naba'/78:14). Jelas bahwa proses
terjadinya air hujan bermula dari awan mendung yang menggumpal di langit.
Karena sifatnya yang dapat mengeluarkan kilat listrik, serta menimbulkan
halilintar dan geledek yang menakutkan, sebagian orang pun takut akan
keberadaannya. Ada juga yang bahagia dan berharap cemas, karena itu
penanda hujan akan datang.42
Firman-Nya: Alam tara anna Allaha yuzjiy sahāban (tidaklah kamu
melihat bahwa Allah mengarak awan) menggiringnya secara lembut. Tsumma
yuallifu bainahū (kemudian mengumpulkan antar bagian-bagiannya) dengan
menghimpun sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga yang tadinya
tersebar kini menjadi satu himpunan. Tsumma yaj aluhū rukāman (kemudian
menjadikannya bertindih-tindih) yakni sebagiannya di atas sebagian yang lain.
Fatarā al wadqa (maka kelihatanlah olehmu air) hujan yakhruju min khilālih
(keluar dari celah-celahnya) yakni melalui celah-celahnya. Wa yunazzilu min
as samāì min (dan Allah juga menurunkan dari langit). Huruf min yang kedua
ini berfungsi menjadi silah atau penghubung. Min jibā lin fiyhā (yakni dari
42
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gunung-gunung yang menjulang padanya) menjulang ke langit, min jibālin
menjadi badal dari lafaz minas samāì dengan mengulang huruf jarrnya min
baradin (berupa es) sebagiannya terdiri es. Fayusyi bu bihiy man yashāu wa
yasrifuhū ‘an man yashāu yakādu (maka ditimpakannya es tersebut kepada
siapa yang dikehendaki-Nya dan dipalingkan-Nya. Hampir-hampir) hampir
saja. Sanā barqihī (kilauan kilat awan itu) yakni cahayanya yang berkilaun.
Yadhhabu

bi

al

absyār

(menghilangkan

penglihatan)

mata

yang

memandangnya karena silau olehnya. 43
Ayat di atas dinilai oleh para ilmuwan yang mempelajari jenis-jenis
awan

mendapatkan temuan yang mengejutkan berkenaan dengan proses

pembentukan awan hujan. Terbentuknya awan hujan yang mengambil bentuk
tertentu, terjadi melalui sistem dan tahapan tertentu pula. Tahap-tahap
pembentukan komulonimbus, sejenis awan hujan sebagai berikut:44
Tahap pertama, pergerakan awan oleh angin: awan-awan dibawa, dengan kata
lain ditiup oleh angin. Tahap kedua, pembentukan awan yang lebih besar:
kemudian awan-awan kecil (awan komulus) yang digerakkan angin, saling
bergabung dan membentuk awan yang lebih besar. Tahap ketiga, pembentukan
awan yang bertumpang tindih: ketika awan-awan kecil saling bertemu dan
bergabung membentuk awan yang lebih besar, gerakan udara vertikal ke atas
43
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terjadi di dalamnya meningkat. Gerakan udara vertikal ini lebih kuat di bagian
tengah dibandingkan di bagian tepinya. Gerakan udara ini menyebabkan
gumpalan awan tumbuh membesar secara vertikal, sehingga menyebabkan
awan saling bertindih-tindih. Membesarnya awan secara vertikal ini
menyebabkan gumpalan besar awan tersebut mencapai wilayah-wilayah
atmosfer yang bersuhu dingin, di mana butiran-butiran air dan es mulai
terbentuk dan tumbuh semakin membesar. Ketika butiran air dan es ini telah
menjadi berat sehingga tak lagi mampu ditopang oleh embusan angin vertikal,
mereka mulai lepas dari awan dan jatuh ke bawah sebagai hujan air, hujan es
dan sebagainya.
C. Hujan dan kejadian Alam
1. Hujan sebagai musibah
Di dalam al-Qur’an, hujan yang turun sebagai

musibah

menggunakan istilah maṭar. Hujan tersebut dikiaskan dengan berupa
berbentuk batu. Hujan batu tersebut ditimpakan kepada kaum Nabi
Luth yaitu penduduk Sadum dan Gamurrah. Diantara ayat-ayat yang
bercerita tentang hujan yang berupa batu tersebut adalah surah alA'rāf (7):84, surah

Hūd (11):82, surah al Hijr (15):74, surah asy

Syu'arā' (26):173, dan surah An Naml (27):58. Berikut penafsiran
sebagian ayat tersebut:

        
  
“Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum
Luth itu yang di atas ke bawah (kami balikkan), dan Kami hujani
mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubitubi”.(Q.S Hūd/11:82)
Pada ayat 82 di dalam surah Hud bahwasannya Allah
menggambarkan fenomena yang luar biasa begitu dahsyat yang
menimpa negeri kaum Luth, yaitu Kami hancurkan menjadi jungkir
balik, dan Kami hujani mereka dengan batu Sijjīl, yakni tanah yang
telah membatu, sebagaimana tersebut dalam ayat lain Hijaratan min
Thiyn: (Adz-Dzariyat/51:53). Menurut Ar-Raghib, yang dimaksud
Sijjīl ialah batu bercampur tanah. Kata-kata itu berasal dari bahasa
Persia, yang kemudian di Arabkan.45 Batu-batu itu diberi tanda dari
sisi Tuhanmu serta dipersiapkan secara khusus untuk menjadi sarana
penyiksaan dan siksaan itu tiada jauh dari orang-orang zalim yang
mantap kezalimannya, baik yang hidup pada masa Nabi Luth maupun
yang serupa dengan mereka di masa datang.
Kata Sijjīl menurut al-Biqāi mengandung makna ketinggian.
Atas dasar itu, ulama memahami batu-batu tersebut dilemparkan dari
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tempat yang tinggi. Dan, dengan demikian ayat ini mengisyaratkan
tiga kata yang menunjukkan kehadiran siksa dari tempat tinggi. kata
'Alā / di atas dan kata Amtharnā / kami hujani serta kata Sijjīl. Dan
karena itu pula, tulisnya, ayat tersebut dilanjutkan bahwa kendati batubatu itu demikian jauh sumbernya, namun ia tidak jauh atau sulit
menjangkau orang-orang zalim. Thabāthabāi, ulama yang berasal dari
Persia, Iran, mendukung pendapat yang menyatakan bahwa kata
tersebut berasal dari bahasa Persia yang mengandung makna batu dan
tanah yang basah. Kata Mandhūd pada mulanya berarti bertumpuk.
Yang dimaksud disini adalah berturut-turut, bertubi-tubi, tanpa selang
waktu.46
Dari sekian banyak ayat yang mengandung kata maṭar dalam
al-Qur’an, dapat dipahami bahwa kata maṭar digunakan untuk
menyebut kejadian yang luar biasa yaitu azab atau musibah kepada
manusia. Kebanyakan kata maṭar muncul dalam bentuk

khusus,

sehingga sulit dipahami oleh kalangan umum sehingga untuk
mengetahui perlu didukung oleh petunjuk lain yang terdapat dalam
konteks ayat yang memuat kata maṭar itu atau petunjuk dari hadis.
Boleh jadi apa yang menimpa kaum nabi Luth itu, demikian
peristiwa-peristiwa yang lain berupa gempa bumi atau gunung meletus
yang ditetapkan Allah, bertepatan dengan kedurhakaan para
46
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pembangkang yaitu manusia. Persesuain waktu

itu adalah untuk

menyelaraskan antara Ilmu-Nya yang qadim dengan setiap kasus
seperti kasus Nabi Luth as ini.
Selain

kaum Nabi Luth, hujan yang berupa siksa pernah

disebut dalam al-Qur’an, berkenaan dengan tantangan kaum musyrik
yang meragukan kebenaran risalah yang di bawa Nabi Muhammad
saw. Ayat tersebut berbunyi:

          
       
“Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik)
berkata: "Ya Allah, jika betul (Al Quran) ini, Dialah yang benar dari
sisi Engkau, Maka hujanilah Kami dengan batu dari langit, atau
datangkanlah kepada Kami azab yang pedih”.(Q.S.Al Anfāl/8:32)

Ayat di atas menjelaskan tentang seorang musyrik yang ingin
mengelabui orang lain dengan mengucapkan kepada Tuhan: “Jika
memang al-Qur’an ini betul-betul dari sisi-Mu, yang telah di
sampaikan oleh Nabi Muhammad adalah Ḥaq, maka hujanilah kami
dengan hujan batu dari langit, atau jika siksa itu bukan batu maka
datangkanlah kepada kami apa saja berupa azab yang pedih”.
Ungkapan di atas lahir karena mereka itu demikian bodoh, ingkar, dan
mendustakan al-Qur’an. Yang sepantasnya mereka katakan ialah, “Ya

Allah, jika al-Qur’an ini merupakan kebenaran dari sisi-Mu, maka
tunjukkanlah kami kepadanya dan berilah kami taufik untuk
mengikutinya.” Namun, mereka malah minta keputusan untuk dirinya
sendiri, meminta disegerakan azab, dan mendahulukan siksa.47
“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang
kamu berada di tengah-tengah mereka. Dan tidaklah akan mengazab
mereka, sedang mereka meminta ampun.” Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Ibbnu Abbas, dia berkata: Sesungguhnya, Allah
memberikan dua keamanan bagi umat ini. Mereka senantiasa
terpilihara dan terjaga dari aneka bencana azab selama dua keamanan
itu berada di tengah-tengah mereka. Sebuah kemenangan dipegang
Allah dan sebuah lagi berada padamu. (oleh karena itu, Allah tidak
mengazab kaum kafir makkah lantaran Rasulullah dan kaum
Mukminin yang tertindas berada di tengah-tengah mereka. Setelah
Nabi dan umatnya berhijrah, maka Dia menyiksanya melalui peristiwa
Badar). Penafsiran senada diriwayatkan pula dari Abu Musa alAsy’ari, Qatadah, Abu al-Ula’ an-Nahwi al-Muqri.48
Kata Idh ketika berfungsi sebagai Zharaf. Allah tidak berkata
Udzkur Idh Qālū “ingatlah ketika” tapi cukup Idh ketika sebagaimana
pembahasan sebelumnya. Mereka telah mencapai puncak tidak
47
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mampuan hingga mereka berkata bahwa bila al-Qur’an ini benar kamu
peroleh dari Allah maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau
datangkan kepada kami azab yang pedih. Bukankah perkataan ini
mengisyaratkan akan kelemahan pembicara? Demi Allah, bila mereka
memiliki akal pikiran, apakah mereka mau untuk mengucapkan hal
itu? Apakah tidak sewajarnya mereka berkata : Ya Allah bila benar itu
bersumber dari-Mu maka berilah kami hidayah-Mu, dan jadikanlah
kami

mampu

mengikutinya.”

Selama

mereka

telah

berkata:

Allahumma “Ya Allah” maka yang mereka panjat itu tidak lain adalah
Allah.49
Apabila

hujan turun dengan sangat deras, Rasulullah

menganjurkan membaca sebuah doa, “Allahumma Shoyyiban Nāfi'an”
(Ya Allah turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat). itulah yang
Nabi Shallahu’alaihi wa sallam ucapkan ketika melihat turunnya
hujan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummul Mukminin, ‘Aisyah
radhiyallahu ‘anha:

:عن عائشة,محمد
ّ عن القسم بن, أخبرنا عبد اللهعن نافع: ي قال
ّ حدثنا المروز

هم صيّبا
ّ ّ ( الل:ا ّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان اذا رأى المطر قال
.)نافعا
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“Al Marwazi menyampaikan kepada kami dari Abdullah yang
mengabarkan dari Ubaidillah dari Nafi’, dari al-Qasim bin
Muhammad dari Aisyah bahwa setiap kali Rasulullah Saw. melihat
hujan, beliau berdoa, “Allahumma Shoyyiban Nāfi'an” (Ya Allah
jadikanlah hujan yang bermanfaat)”.50
Ucapan Allahumma (Ya Allah) adalah sifat fitrah pada diri
manusia, apabila sebagai permintaan, maka kita harus menyakini
bahwa

Allah

akan

mengabulkan

permintaan

kita,

beserta

ketawadhukan kita kepada Allah Swt. sedangkan Shoyyiban ialah
segala yang menimpa dengan cepat. Apapun yang turun dengan
bertubi-tubi maka kita harus selalu berdoa semoga menjadi hujan yang
bermanfaat bagi seluruh Alam.
Diantara fakta hujan sebagai musibah atau kerusakan alam
contohnya ialah tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu
bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia. Bencana ini
biasanya sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang
curam, maupun tebing. Tak jarang tanah longsor juga terjadi di lahan
pertanian dan perkebunan yang posisinya terletak di tanah miring.
Nah, penyebab tanah longsor ini bermacam-macam. Tanah longsor
merupakan peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa
batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis, seperti jatuhnya
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bebatuan atau gumpalan besar tanah. Diantara penyebabnya yaitu:
tingginya curah hujan, erosi tanah, tingginya lereng tebing yang terjal.
Dalam al-Qur’an surah Ar-Rūm ayat 41 yaitu:

        
      
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka
kembali (ke jalan yang benar).(QS.Ar-Rūm/30:41).
Dari beberapa penyebab terjadinya kerusakan lingkungan
seperti tanah longsor di atas, bahwa Allah sudah menjelaskan di dalam
al-Qur’an, bahwa tanah longsor tidak akan bisa terjadi kalau pohonpohon yang berada di hutan maupun di lereng tebing tidak dirusak
oleh manusia. Hal seperti itu bisa terjadi karena perbuatan dari tangan
jahil manusia yang suka menebang pohon secara liar bahkan besarbesaran, dan tidak diimbangi dengan penanaman pohon kembali. oleh
sebab itu, air yang seharusnya diserap oleh tetumbuhan menjadi tidak
ada yang menyerapnya, sehingga terjadilah erosi pada tanah.

2. Hujan sebagai rahmat
Dalam al-Qur’an hujan sebagai nikmat dan sebagai bukti
kekuasaan Allah atas makhluk-Nya menggunakan istilah al-Ghayth
yang

terulang sebanyak 6 kali, yaitu diantaranya membicarakan

tentang: hanya Allah yang berkuasa tentang hari kiamat dan Allah
menurunkan hujan dan tiada seorangpun yang mengetahui di bumi
mana dia akan mati,51 Allah menurunkan hujan sesudah mereka
berputus asa,52 dan akan ada tahun yang mana manusia diberi hujan
dan memeras hasilnya.53
Berikut ayat-ayatnya:
a. Q.S. Yūsuf/12:49

          
“Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya
manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras
anggur”.(Q.S.Yūsuf/12:49)
Ayat di atas ada hubungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu
Nabi Yusuf mengisyaratkan langkah-langkah yang diambil dalam
menghadapi bencana yang akan datang, selama tujuh tahun akan ada
hasil panen yang melimpah, dengan penanaman yang tekun.
Kemudian akan ada masa sulit selama tujuh tahun, yaitu masa
51
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kelaparan yang luar biasa yang akan menghabiskan semua yang
mereka simpan pada tahun-tahun sebelumnya yang subur. Mereka
harus berhati-hati, dalam masa-masa sulit sekalipun, janganlah semua
padi dihabiskan, mereka harus menyediakan sedikit khusus untuk
pembibitan, kalau-kalau mereka sudah tak tertolong lagi meskipun
Sungai Nil sudah dapat mendatangkan air yang melimpah dari hujan di
Hulu.
Ini merupakan lambang tahun yang sangat subur, menyusul
tujuh tahun musim kering itu. Sungai Nil akan melimpahkan air yang
menyuburkan tanah dan menggaru memanjang dari daerah-daerah di
Hulu, dan barangkali juga ada hujan di Mesir Hilir. Anggur dan
pohon-pohon

zaitun,

yang pada

musim

kemarau mengalami

kekeringan, sekarang bersemi kembali dan sudah mengandung buah
dan minyak, di samping buah tahunan itu juga ada biji-bijian, seperti
biji rami, biji-bijan dan pohon minyak kastroli, yang seharusnya juga
tumbuh, karena di situ ada tanah yang diairi, di samping hasil padipadian yang melimpah. Dan semangat rakyat akan tergugah kembali,
mereka akan menikmati hasil bumi yang lebih baik bila keperluan
hidup mereka yang pokok dalam padi-padian sudah lebih dari cukup.54
b. Q.S. Asy-Syūra/42:28
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“Dan Dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka
berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. dan Dialah yang Maha
pelindung lagi Maha Terpuji”.(Q.S.Asy-Syūra/42:28)
Sebelum ayat ini, yaitu pada ayat 27 menjelaskan tentang Allah
menurunkan aneka rezeki menurut kadar yang ditentukan-Nya demi
kemaslahatan makhluk. Sedangkan ayat di atas yang diuraikan adalah
tentang bukti-bukti keesaan penganugerahan rezeki yang beraneka
ragam itu serta pencampakan wahyu kepada para Nabi-Nya. Bisa
dilihat bahwa ada hubunganya dengan ayat sebelumnya tadi, bahwa
ayat di atas merupakan salah satu contoh dari hal itu, yakni kadar dan
waktu curah hujan. Seandainya Allah menurunkan hujan tanpa kadar
kemaslahatan manusia, pastilah akan terjadi banjir besar yang
mencelakakan makhluk.
Kata al-Ghayth terambil dari kata

al-Ghawth yang berarti

pertolongan. Hujan yang turun setelah lama dinantikan dinamai
Ghayth karena ia bagaikan bantuan dan pertolongan bagi yang
membutuhkannya. Kata rahmatihi pada ayat di atas dipahami juga
oleh sementara ulama dalam arti pancaran sinar matahari. Dengan
demikian, ayat di atas menjelaskan dua macam nikmat Allah yang

pertama, turunnya hujan, di mana matahari tidak tampak, dan yang
kedua, setelah terhentinya hujan memancarlah sinar matahari.
Pendapat ini tidak didukung oleh kebiasaan al-Qur’an yang
menggunakan kata rahmah dalam arti hujan. Namun demikian ide
yang dikandung oleh pendapat ini cukup baik. Sementara ulama
berpendapat bahwa ayat ini turun setelah Nabi Muhammad saw.
bermohon kepada Allah untuk meringankan penderitaan kaum
musyrikin Makkah yang mengalami kekeringan dan paceklik selama
tujuh tahun berturut-turut.55
Ada sebuah hadis yang didalamn ya bercerita tentang sahabat
Rasulullah yang datang menemui Rasulullah sambil menangis (karena
kekeringan) berikut hadisnya:56

محمد بن عبيد ح ّدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن
ّ  ح ّدثنا: حدثنا ابن أبى خلف
(اللهم اسقنا
:صل اهلل عليه وسلم بواكى فقال
ّ
ّ بي
ّ ّ أتت الن:جابربن عبد اهلل قال
ٍ ضار عاجال غير
 فأطبقت عليهم:أجل) قال
ّ غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعاغير
.السماء
ّ

“Ibnu Abu Kholaf menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin
Ubaid dari Mis’ar dari Yazid al-Faqir dari Jabir bin Abdullah bahwa
beberapa orang datang kepada Nabi SAW. dan menangis (karena
kekeringan) beliau (Rasulullah) berdoa: Ya Allah turunkanlah kepada
kami hujan yang menyelamatkan (dari kekeringan), tidak
menenggelamkan atau menghancurkan, menyuburkan, bermanfaat,
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as-Sijistani,

Sunan

Abu

tidak mendatangkan mudharat dengan segera dan tidak tertundatunda”.
“Jabir berkata “maka langitpun tertutup mendung”.
Hadis di atas menggunakan Ghayth karena sebagai penyelamat
manusia dan alam semesta. Dengan turunnya hujan maka semuanya
akan hidup kembali, dari sinilah yang di sebut hujan sebagai rahmat,
bukan sebagai musibah.
Selain menggunakan Ghayth, hujan sebagai kabar gembira atau
rahmat di dalam al-Qur’an disebut dengan “al-Wadqu” yang diulang
sebanyak 2 kali, yaitu diantaranya membicarakan tentang hujan yang
keluar dari celah-celahnya.57 Allah yang mengirimkan angin, lalu
angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit
menurut yang Dia kehendakinya dan menjadikannya bergumpalgumpal, lalu hujan keluar dari celah-celahnya.58 Salah satu ayatnya
sebagai berikut:

        
         
         
“Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu
menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut
57
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yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu
kamu Lihat hujan keluar dari celah-celahnya, Maka apabila hujan itu
turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendakiNya, tiba-tiba
mereka menjadi gembira”.(Q.S.Ar-Rūm/30:48)
Ayat di atas yaitu menjelaskan tentang tamsil berupa angin
kembali ditampilkan dari segi yang lain, dalam fisik dan rohani.
Dalam dunia fisik, kita lihat peranannya dalam awan, bagaimana ia
menghisap kebasahan dari angkasa, membawanya ke dalam awan
yang gelap sesuai dengan keperluan lalu melepaskannya bersama
hujan menurut keperluan pula. Demikian karunia allah yang penuh
keajaiban itu mengangkat aspirasi rohani manusia dari tempat-tempat
yang masih mustahil dan penuh rahasia, sesuai dengan kehendak dan
takdir-Nya yang suci dan bilamana karunia-Nya itu sudah mencapai
hati manusia, bagaimanapun kecilnya, betapa gembira mereka yang
menerimanya, kendati sebelum itu mereka sudah merasa berputus
asa.59
Demikianlah digambarkan bagaimana kegembiraan manusia
bila hujan lebat turun. Baik di negeri-negeri yang sukar datang hujan,
sebagai di padang-padang pasir, ataupun di tempat-tempat yang subur
sekalipun, sebagai tanah air Indonesia ini, tetapi sedang musim
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kemarau. Karena banyak tanam-tanaman yang bergantung kepada
turunnya hujan.60
“Sungguh adalah mereka sebelum diturunkan atas mereka,
dari sebelumnya mereka itu telah kebinggungan” Artinya ialah bahwa
mereka yang setelah turun hujan itu telah bergembira ria, sebab
tanaman akan tumbuh subur kembali, sebelumnya sudah kebingungan
karena putus asa. Tidak tahu lagi apa yang akan dibuat, karena tidak
dapat usaha manusia mengatasinya. Sehingga kadang-kadang tanaman
yang diharapkan akan segera diambil hasilnya, tiba-tiba jadi kayu dan
kering.61
Dalam konteksnya sebagai nikmat, hujan sering dinarasikan
sebagai wasilah kehidupan yaitu hidupnya tanaman dan tumbuhtumbuhan. Oleh sebab itu, al-Qur’an sering menjadikan keniscayaan
adanya hari kebangkitan dengan hidupnya tetumbuhan setelah didera
kematian atau kekeringan.
Di dalam al-Qur’an kata anzala min as Samāi Māan Fa
Akhrojnā bihī dan Fa Akhroja bihī di ulang sebanyak 6 kali, yaitu
diantaranya menyinggung beberapa topik tentang: Allah menjadikan
bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap dan Allah menurunkan
60
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hujan dari langit dan menjadikan dengan hujan itu segala buah-buahan
sebagai rezeki,62 ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang
beriman setelah turunnya hujan,63 Allah meniupkan angin sebagai
pembawa kabar berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya
(hujan),64Allah mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buahbuahan sebagai rezeki,65 Allah menumbuhkan dengan air hujan itu
jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam,66 dan Allah
menyuruh hambanya untuk melihat dari ciptaanNya yang berupa
hujan.67
Sebagai bukti kekuasaan Allah bahwa dengan turunnya air
hujan ke bumi maka semua kehidupan yang mati akan hidup kembali
atas izin-Nya berikut ayat-ayatnya:
a. Q.S. al Baqarah/2:22

        
          
   
62

Lihat al-Qurān, al-Baqarah(2):22.
Lihat al-Qurān, an-An’ām (6) :99.
64
Lihat al-Qurān, al-A'rāf (7) :57.
65
Lihat al-Qurān, Ibrāhīm (14) :32.
66
Lihat al-Qurān, Toha (20) :53.
67
Lihat al-Qurān, Faṭir (35) :27.
63

“Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan
langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu
Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki
untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi
Allah, Padahal kamu mengetahui”.(Q.S.Al-Baqarah/2:22)

Ayat di atas menguraikan bahwa Allah bukan hanya
menciptakan manusia saja, tetapi Allah juga menjadikan bumi sebagai
hamparan untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus meraih
manfaat lahir dan batin, material dan spiritual dari dijadikannya bumi
ini hamparan. Jangan sampai pemberian Allah yang begitu baik ini
malah merusaknya dan

mengelola dengan seenaknya begitu saja.

Bahwa bumi ini di ciptakan untuk kemakmuran hidup, kemaslahatan
hidup, sambil mengingat bahwa masih ada makhluk yang diciptakanNya sebelum kita dan juga makhluk yang akan datang sesudah kita.
Bukan hanya itu, Allah juga menyiapkan segala sarana
kehidupan di dunia, material dan immaterial. Dia pula yang
menurunkan sebagian air dari langit, yakni hujan melalui hukumhukum alam yang ditetapkan-Nya untuk mengatur turunnya hujan. Air
yang turun dari langit adalah sebagian air. Ini dipahamidari bentuk
Nakirah (Indefinite) pada kata Māan. Memang bukan semua air adalah
hujan karena ada air yang bersumber dari bumi, bahkan hujan adalah

air yang menguap dari bagian bumi dan membentuk awan yang
kemudian turun kembali ke bumi.68
b. Q.S. an-An'ām/6:99

         
        
        
         
       
“Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu
Kami tumbuhkan den gan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan
Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang
menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir
yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang
menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun
dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. perhatikanlah
buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah)
kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tandatanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S.AnAn'ām/6:99)
Ayat di atas merupakan bukti kemahakuasaan Allah swt.
Terhadap makhlukNya. Hal ini dibuktikan dengan turunnya air dari
langit. Berkat turunnya air itu, segala macam tumbuh-tumbuhan itu
bisa hidup menjadi banyak daunya, maupun buahnya.
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Kata khadhiran: (tumbuh-tumbuhan yang hijau pekat),
mutarakiban (sebagaimana ada di atas sebagian yang lain), An-Nakhl
dan An-Nakhil bentuk jama’ dari An-Nakhlah (pohon kurma), AthThalu’ (yang pertama-tama tampak dari bunganya, sebelum tutupnya
terlepas darinya), al-Qinwan jama’ dari qinwun (tandan kurma yang di
situ terdapat buahnya, seperti gugusan anggur dan tangkai gandum),
daniyah

(dekat

untuk

dijangkau),

Mutasyabihan

wa

ghaira

Mutasyabihin (serupa dalam sebagian sifatnya dan tidak serupa dalam
sebagian

lainnya),

yan’uhu

(waktu

matang

dan

tampak

kebaikannya).69
Lebih dari itu, ayat ini menerangkan bahwa air hujan adalah
sumber air bersih satu-satunya bagi tanah. Sedangkan matahari adalah
sumber semua kehidupan. Tetapi, hanya tumbuh-tumbuhan yang dapat
menyimpan daya matahari itu dengan perantara klorofil untuk
kemudian menyerahkannya kepada manusia dan hewan dalam bentuk
bahan makanan organik yang dibentuknya.70
c. Q.S. al-A'rāf/7:57

         
         
69
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“Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita
gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila
angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah
yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, Maka Kami
keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan.
seperti Itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati,
Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran”.(Q.S.Al-A'rāf/7:57)
Ayat di atas menjelaskan betapa dekat rahmat Allah kepada
seluruh makhluknya, bahkan bisa menyentuhnya dan juga termasuk
kepada yang durhaka kepada-Nya. Rahmat Allah itu hadir bermula
dari partikel angin yang sedikit demi sedikit bertabrakan dengan
partikel-partikel awan lalu menyatu menjadi satu, setelah itu turunlah
hujan. Dengan hujan itulah rahmat Allah diturunkan kepada seluruh
makhlukNya.
Kata Ar-Rīh: udara bergerak (angin). Ar-Raghib mengatakan :
setiap tempat dalam al qur’an, di mana Allah menyebutkan tentang
dikirimkannya angin dengan lafadz mufrad, maka yang dimaksud
ialah angin azab. Sedang setiap tempat, di mana Allah menyebutkan
tentang dikirimkannya angin dengan lafadz jama’, maka yang
dimaksud ialah angin rahmat. Busyran (ucapan yang diringankan dari
kata-kata Busyaran jama dari Basyir atau kabar gembira, Ar-Rahmah

(yang dimaksud ialah hujan). Aqallat (mengangkat), as-Sahab (mega
atau awan, ats-Tsiqal mina sahab (awan yang sarat dengan uap air,
suqnahu (kami memperjalankan awan), al-balad atau baldah (tempat
di muka bumi baik ramai maupun sepi), Ats-Tsamarat jama’ dari
Tsamrah (buah yang dikeluarkan oleh pohon).71
d. Q.S. Ibrāhīm/14:32

        
         
       
“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan
menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan
dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu;
dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu,
berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan
(pula) bagimu sungai-sungai”. (Q.S.Ibrāhīm/14:32)
Ayat di atas menjelaskan tentang Allah swt menundukkan
apapun yang ada di bumi dan apapun yang ada di langit. Seperti
halnya matahari dan bulan bisa terus-menerus beredar dalam orbitnya
untuk memancarkan cahaya, memberi kehangatan dan banyak manfaat
untuk makhluk hidup dan telah menundukkan bagi kamu malam
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sehingga kamu dapat beristirahat dan siang supaya kamu dapat bekerja
dengan giat.
Kata Sakhkhara artinya Dia menundukkan, sedangkan AtTaskhīr (memudahkan dan menyiapkan),

Da’ibain

(keduanya

senantiasa bergerak, tidak pernah berhenti) dikatakan Da Aba Fī 'Amal
dia bekerja menurut kebiasaannya secara monoton, sebagaimana
firman Allah dalam surah Yusūf/12:47 Tazra Ūn a Sab’a Sinīna da
Aban yang artinya supaya kalian bertanam tujuh tahun (lamanya)
sebagaimana biasa.72
e. Q.S. Toha/20:53

         
        
“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan
yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan
menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air
hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacammacam”.(Q.S.Toha/20:53)
Ayat di atas menjelaskan tentang kuasa dan pengetahuan Allah
swt. serta penciptaan-Nya yang sempurna. Berupa hamparan bumi,
menurunkan hujan dari langit, sehinggga tercipta sungai-sungai dan
danau, maka Kami tumbuhkan dengannya, yakni dengan perantaraan
72
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hujan itu, berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam
jenis, bentuk, rasa, warna, dan manfaatnya. Itu semua Allah ciptakan
untuk kalian semua. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat
tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Dari
bumi atau tanah itulah, bukan selainya Kami menciptakan kamu dan
kepadanya Kami akan mengembalikan kamu dengan kematian dan
penguburan sehingga kamu bercampur lagi dengan tanah dan darinya
Kami akan mengeluarkan kamu yakni membangkitkan kamu pada hari
kiamat.73
Allah berfirman menggambarkan apa yang telah disebutkanNya itu sebagai nikmat dari-Nya, kepada Nabi Musa, dan dianggap
sebagai khitbah untuk penduduk Makkah. Fa Akhrojnā bihi Azwājā
(maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis) bermacammacam min nabāti syattā (tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam)
lafaz Syattā ini mejadi kata sifat daripada lafaz Azwājan, maksudnya,
yang berbeda-beda warna dan rasa serta lain-lainnya. Lafaz Syattā ini
adalah bentuk jama’ dari lafaz Syatītun, wazannya sama dengan lafaz
Mardha sebagai jama’ dari lafaz Marīdhun. Ia berasal dari kata kerja
Syattā atinya Tafarraqa atau berbeda-beda.74
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f. Q.S. al-Fatir/35:27

          
         
 
“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan
dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang
beraneka macam jenisnya. dan di antara gunung-gunung itu ada garisgaris putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula)
yang hitam pekat”.(Q.S. al-Faṭir/35:27)
Ayat ini melanjutkan uraian tentang bukti-bukti kuasa Allah
swt. Ia mengajak setiap orang dengan menggunakan gaya pertanyaan,
untuk berfikir dan memerhatikan. Allah berfirman: Wahai siapa pun
yang mampu melihat dan berfikir! Tidaklah engkau melihat bahwa
Allah menurunkan dari langit air hujan lalu kami dengan kuasa kami
dan melalui hukum-hukum Allah yang kami tetapkan mengeluarkan,
yakni menghasilkan dan memunculkan dengannya, yakni dengan
hujan itu, berbagai jenis buah-buahan yang beraneka macam warna,
bentuk, rasa, dan aromanya. Seandainya yang melakukan itu adalah
nature atau alam tentu hal-hal tersebut tidak akan beragam dan
bermacam-macam.

Kata Judad adalah bentuk jamak dari kata Juddah artinya
jalan, yakni jalan yang bermacam-macam warnanya, digunung dan
semisalnya. Adapun kata

Gharabib adalah bentuk jamak dari kata

Ghirbib yaitu hitam pekat. Orang mengatakan Aswadu Ghirbib (hitam
pekat). Abyadhu Baqiq (putih cemerlang), Ashfaru Faqi’ (kuning
kemilau) dan Ahmaru Qanim (merah membara).75
Sedangkan kata anzala,…yang menggunakan kata Fa Ahyā
bihi atau Fayuh Yībihi di dalam al-Qur’an di ulang sebanyak 4 kali,
yaitu berkisar tentang: Allah menghidupkan bumi yang sudah mati
dengan adanya turunnya air itu,76 adanya
Tuhan

bagi

orang-orang

yang

tanda-tanda kebesaran

mendengarkan

(pelajaran),77

kebanyakan dari mereka tidak memahaminya,78 dan ada tanda-tanda
kekuasaan Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya. 79 Berikut
ayat-ayatnya:
a. Q.S. al Baqarah/2:164
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“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih
bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut
membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah
turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan
bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala
jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan
antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan
kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”.(Q.S.AlBaqarah/2:164)
Ayat di atas mengundang manusia untuk berfikir dan
merenung tentang sekian banyak hal:80
Pertama, berfikir dan merenung tentang khalq as-samawāt wa
al-ardh, yakni penciptaan langit dan bumi. Kata khalq yang
diterjemahkan di atas dengan penciptaan dapat juga berarti
pengukuran yang teliti atau pengaturan. Karena itu, di samping makna
di atas, ia juga dapat berarti pengaturan sitem kerjanya yang sangat
teliti. Yang dimaksud dengan langit adalah benda-benda angkasa,
seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang kesemuanya
beredar dengan sangat teliti dan teratur.
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Kedua, merenungkan pergantian malam dan siang. Yakni,
perputaran bumi dan porosnya yang melahirkan malam dan siang serta
perbedaanya, baik dalam masa maupun dalam panjang serta pendek
siang dan malam.
Ketiga, merenungkan tentang bahtera-bahtera yang berlayar di
laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Ini mengisyaratkan
sarana trasportasi, baik yang digunkan masa kini dengan alat-alat
canggih maupun masa lampau yang hanya mengandalkan angin
dengan segala akibatnya.
Keempat, merenungkan tentang apa yang Allah turunkan dari
langit berupa air, baik yang cair maupun membeku. Yakni
memerhatikan proses turunnya hujan dalam siklus yang berulangulang, bermula dari air laut yang menguap dan berkumpul menjadi
awan, menebal menjadi dingin, dan akhirnya turun menjadi hujan,
serta memerhatikan pula angin dan fungsinya, yang kesemuanya
merupakan kebutuhan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup
manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan.
Kelima, berpikir tentang aneka binatang, yang diciptakan
Allah, baik binatang berakal (manusia) atau pun tidak, menyusu,

bertelur, melata, dan lain-lain. Pada semua itu sungguh terdapat tandatanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berakal.
b. Q.S. An-Nahl/16:65

           
    
“ Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air
itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan)
bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)”.(Q.S.AnNahl/16:65)

Ayat di atas kembali menguraikan bukti-bukti keesaan Allah
swt. serta aneka nikmat yang dianugerahkan-Nya kepada manusia.
Hubungannya dengan ayat yang lalu dapat terlihat dari sisi bahwa alQur’an yang diturunkan Allah itu menghidupkan jiwa manusia dan air
yang diturunkan-Nya juga menghidupkan jasmani, bahkan tumbuhantumbuhan.
Ayat tersebut menyatakan bahwa: Bila bumi ini dengan segala
sayur mayurnya hampir mati, sudah gersang, dan jadi layu, hujan lebat
tercurah dari atas memberikan kesegaran hidup baru. Fenomena alam
ini merupakan suatu tanda kekuasaan Allah yang tak terbatas,

terutama kekuasaan-Nya dalam membangkitkan kembali orang yang
sudah mati, kemudian mereka dikumpulkan untuk diadili.81
c. Q.S. al 'Ankabūt/29:63

         
           
 
“Dan Sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka:
"Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan
dengan air itu bumi sesudah matinya?" tentu mereka akan menjawab:
"Allah", Katakanlah: "Segala puji bagi Allah", tetapi kebanyakan
mereka tidak memahami(nya)”.(Q.S. al 'Ankabūt /29:63)
Setelah Allah menjelaskan perkara orang-orang musyrik dan
menyebutkan tentang akibat yang sangat buruk bagi amal perbuatan
mereka, kemudian Allah berkhitbah kepada kaum Mu’minin, yang di
dalamnya terkandung nasihat bagi mereka, sekaligus bimbingan bagi
orang musyrik, seandainya ia mau merenungkan dan memikirkannya.
Perumpamaan hal ini adalah seperti orang tua yang mempunyai dua
orang putri, yang satu baik dan yang lainya rusak. Pada mulanya anak
yang rusak itu tidak mendengarnya secara langsung, maka hal ini
sebagai sindiran kepada anak yang baik, tetapi dialamatkan kepada
anak yang rusak. Sesungguhnya orang yang seperti ini tidak berhak
81
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untuk diajak berbicara, maka dengarkanlah kamu, janganlah kamu
seperti orang yang rusak ini. Dengan demikian, maka hal ini
merupakan nasihat bagi anak yang baik, sekaligus sebagai peringatan
buat anak yang rusak serta merupakan ajakan baginya untuk kembali
ke jalan yang lurus.82
Kata al-ḥamdulillah telah dijelaskan maknanya beberapa kali.
Pertama, pada surah al-Fatihah dan yang terdekat dari surah ini adalah
pada QS. An-Naml/27:15. Perintah mengucapkan Ḥamdalah di sini,
karena ayat-ayat yang lalu telah menguraikan aneka bukti tentang
keesaan Allah dan keniscayaan Hari Kiamat. Telah disinggung juga
tentang sifat-sifat Allah menyangkut penciptaan, penganugerahan
rezeki, demikian juga sifat Allah sebagai yang menghidupkan dan
mematikan. Semua uraian itu mengandung puji syukur kepada-Nya.83
Kata Ya'qilūn terambil dari kata 'Aqila yang pada mulanya
berarti mengikat. Kata ‘Iqāl berarti tali, yakni sesuatu yang digunakan
mengikat. Dari sini, potensi manusia yang menjadikannya dapat
memahami sekaligus membedakan antara yang baik dan buruk serta
mengikat dan menghalanginya terjerumus dalam kesesatan dan
keburukan dinamai “akal”. Karena itu, akal dalam pengertian al-
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Qur’an tidak terbatas pada daya pikir semata-mata, tetapi juga daya
kalbu.84
d. Ar-Rūm/30:24

        
         
  
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia
memperlihatkan kepadamu ki lat untuk (menimbulkan) ketakutan dan
harapan, dan Dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan
bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
mempergunakan akalnya”.(Q.S.Ar-Rūm/30:24)
Ayat di atas menjelaskan bahwa sesudah Allah menyebutkan
penampilan sifat-sifat yang terdapat di dalam diri manusia, lalu Dia
menyebutkan penampilan tanda-tanda-Nya yang terdapat pada alam
semesta dan cakrawala yang kita saksikan dari hari ke hari ini. Di
dalamnya terdapat pelajaran bagi orang yang mau memikirkan-Nya
tentang-Nya dan memperhatikan alam semesta ini dengan pandangan
yang diteliti dan mengambil pelajaran yaitu, tentang keindahan alam
semesta ini. Dimaksud sebagai sarana untuk mengetahui pengatur-Nya
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dan pencipta-Nya yang menciptakan segala sesuatu dengan baik,
kemudian Dia memberi petunjuk.85
Kata Thama’an digunakan untuk mengambarkan keinginan
kepada sesuatu yang biasanya tidak mudah diperoleh. Penggunaan
kata itu di sini untuk mengisyaratkan bahwa hujan adalah sesuatu yang
berada di luar kemampuan manusia atau sangat sulit diraihnya. Kini,
walaupun ilmuwan sudah mengenal apa yang dinamai hujan buatan,
yakni cara- cara menurunkan hujan, tetapi cara itu belum lumrah, dan
yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka tidak dapat membuat
sekian bahan yang dapat diolah untuk terciptanya hujan.86
Diantara sekian banyak macam-macamnya ayat anzala māa
dan juga ghayth, Allah menjelaskan hujan begitu besar manfaatnya
bagi alam. Yang dimaksud hujan sebagai rahmat

ialah airnya.

Air hujan begitu sangat dibutuhkan bagi makhluk hidup, air yang
terbentuk dari proses yang terjadi di alam. Diantara manfaat air hujan
ialah sebagai kebutuhan hidup manusia, sebagai sumber untuk
pertanian, sumber energy listrik, sebagai air minum dan sebagai
sumber kehidupan alam.
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BAB IV
MAKNA HUJAN DAN RELEVANSINYA BAGI KEHIDUPAN MANUSIA
A. Hujan dalam konteks pelestarian lingkungan
Sebagaimana diketahui bahwa term pelestarian lingkungan dalam alQur’an mengandung beberapa konsep yang terdiri dari kata dan makna yang
berbeda. Didalamnya terdiri berbagai macam aspek

yaitu hujan sebagai

musibah dan rahmat.
1. Maṭar
Maṭar mempuyai dua pengertian yang signifikan. Pertama maṭar
bermakna hujan yang turun sebagai yang luar biasa, yang begitu dahsyat
berupa batu dan tanah yang begitu keras. Dalam konteks pelesterian
lingkungan makna seperti itu digambarkan sebagai musibah. Karena
dalam ilmu pengetahuan alam hujan dijelaskan sebagai proses alam yaitu
berupa bermula dari air yang begitu panas akan menguap ke atas dan
sampai di atas terjadi proses kondensasi.
Pengertian Maṭar yang kedua bermakna sebagai azab kepada kaum
musyik yang menantang Rasulullah tentang kebenaran al-Qur’an, seakanakan mereka ingin membuktikan yang dikabarkan berupa al-Qur’an yang
dibawakan oleh nabi Muhammad adalah palsu. Sehingga mereka berdoa

jika kitab al Qur’an yang dibawakan nabi Muhammad adalah benar maka
hujanilah kami dengan hujan batu.
2. Ghayth dan Anzala māan
Ghayth dan Anzala māan keduanya memiliki pengertian hampir
sama yaitu hujan yang diturunkan sebagai rahmat. Seperti air yang
menghidupkan tanaman yng sudah mati, air sebagai kehidupan manusia
dan juga kebutuhan hidup manusia. Dalam konteks pelestarian lingkungan
pengertian Ghayth dan Anzala māan sudah sesuai dengan keadaan alam
sekarang ini. Karena air memang betul sangat dibutuhkan sekali untuk
kehidupan alam, manusia dan sebagai kebutuhan yang berhubungan
dengan keduanya.
B. Relevansi Makna Hujan dalam Al-Qur’an Terhadap Konteks Pelestarian
Lingkungan.
Dalam pembahasan ini makna hujan dalam al-Qur’an relevan dengan
teori ilmu pengetahuan sekarang ini untuk mengkritik. Berdasarkan pada
pembahasan terdahulu telah diketahui bahwa setidaknya ada dua faktor yang
mempengaruhi hujan dalam pelesarian lingkungan. Pertama, hujan sebagai
musibah dan yang kedua hujan sebagai rahmat.
Masyarakat beranggapan bahwa hujan yang turun selalu berupa air,
aspek ini berseberangan dengan apa yang ada di dalam al-Qur’an, al-Qur’an

menjelaskan bahwa hujan juga bisa berupa azab yang berupa batu yang turun
dari langit, hujan seperti itu sebagai pelajaran bagi yang berbuat durhaka
kepada Allah. Melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, sehingga
Allah memberikan pelajaran bagi mereka agar nanti tidak ada yang berbuat
sama dengan kaum terdahulu.
Kalau dilihat dari zaman sekarang, hujan juga bisa sebagai azab yaitu
berupa banjir dan tanah longsor. Hujan yang turun begitu deras beberapa jam
saja sudah membuat banjir dan ada yang tanah longsor. Hal seperti itu
sebenarnya akibat perbuatan manusia sendiri yang tidak mau menjaga
lingkungannya dengan baik. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Ar-Rūm:41
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).
Kedua hujan yang turun sebagai rahmat, masyarakat beranggapan
bahwa hujan yang begitu deras akan mengakibatkan banjir, anggapan seperti
itu sangat berseberangan dengan yang ada di dalam, al-Qur’an menjelaskan
hujan yang turun berupa deras maupun ringan sangatlah berarti untuk
kelestarian alam. Seperti pengairan ladang, sebagai sumber kehidupan berupa
air minum dan masih banyak lagi manfaat air hujan tersebut. Orang yang
beranggapan hujan yang turun begitu deras mengakibatkan banjir, tanah

longsor dan lain-lain, itu semua karena kesalahan manusianya sendiri yang
tidak mau menjaga lingkungan dan alam dengan baik.
Di dalam hadis sudah dijelaskan ketika hujan turun begitu deras kita
disunahkan membaca :

عن,محمد
حدثنا
ّ عن القسم بن, أخبرنا عبد اللهعن نافع: المروزي قال
ّ
هم
ّ ّ (الل: ا ّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان اذا رأى المطر قال:عائشة

.)صيّبا نافعا

“Al Marwazi menyampaikan kepada kami dari Abdullah yang
mengabarkan dari Ubaidillah dari Nafi’, dari al-Qasim bin Muhammad dari
Aisyah bahwa setiap kali Rasulullah Saw. melihat hujan, beliau berdoa,
“Allahumma

ṣoyyiban

Nāfi’an”

(Ya

Allah jadikanlah

hujan yang

bermanfaat)”.
Maksud dari Hadis tersebut ialah ketika hujan begitu deras turunnya
maka berdoalah dengan ucapan Allahumma ṣoyyiban Nāfi’an agar hujan
tersebut menjadi hujan yang bermanfaat.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1.

Hujan dalam al-Qur’an diungkapkan dalam empat term yaitu maṭar,
ghayth, anzala māa dan wadqu.Maṭar adalah hujan yang turun berupa
azab yaitu berupa batu atau tanah yang keras. Sedangkan ghayth, anzala
māa dan wadqu ialah hujan yang turun memberikan manfaat kepada
seluruh alam. Hujan air menurut al-Qur’an adalah air yang turun
merupakan rahmat, yaitu akan menghidupkan tanah yang sudah mati dan
menghidupi tanaman-tanaman.

2. Proses turunnya hujan menurut al-Qur’an sama dengan proses hujan hujan
dalam ilmu pengetahuan. Hujan adalah hasil dari proses siklus air yaitu,
berawal air laut, danau, dan sungai menguap akibat dipanaskan oleh sinar
matahari lalu setelah sampai di atas terjadilah proses kondensasi sehingga
menjadi butir-butir uap air di awan. Untuk itu konsep hujan menurut alQur’an relevan dengan dengan pelestarian lingkungan, karena siklusnya
tergantung pada keadaan alam.
B. Saran
1. Tema dalam penelitian ini adalah sumbangsih sederhana dalam rangka
membumikan

ayat-ayat

Allah

melalui

kajian

tematik

dengan

mengetengahkan salah satu fenomena alam sebagai temanya, yakni hujan.

Diharapkan

bisa

menginspirasi

peneliti

selanjutnya

untuk

mengembangkan tema-tema yang lain.
2. Meski peneliti sudah mengerahkan semua kemampuannya dalam kajian
ini, tentu di sana sini akan banyak ditemui beberapa kekurangan. Untuk,
segala masukan dan kritik yang konstruktif demi kebaikan penelitian ini
terbuka lebar kepada siapapun.
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