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Abstrak 

Di antara fenomena alam yang tidak luput dari penjelasan al-Qur’an adalah tentang proses 

turunnya hujan. Namun persoalan ini dalam al-Qur’an hanya tersurat secara global, 

sehingga sebagian besar ahli tafsir membatasi diri untuk tidak menafsirkannya secara detail 

dan ilmiah. Di lain pihak, perkembangan sains yang sangat pesat telah mampu menjelaskan 

proses terjadinya hujan dengan detail, bahkan sains mampu memprediksi turunnya hujan 

dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Terkait dengan hal tersebut, akan lebih menarik 

jika dilakukan upaya sinergis untuk mendapatkan legitimasi ganda, baik secara normatif 

dari al-Qur’an maupun secara ilmiah dari penemuan sains modern. Atas dasar pemikiran 

inilah penelitian ini dilakukan. 

kata kunci: hujan, tafsir al-qur’an, pendekatan integrasi-interkoneksi. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.   Judul Penelitian 

Proposal penelitian ini mengambil judul “Studi Komparasi Waktu dan 

Proses Terjadinya Hujan dalam Perspektif Al Qur’an dan Sains dengan Pendekatan 

Integrasi-Interkoneksi”. 

 

1.2.    Latar Belakang 

Al-Qur’an adalah prototype segala buku yang melambangkan pengetahuan 

(Nasr: 1972). Al-Qur’an mengajak umat Islam untuk melakukan pengembangan 

ilmu pengetahuan dan memerdekakan akal dari belenggu kebodohan. Al-Qur’an 

mendorong manusia agar memperhatikan dan memikirkan alam. Al-Qur’an tidak 

mengebiri aktivitas dan kreativitas akal dalam memikirkan alam semesta, atau 

menghalanginya dari penambahan ilmu pengetahuan yang dapat dicapainya. Dan 

tidak ada sebuah pun dari kitab-kitab agama terdahulu memberikan jaminan 

demikian seperti yang diberikan oleh al-Qur’an. Al-Qur’an mendorong umat 

manusia untuk mengamati ayat-ayat kauniyyah disamping ayat-ayat qur’aniyyah 

(Hanafi t.th). 

Sayangnya, para ahli tafsir terlalu banyak menafsirkan al-Qur’an dengan 

menonjolkan masalah fiqih. Padahal dalam al-Qur’an sendiri, ayat-ayat yang 

berkenaan dengan fiqih tidak lebih dari 150 ayat. Sedangkan ayat-ayat al-Qur’an 

kauniyyah, jauh lebih banyak dari itu, sekitar 750 ayat bahkan lebih. Jadi sudah 

seharusnya penafsiran tentang alam (kauniyyah) mendapatkan porsi yang lebih 

dalam penafsiran al-Qur’an (Jauhari 1350). 

Di antara fenomena alam yang tidak luput dari penjelasan al-Qur’an adalah 

tentang proses turunnya hujan. Namun persoalan ini dalam al-Qur’an hanya tersurat 
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secara global, sehingga sebagian besar ahli tafsir membatasi diri untuk tidak 

menafsirkannya secara detail dan ilmiah. Di lain pihak, perkembangan sains yang 

sangat pesat telah mampu menjelaskan proses terjadinya hujan dengan detail, 

bahkan sains mampu memprediksi turunnya hujan dengan tingkat presisi yang 

cukup tinggi. Terkait dengan hal tersebut, akan lebih menarik jika dilakukan upaya 

sinergis untuk mendapatkan legitimasi ganda, baik secara normatif dari al-Qur’an 

maupun secara ilmiah dari penemuan sains modern. Atas dasar pemikiran inilah 

penelitian ini dilakukan. 

 

1.3.    Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka 

masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan dengan pertanyaan berikut: 

1. Bagaimana proses terjadinya hujan menurut sains? 

2. Bagaimana al Qur’an menjelaskan tentang proses terjadinya hujan? 

3. Bagaimana komparasi antara al Qur’an dan sains dalam menjelaskan  proses 

terjadinya hujan? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka disusunlah tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Membedah proses terjadinya hujan menurut sains. 

2. Mengkaji ayat-ayat al Qur’an dan tafsirnya yang menjelaskan tentang 

proses terjadinya hujan. 

3. Melakukan studi komparasi antara al Qur’an dan sains dalam menjelaskan 

proses terjadinya hujan. 
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1.5.    Kajian Penelitian Terdahulu 

1.5.1. Tinjauan Pustaka Terdahulu 

Beberapa peneliti terdahulu telah melakukan penelitian seputar waktu dan 

proses terjadinya hujan serta hal-hal yang terkait dengannya. Minarni dan Samiaji 

(2011) memprediksi waktu terjadinya hujan dengan metode jaringan syaraf tiruan 

(neural network) jenis backpropagation. Berdasarkan uji coba yang dilakukan, 

metode ini memiliki tingkat ketepatan 71% dalam memprediksi waktu datangnya 

hujan. Penerapan algoritma backpropagation tipe Levenberg Marquardt untuk 

masalah peramalan awal mulainya musim hujan telah dilakukan oleh Buono et al 

(2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bulan Juni, Juli dan Agustus 

diprediksi kuat menjadi awal musim hujan. Jenis lain dari metode jaringan syaraf 

tiruan, yaitu feedforward neural network telah dilakukan oleh Sari (2009) untuk 

memprediksi curah hujan dengan menggunakan algoritma Quassi Newton BFGS. 

Sari menunjukkan bahwa metode tersebut lebih baik digunakan dalam rangka 

meminimumkan kesalahan yang terjadi jika dibandingkan dengan algoritme tipe 

Levenberg Marquardt.  

Cara yang berbeda dalam memprediksi curah hujan dilakukan oleh Mukid 

dan Sugito (2012), yaitu dengan pendekatan regresi proses Gausian. Hasil 

penelitian ini memprediksikan jumlah curah hujan tertinggi ada di bulan Januari 

dan terendah di bulan Agustus. Hasil yang hampir sama diungkapkan oleh Kurniaty 

(2002) yang menyatakan bahwa dengan menggunakan metode rantai Markov, 

peluang terjadinya curah hujan maksimum terjadi pada bulan Januari, dan peluang 

curah hujan minimum terjadipada bulan Juli.  

Prediksi curah hujan yang didasarkan pada suhu permukaan laut (SPL) 

dipaparkan oleh Handiana (2013). Model prediksi curah hujan dengan pendekatan 

SPL mempunyai kelebihan mampu membaca perilaku hujan pada kondisi ekstrim, 

sehingga dapat dijadikan peringatan dini terhadap kekeringan atau hujan sepanjang 

tahun. 
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Perspektif yang berbeda disajikan oleh Muharam (2008). Ia menelaah 

penafsiran Tantawi Jauhari tentang proses terjadinya hujan dalam kitab tafsirnya 

“al Jawahir fi Tafsiri al Quran al Kariim”. Muharam menyatakan bahwa Tantawi 

membagi proses turunnya hujan menjadi lima fase. Kelima fase tersebut didasarkan 

pada penjelasan dalam al-Qur’an surat an Nur ayat 43. Sayangnya, dalam 

penelitiannya Muharam belum mengkomparasikan penafsiran Tantawi Jauhari 

yang dikupasnya dengan penjelasan sains tentang proses terjadinya hujan. 

Dari beberapa penelitian, terkait pemaknaan dan penafsiran ayat-ayat 

tentang hujan, seperti “Makna Perkataan Hujan dalam Alquran Berdasarkan 

Konteks Situasi”8 yang ditulis oleh Asrul Azam Shafie dkk, “Kata Bermakna Hujan 

dalam Alquran (Tinjauan Semantik dan Stilistika)” 9 oleh Ahmad Khalwani, dkk, 

dan “Proses Turunnya Hujan dalam Alquran: Telaah  Penafsiran Tantawi Jauhari 

dalam Tafsir Jawāhir fi Tafsīr Qur’an al-Karīm” 10 , penulis belum menemukan 

tulisan yang secara kritis merekonstruksi term hujan  di dalam Alquran dengan 

pendekatan komparatif. Dalam tulisan Asrul Azam  Shafie dkk lebih cenderung 

menelisik korelasi variasi kata hujan (matar, ghaith, soyyib, wabil,dan wadq) 

dengan konteks situasi. Demikian pula artikel dari Ahmad Khalwani dkk, aspek 

linguistik dalam memahami term hujan lebih mendapatkan porsi. Sedangkan, 

penelitian yang terakhir hanya terfokus pada suatu kitab tafsir dan menekankan 

pada proses turunnya hujan. 

 

1.5.2. Kebaruan Penelitian ini 

Dalam penelitian-penelitian terdahulu di atas, semua metode yang 

digunakan dalam membahas waktu dan proses terjadinya hujan masih sebatas 

menggunakan metode dalam bidang sains dan tafsir dengan pendekatan yang 

terpisah, dan belum ada yang melakukan studi komparasi antara al Qur’an dan 

sains. Penelitian ini akan mengkomparasikan bagaimana al Quran dan sains 

menjelaskan tentang hujan, dalam aspek waktu dan proses kejadiannya dengan 

perspektif yang integratif-interkonektif. 
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Perbandingan desain penelitian-penelitian terdahulu dengan yang akan 

dilakukan dalam proposal ini disajikan dalam Tabel 1 di bawah ini. 

Tabel. 1. Perbandingan Desain Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini 
 

Aspek 

penelitian 

Minarni 

dan Samiaji 

(2011) 

Sari 

(2009) 

Mukid dan 

Sugito 

(2012) 

Handiana 

(2013) 

Muharam 

(2008) Penelitian ini 

Obyek prediksi 

waktu 

terjadinya 

hujan 

prediksi 

curah 

hujan 

prediksi 

curah 

hujan 

prediksi 

curah 

hujan 

proses 

terjadinya 

hujan 

waktu dan 

proses 

terjadinya 

hujan 

Metode backpropa

gation 

neural 

network  

feedforwar

d neural 

network 

regresi 

proses 

Gausian 

suhu 

permukaan 

laut (SPL) 

telaah 

kitab tafsir 

al Qur’an 

studi 

komparasi al 

Qur’an dan 

sains 

 

Dari Tabel 1. di atas, terlihat perbedaan yang jelas, terutama dalam aspek metode 

yang akan diterapkan dalam penelitian ini. 
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BAB 2 

KAJIAN/KERANGKA TEORI 

 

 

Tanda-tanda kebesaran (ayat-ayat) Allah ada yang berupa ayat-ayat 

qur’aniyyah atau al-kitab al-maqru’ (yang dibaca) dan ada yang berupa ayat-ayat 

kauniyyah –tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada alam semesta– atau al-

kitab al-mandzur (yang diamati) yang indikasinya banyak terekam di dalam al-

Qur’an. Hujan merupakan salah satu contoh tanda kebesaran Allah yang berupa 

ayat qur’aniyyah sekaligus ayat kauniyyah. Berikut dipaparkan proses terjadinya 

hujan menurut penjelasan al Qur’an dan sains. 

2.1. Al Qur’an Berbicara tentang Terjadinya Hujan 

Salah satu ayat dalam al Qur’an yang menerangkan proses terjadinya hujan 

adalah surat an Nur ayat 43: 

يُف بَيَۡنُهۥ ثُمَّ َيۡ  َ يُزِۡجي َسَحاٗبا ُثمَّ يَُؤل  نَّ ٱَّللَّ
َ
لَۡم تََر أ

َ
َلَٰليهۦيأ  َعلُُهۥ ُرََكٗما َفََتَى ٱلَۡوۡدَق ََيُۡرُج ميۡن خي

 ُۖ ن يََشآءُ يهۦي َمن يََشآءُ َويَۡۡصيفُُهۥ َعن مَّ يُب ب َباٖل فييَها ميۢن بََرٖد َفيُصي َمآءي مين جي يُل ميَن ٱلسَّ َويَُن 

بَۡصَٰري 
َ
يٱۡۡل   ٤٣يََكاُد َسَنا بَۡرقيهۦي يَۡذَهُب ب

“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 dipalingkan-Nya dari siapa yang 

dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan 

penglihatan”. 
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Ayat ini mengisyaratkan bahwa angin membawa awan ke suatu tempat 

tertentu, dalam keadaan bergumpal-gumpal dan bergulung-gulung seperti gunung 

bentuknya. Lalu keluar dari celah-celahnya berupa air (dalam bentuk hujan) dan di 

dalamnya terbentuk dingin sebagai batu-batu kerikil (es) yang berjatuhan bersama 

hujan deras yang bermanfaat bagi sebagian orang dan berbahaya bagi sebagian yang 

lain. Juga di dalam awan inilah terbentuk muatan-muatan listrik baik yang positif 

maupun yang negatif yang dari gesekan-gesekan (awan) tersebut timbullah guntur 

(guruh) dan kilat yang sinarnya amat menyilaukan pandangan mata (Ibrahim 1986). 

Al Alusi dalam kitab tafsirnya Ruh al Ma’ani ayat ini menggambarkan 

bagaimana Allah menjalankan awan untuk dikumpulkan pada suatu tempat, 

bagaikan buih di lautan yang terkumpul menjadi gumpalan awan. Setelah awan 

tersebut menjadi gumpalan, maka di balik gumpalan awan tersebut akan keluar air 

hujan (Alusi 1392 H). 

Ayat tersebut menginformasikan bahwa proses terjadinya hujan melalui tiga 

tahapan sebagai berikut (Shihab 2002):  

Tahap 1: Pergerakan awan oleh angin. Sekumpulan awan dibawa (ditiup) oleh 

angin.  

Tahap 2: Pembentukan awan yang lebih besar. Awan-awan kecil (awan kumulus) 

yang digerakkan angin, saling bergabung dan membentuk awan yang lebih besar. 

Tahap 3: Pembentukan awan yang bertumpang tindih. Ketika awan-awan kecil 

saling bertemu dan bergabung membentuk awan yang lebih besar, maka gerakan 

udara vertikal ke atas yang 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 atmosfir 

yang bersuhu lebih dingin, di mana butiran-butiran air dan es mulai terbentuk dan 

tumbuh semakin membesar. Ketika butiran air dan es ini telah menjadi berat 
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sehingga tak lagi mampu ditopang oleh hembusan angin vertikal, mereka mulai 

lepas dari awan dan jatuh ke bawah sebagai hujan. 

 Ayat lain yang membicarakan hujan diantaranya adalah al Baqarah: 22, 264-

265, an Nisa: 102, al Furqan: 40, asy Syu’ara: 173, an Naml: 58, ar Rum: 48, 

Luqman: 34, asy Syura: 28, al Ahqaf: 24, dan al Hadid: 20. 

 

2.2. Waktu dan Proses Terjadinya Hujan dalam Perspektif Sains 

Proses turunnya hujan ke permukaan bumi menurut sains dapat dijelaskan 

sebagai berikut. 

1. Proses Penguapan Akibat Sinar Matahari (Evaporasi) 

Adanya proses penyinaran oleh matahari membuat perairan-perairan yang 

ada di bumi mulai dari sungai, danau, hingga hamparan air laut mengalami 

penguapan. Selain wilayah perairan, panas matahari juga dapat menimbulkan 

proses penguapan pada tubuh manusia, hewan, serta tumbuhan. Karena seluruh 

makhluk hidup tersebut juga mengandung air di dalam tubuhnya. 

Diperkirakan dalam 1 detik sekitar 16 juta ton air menguap ke udara. Angka 

ini akan menghasilkan 513 trilliyun ton air pertahun. Angka ini ternyata sama 

dengan jumlah air hujan yang jatuh ke bumi dalam satu tahun. 

2. Hasil Penguapan Air Berubah Menjadi Awan (Kondensasi) 

Air yang ada di bumi yang terpapar sinar matahari tersebut akan naik ke 

angkasa dan berubah wujud menjadi uap air. Semakin tinggi jarak ketinggian dari 

bumi, maka suhu udara di area tersebut akan semakin rendah atau dingin. Tidak 

hanya air-air yang ada di bumi, asap industri dan kendaraan bermotor juga dapat 

terangkat ke udara dan berkumpul dengan hasil penguapan yang lain. 

Kumpulan uap air yang terangkat ke udara dan mencapai pada area yang 

memiliki suhu rendah tersebut akan berubah menjadi padat sehingga berubah 

menjadi embun. Kemudian embun yang semakin banyak berkumpul menjadi titik-
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titik yang semakin besar dengan dibantu suhu yang panas sehingga akan menjadi 

gumpalan awan. 

Berdasarkan penelitian, pada tahap ini tetes-tetes air memiliki ukuran 5-20 

mm. Pada ukuran ini tetesan air akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 0,01- 5 

cm/detik. Sedangkan kecepatan aliran udara ke atas jauh lebih tinggi sehingga tetes 

air yang terbentuk tidak akan jatuh ke Bumi (Neilburger 1995). 

3. Awan Membesar dengan Bantuan Angin 

Dengan adanya bantuan angin, maka awan-awan yang mulanya berukuran 

kecil tersebut, lama-lama akan saling bertabrakan dan bersatu membentuk 

kumpulan awan besar bergabung dengan awan-awan lain sehingga berubah menjadi 

ukuran yang lebih besar. Setelah awan berubah menjadi besar, maka awan akan 

bergerak naik lagi sampai ke titik suhu yang lebih rendah, sampai akhirnya awan 

akan berubah menjadi semakin gelap sehingga dari bawah akan nampak berwarna 

kelabu. Awan berwarna kelabu tersebut disebut dengan mendung. 

4. Turunnya Air Hujan (Presipitasi) 

Setelah awan terus bergerak mengikuti arah tiupan angin menuju ke area 

yang lebih dingin, awan tersebut akan berukuran lebih besar karena semakin banyak 

uap air yang tergabung. Namun, awan tersebut memiliki daya tampung maksimal. 

Sehingga ketika mencapai ukuran maksimal dan memiliki massa yang semakin 

berat, awan tersebut akan luruh dan jatuh ke bumi dengan bentuk tetesan-tetesan air 

atau kita sebut dengan air hujan. 

5. Air Hujan Terserap ke Dalam Tanah dan Kembali ke Sumber Perairan (Infiltrasi)  

Setelah hujan turun, maka air-air tersebut akan terserap ke dalam lapisan 

tanah. Kemudian resapan air hujan tersebut akan kembali ke berbagai sumber air 

yang ada di sekitarnya. Sehingga sebagian dari air hujan yang terserap ke dalam 

tanah tersebut akan kembali mengalami proses terjadinya hujan dan terus berputar 

sepanjang waktu, selama musim hujan. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya hujan merupakan peristiwa 

yang saling berkesinambungan yang terus berputar, dan tidak dapat dipisahkan 

antara peristiwa satu dengan lainnya. 

 

2.3. Konsep Integrasi-Interkoneksi Agama dan Sains 

Integrasi-interkoneksi antara agama dan sains dapat diuraikan berdasarkan 

ranah dan metodenya sebagai berikut. 

2.3.1. Ranah Integrasi-Interkoneksi 

2.3.1.1. Ranah Filosofis 

Integrasi-interkoneksi dalam ranah filosofis adalah suatu penyadaran 

eksistensial bahwa suatu disiplin ilmu selalu bergantung pada disiplin ilmu lainnya. 

Setiap disiplin ilmu harus diberi nilai fundamental eksistensial dalam kaitannya 

dengan disiplin keilmuan lainnya dan dalam hubungannya dengan nilai-nilai 

humanistiknya.  

2.3.1.2. Ranah Materi 

Integrasi-interkoneksi dalam ranah materi merupakan suatu proses 

bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran universal yang dimiliki oleh 

sains dengan nilai-nilai keislaman, dan sebaliknya nilai-nilai keislaman ke dalam 

ilmu-ilmu sains. Selain itu juga termasuk mengaitkan suatu disiplin ilmu yang satu 

dengan yang lainnya dalam keperpaduan epistemologis dan aksiologis. 

2.3.1.3. Ranah Motodologi 

Integrasi-interkoneksi dalam ranah metodologi merupakan suatu proses 

pengembangan suatu disiplin ilmu dengan menggunakan metodologi yang 

digunakan oleh disiplin ilmu yang lainnya. Sehingga akan menghasilkan 

pengembangan ilmu yang integratif. 

2.3.2. Model Kajian Integrasi-Interkoneksi Ilmu 
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Integrasi-interkoneksi keilmuan dapat berwujud dalam beberapa model, 

antara lain: 

2.3.2.1. Informatif 

Suatu disiplin ilmu perlu diperkaya dengan informasi yang dimiliki oleh 

disiplin ilmu lain sehingga wawasan civitas akademika semakin luas. Ilmu agama 

yang bersifat normatif perlu diperkaya dengan teori ilmu sains dan sosial, demikian 

pula sebaliknya. 

2.3.2.2. Konfirmatif (Klarifikatif) 

Suatu disiplin ilmu tertentu untuk dapat membangun teori yang kokoh perlu 

memperoleh penegasan dari disiplin ilmu yang lain. Misalnya, ayat-ayat yang 

membicarakan proses terjadinya hujan akan semakin jelas jika mendapat 

konfirmasi atau klarifikasi dari sains modern. 

2.3.2.3. Korektif 

Suatu teori ilmu tertentu perlu dikronfontir dengan ilmu agama, atau 

sebaliknya. Sehingga yang satu dapat mengoreksi yang lain. Sehingga 

perkembangan ilmu akan semakin dinamis. 

2.3.2.4. Komplementasi 

Antara sains dan agama saling mengisi dan memperkuat satu sama lain, 

tetapi tetap mempertahankan eksistensi masing-masing. Model ini tampak saling 

mengabsahkan antara sains dan agama. 

2.3.2.5. Komparasi 

Membandingkan konsep/teori sains dengan konsep/wawasan agama 

mengenai gejala-gejala yang sama.  

Studi integrasi-interkoneksi komparasi proses terjadinya hujan akan 

mengambil ranah materi dan model kajian konfirmasi, komplementasi dan 

komparasi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian dalam bentuk kepustakaan 

(library research) yang difokuskan pada penelusuran dan penelaahan literatur-

literatur serta bahan pustaka yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas untuk 

dikaji lebih lanjut (Mardalis 1995). Disini terdapat dua sumber kepustakaan yang 

menjadi rujukan dalam penelitian ini, yaitu: 

3.1.1. Sumber Data Primer 

Sumber data yang bersifat primer ini adalah buku-buku atau literatur yang 

menjadi referensi utama dalam penelitian ini. Adapun literatur pokok dalam 

penelitian ini adalah beberapa kitab tafsir al Qur’an dan beberapa buku dan artikel 

ilmiah (scientific paper) yang membahas tentang hujan. Dari kitab tafsir, buku dan 

artikel ilmiah ini akan digali data-data, sehingga akan membangun sebuah 

pernyataan yang bisa menguatkan argumen atau memaparkannya. 

3.1.2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi 

pendukung dalam penelitian ini, baik berupa kitab, buku, artikel, tulisan ilmiah, dan 

lain sebagainya yang dapat melengkapi data-data primer di atas sehingga dapat 

memperkuat argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini. 

 

3.2. Metode Analisis Data 

Adapun dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif analitik (tahlily), di mana penyusun akan mencari dan mengumpulkan 

data tentang objek-objek penelitian kemudian disusun dan dijelaskan secara 
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sistematis, obyektif, kemudian dianalisis secara eksplanatoris, yaitu suatu analisis 

yang berfungsi memberikan penjelasan yang lebih mendalam dari sekedar 

mendeskripsikan sebuah makna teks (Syamsudin 1999).  

Dalam prakteknya, data-data yang telah terkumpul mengenai seputar 

penafsiran terhadap ayat-ayat tentang proses turunnya hujan dan teori pengetahuan 

ilmiah yang berkaitan dengannya disusun secara sistematik, kemudian dijelaskan 

dan dianalisis. Dalam rangka mencari pemahaman mengenai penafsiran terhadap 

ayat-ayat tentang proses turunnya hujan serta korelasinya dengan teori sains 

modern. 

 

3.3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kajian 

integrasi-interkoneksi Islam dan sains. Dalam hal ini akan dianalisis hubungan 

antara ayat-ayat al Qur’an dan penjelasan sains tentang hujan. Apakah keduanya 

berkorelasi saling menguatkan ataukan terjadi pertentangan antar konsep yang 

dipaparkan. Jika ada hubungan yang saling menguatkan, maka akan dianalisis lebih 

lanjut hubungan tersebut. Apakah sekedar hubungan informatif, atau sudah dalam 

model konfirmatif dan komplementatif. Demikian juga jika terdapat pertentangan 

maka akan dilakukan analisis komparasi dan koreksi. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dirancang mengakomodasi 

keterlibatan mahasiswa. Pembagian tugas antara dosen dan mahasiswa dijelaskan 

dalam tabel berikut. 
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Aktivitas Dosen Aktivitas Mahasiswa 

1. Menghimpun ayat-ayat Al Qur’an 

yang berbicara tentang hujan 

2. Mengkaji tafsir dari ayat-ayat Al 

Qur’an yang berbicara tentang 

hujan 

3. Menelaah artikel-artikel ilmiah 

tentang peristiwa proses turunnya 

hujan 

1. Menelaah artikel-artikel ilmiah 

tentang metode untuk memprediksi 

waktu terjadinya hujan 

2. Melakukan studi komparasi antara 

al Qur’an dan sains dalam 

menjelaskan proses terjadinya 

hujan 

3. Melakukan simulasi prediksi waktu 

terjadinya hujan 

4. Merumuskan kesimpulan dan 

rekomendasi 

 

3.4. Rencana Publikasi Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini ditargetkan dipublikasikan di jurnal internasional “Zygon: 

Journal of Religion and Science”, dengan profil jurnal sebagai berikut. 

Nama jurnal : Zygon: Journal of Religion and Science 

Penerbit : Blackwell Publishing Inc. 

Level : Internasional bereputasi  

Alamat web : http://www.zygonjournal.org/ 

Terindeks oleh : Scopus, Scimago, DOAJ, Google Scholar, crossref. 
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3.5.   Jadwal Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan dengan jadwal penelitian dengan tahapan sebagai 

berikut: 

No. T  a  h  a  p 

B u l a n 

I II III IV V VI 

 Tahap Persiapan 

1. Studi literatur       

2. Koordinasi tim penelitian       

 Tahap Pelaksanaan 

3. 
Telaah pustaka hujan dari aspek 

sains 
      

4. Telaah tafsir al Qur’an tentang 

ayat-ayat hujan 
      

5. 
Konstruksi integrasi-interkoneksi 

tentang hujan 
 

  
   

6. 
Studi komparasi hujan dalam al 

Qur’an dan sains 
      

7. Penarikan kesimpulan dan catatan       

 Tahap Penyelesaian 

8. Penulisan draft jurnal ilmiah       

 Tahap Pelaporan 

9. Penyusunan Laporan       

10. Koreksi       
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3.6.   Anggaran Penelitian 

Penelitian ini memerlukan anggaran dengan rincian sebagai berikut: 

No    URAIAN PEKERJAAN VOL SAT 

HARGA 

SATUAN 

(Rp) 

JUMLAH (Rp) 

1   2 3 4 5 6 

A BELANJA BAHAN         

  Perangkat Kerja Simulasi Hujan         

    Software Matlab 7.1 1 buah  Rp 1.500.000   Rp 1.500.000  

  Alat tulis dan kantor 1 paket  Rp    320.000   Rp    320.000  

B PENGAMBILAN DATA         

  Uang harian Pembantu Peneliti (2 

orang x 3 hari x 2 pekan) 

12 OH  Rp    200.000   Rp 2.400.000  

  Uang harian Peneliti (2 orang x 3 

hari x 2 pekan) 

12 OH  Rp    350.000   Rp 4.200.000  

C PENGOLAHAN DATA         

  Analisis Data Penelitian 2 paket  Rp 1.540.000   Rp 3.080.000  

  Pembuatan program simulasi hujan 

dan analisisnya 

1 buah  Rp 1.500.000   Rp 1.500.000  

D DESEMINASI HASIL 

PENELITIAN 

        

  Publikasi di Jurnal Nasional 1 keg  Rp 3.000.000   Rp 3.000.000  

E ADMINISTRASI PENELITIAN         

  Pembuatan Laporan 5 buah  Rp    200.000   Rp 1.000.000  

  Pajak 1 keg  Rp 3.000.000   Rp 3.000.000  
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    JUMLAH TOTAL  Rp 20.000.000  
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BAB 4 

PEMBAHASAN 

 

 

Salah satu kemukjizatan Al-Qur’an adalah dari aspek isi atau kandungannya 

yang banyak memuat informasi tentang sains dan ilmu pengetahuan. Diantara yang 

banyak disebutkan dalam Al-Qur’an adalah fenomena terjadinya hujan. Alquran 

banyak membahas ayat-ayat masalah hujan, terlepas dari makna, derivasi, dan 

konotasinya. Berikut ini dipaparkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang 

hujan. 

4.1. Ayat-ayat Al-Qur’an Berbicara tentang Hujan 

1. Q.S. Az-Zumar ayat 21 

مَ  نَْزَل ِمَن الَسَّ
َ
َنَّ اَّلَلَ أ

َ
لَْم تََر أ

َ
اءِ َماًء فََسلََكُه َيَنابِيَع ِِف األرِْض ُثَمَّ ُُيْرُِج بِهِ َزرًًْع ُُمَْتلًِفا أ

ا ُثَمَّ ََيَْعلُُه ُحَطاًما إَِنَّ ِِف َذلَِك ََلِْكَرى ألوِِل األْْلَابِ  اهُ ُمْصَفًرَّ لَْوانُُه ُثَمَّ يَِهيُج َفََتَ
َ
 أ

”Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air 

dari langit, maka diatur-Nya menjadi sumber-sumber di bumi kemudian 

ditumbuhkannya-Nya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam 

warnanya, lalu ia menjadi kering lalu Kami melihatnya kekuning-kuningan, 

kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal”. (QS.Az-

Zumar,39:21). 
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2. Q.S. An Nuur ayat 43 

َنَّ اَّلَلَ يُزِِْج َسَحابًا ُثَمَّ يَُؤلَُِّف بَيَْنُه ُثَمَّ ََيَْعلُُه 
َ
لَْم تََر أ

َ
ُرََكًما َفََتَى الَْودَْق َُيُْرُج ِمْن أ

َماءِ ِمْن ِجَباٍل فِيَها ِمْن بََرٍد َفيُِصيُب بِهِ َمْن يََشاُء َويَْْصِفُُه َعْن  ُل ِمَن الَسَّ ِخالِِلِ َويَُنَِّ

 َمْن يََشاُء يََكاُد َسَنا بَرْقِهِ يَْذَهُب بِاألبَْصارِ 

”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 dipalingkan-Nya dari siapa yang dikehendaki-Nya. Kilauan 

kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan.” (An Nuur 24, ayat 43) 

 

3. Q.S. An-Nahl ayat 10-11 

اٌب َومِنُْه َشَجٌر فِيهِ تُِسيُمونَ  َماءِ َماًء لَُكْم ِمنُْه ََشَ نَْزَل مَِن الَسَّ
َ
ِي أ   ُهَو اََلَّ

يْتُوَن َوالََِّخيَل َواألْعَناَب َوِمْن ُكَِّ الَََّمَراِت إَِنَّ ِِف َذلَِك آليًَة  ْرَع َوالَزَّ يُنْبُِت لَُكْم بِهِ الَزَّ

 ُرونَ لَِقْوٍم َيَتَفَكَّ 

”Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya 

menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada 

(tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi 

kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala 

macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan.’‘ (An-Nahl, 10-11) 
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4. Q.S. Al-An'am ayat 99 

َماءِ مَ  نَْزَل ِمَن الَسَّ
َ
ِي أ ا ُُنْرُِج َوُهَو اََلَّ ْخرَْجنَا ِمنُْه َخِِضً

َ
ٍء فَأ ْخرَْجَنا بِهِ َنَباَت ُكَِّ ََشْ

َ
اًء فَأ

يُْتوَن  ْعنَاٍب َوالَزَّ
َ
ِمنُْه َحًبَّا ُمََتَاكًِبا َوِمَن الََّْخِل مِْن َطلْعَِها قِنَْواٌن َدانَِيٌة وََجَنَّاٍت ِمْن أ

اَن ُمْشتَبًِها وََغْْيَ ُمتََشابٍِه انُْظرُ  َمَّ ثَْمَر َوَينْعِهِ إَِنَّ ِِف َذلُِكْم آليَاٍت َوالُرَّ
َ
ِ إَِذا أ وا إََِل َثَمرِه

 لَِقْوٍم يُْؤِمُنونَ 

"Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit lalu kami tumbuhkan dengan 

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 tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya 

berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 

beriman."(QS. Al-An'am:99) 

5. Al Baqarah ayat 22 : 

ۡرَض َجَعَل لَُكُم  ٱََلِي
َ َٰٗشا وَ  ٱألأ نَزَل ِمَن  ٱلَسَمآءَ فَِر

َ
َرَج بِهِ ٱلَسَمآءِ بِنَاٗٓء َوأ خأ

َ
ِمَن  ۦَماٗٓء فَأ

لَُموَن  ٱلََمَرَٰتِ  نتُمأ َتعأ
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ ۖۡ فاََل ََتأَعلُواْ َّلِلَ   ٢٢رِزأٗقا لَُكمأ

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. (QS. 2:22) 
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6. Al Baqarah, ayat 264 : 

َها يُّ
َ
أ ِ  ٱََلِينَ  َيَٰٓ َٰتُِكم ب ْ َصَدَق ْ ََل ُتبأِطلُوا أَمنَِّ َءاَمنُوا ذَىَٰ وَ  ٱل

َ رِئَآَء  ۥيُنفُِق َماَِلُ  ٱََلِيكَ  ٱألأ

ِ  ٱلَاِس  ِمُن ب َوأمِ وَ  ٱَّلَلِ َوََل يُؤأ َصابَهُ  ۥَفَمَثلُهُ  ٱٓأۡلِخرِ   ٱۡلأ
َ
َواٍن َعلَيأهِ تَُراٞب فَأ َوابِٞل  ۥَكَمَثِل َصفأ

كَ  ْْۗ وَ  ُهۥَفََتَ َِما َكَسُبوا ءٖ مَّ َٰ ََشأ ِدُروَن لََعَ اۖۡ ََل َيقأ ٗ َٰفِرِينَ  ٱلأَقوأمَ ََل َيهأِدي  ٱَّلَلُ َصۡلأ   ٢٦٤ ٱلأَك

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) 

sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan sipenerima), 

seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti 

batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa "hujan" lebat, lalu 

menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari 

apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang 

yang kafir. (QS. 2:264) 

 

7. Al Baqarah, ayat 265 : 

َٰلَُهُم  ٱََلِينَ  َوَمَثُل  َو مأ
َ
ِۢ بَِربأ  ٱَّلَلِ  َمرأَضاتِ  ٱبأتَِغآءَ يُنفُِقوَن أ نُفِسهِمأ َكَمثَِل َجنَة

َ
ِنأ أ َو ٍٍ َوتَثأبِيٗتا مَّ

َصاَبَها َوابِٞل َف 
َ
ْۗ وَ أ

ٞ ِ فَنِن لَمأ يُِصبأَها َوابِٞل َفَطلَّ َفِنأ ُللََها ِضعأ
ُ
َملُوَن بَ  ٱَّلَلُ اتَتأ أ  ْيٌ ِص بَِما َتعأ

٢٦٥  

265. Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari 

keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang 

terletak di dataran tinggi yang disiram oleh "hujan" lebat, maka kebun itu 

menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka 

"hujan" gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat. 

(QS. 2:265) 
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8. Al A'raaf, ayat 57 : 

َِيَٰحَ يُرأِسُل  ٱََلِي َوُهوَ  َتِهِ ٱلرَّ َ يََديأ رَۡحأ َۢا َبِنأ َ َنَُٰه ِْلََۡلٖ  ۖۦۡ بُشأ قَلَتأ َسَحاٗبا ثَِقاَٗل ُسقأ
َ
 َحََّتَٰٓ إَِذآ أ

َا بِهِ  نَزلأ
َ
أَمآءَ َميَِّٖت فَأ نَا بِهِ ٱل رَجأ خأ

َ
ِ  ۦفَأ

َِٰت  ِمن ُكَّ َتَٰ َكَذَٰلَِك ُُنأرُِج  ٱلََمَر أَموأ  مأ لََعلَكُ  ٱل

  ٥٧تََذَكُروَن 

57. 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 angin itu pelbagai macam buah-

buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-

mudahan kamu mengambil pelajaran. (QS. 7:57) 

 

9. Al Anfaal, ayat 11 : 

يُكُم  إِذأ  ِ َِن  ٱلَُّعاَس ُيَغشَّ ُِل َعلَيأُكم مَّ ِنأُه َويَُنَّ َمَنٗة مَّ
َ
ِ  ٱلَسَمآءِ أ َِرُكم ب َُطهَّ ِ

هَِب  ۦهَِماٗٓء ۡلَّ َوُيذأ

َز  َٰ قُلُوبُِكمأ َوُيثَبََِّت بِهِ  ٱلَشيأَطَٰنِ َعنُكمأ رِجأ بَِط لََعَ قأَدامَ َولَِْيأ
َ   ١١ ٱألأ

11. (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu 

penentramanan daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu "hujan" dari langit 

untuk menyucikan kamu dengan "hujan" itu dan menghilangkan dari kamu 

gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh 

dengannya telapak kaki(mu). (QS. 8:11) 

 

10. Yunus, ayat 24 : 
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ِ َمثَُل  إَِنَما ة َيَوَٰ نأيَا ٱۡلأ نَزلأ  ٱدلُّ
َ
تَلََط فَ  ٱلَسَمآءِ َنَُٰه ِمَن َكَمآٍء أ ۡرِض َنبَاُت  ۦبِهِ ٱخأ

َ لُ  ٱألأ
أ
ُل ِمَما يَأ

نأَعَٰمُ وَ  ٱلَاُس 
َ َخَذِت  ٱألأ

َ
ٓ أ ۡرُض َحََّتَٰٓ إَِذا

َ ُرَفَها وَ  ٱألأ َِٰدُروَن  ٱَزَيَنتأ زُخأ َنُهمأ َق
َ
ٓ أ لَُها هأ

َ
َوَظَن أ

 ٓ وأ َنَهاٗرا فَ  َعلَيأَها
َ
ُرنَا َۡلأاًل أ مأ

َ
ََٰهآ أ تَى

َ
ِ أ َن ب ن لَمأ َتغأ

َ
ِس  َجَعلأَنََٰها َحِصيٗدا َكأ مأ

َ ِ  ٱألأ ُل َكَذَٰلَِك ُنَفصَّ

مٖ َيَتَفَكُروَن  ٱٓأۡلَيَِٰت    ٢٤لَِقوأ

24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu, adalah seperti air ("hujan") 

yang Kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu 

tanam-tanaman di bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang 

ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dan memakai (pula) 

perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, 

tiba-tiba datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam atau siang, lalu Kami 

jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-

akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda 

kekuasaan (Kami) kepada orang-orang yang berfikir. (QS. 10:24) 

 

11. Huud, ayat 52 : 

ْ  َوَيََٰقوأمِ  فُِروا َتغأ َراٗرا َوَيزِدأُلمأ قُوَةً إََِلَٰ  ٱلَسَمآءَ َرَبُكمأ ُثَم تُوُبٓواْ إَِۡلأهِ يُرأِسِل  ٱسأ ِدأ َعلَيأُكم مَّ

اْ ُُمأرِِمَِن    ٥٢قَُوتُِكمأ َوََل َتَتَولَوأ

52. Dan (dia berkata): Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu 

taubatlah kepada-Nya, niscaya Dia menurunkan "hujan" yang sangat deras atasmu, 

dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu 

berpaling dengan berbuat dosa. (QS. 11:52) 

 

12. Yusuf. ayat 49 : 
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َٰلَِك ًَعمٞ فِيهِ ُيَغاُث  ُثمَ  ِد َذ ِِت ِمنَۢ َبعأ
أ
وَن  ٱلَاُس يَأ ِْصُ   ٤٩َوفِيهِ َيعأ

49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi "hujan" 

(dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur. (QS. 12:49) 

 

13. Ar Ra'd. ayat 17 : 

نَزَل 
َ
دِيَُۢة بَِقَدرَِها فَ  ٱلَسَمآءِ ِمَن  أ وأ

َ
َتَمَل َماٗٓء فََسالَتأ أ ۖۡ َوِمَما يُوقُِدوَن  ٱلَسيأُل  ٱحأ َزَبٗدا َرابِٗيا

ِثألُهُ  ٱبأتَِغآءَ  ٱلَارِ َعلَيأهِ ِِف  وأ َمَتَٰٖع َزَبٞد مَّ
َ
ُِب  ۥ  ِحلأَيٍة أ َقَ  ٱَّلَلُ َكَذَٰلَِك يَِضأ   َل  ٱلأَبَٰطِ وَ  ٱۡلأ

َ
 َمافَأ

َما َما يَنَفُع  ٱلَزَبدُ 
َ
ۖۡ َوأ َهُب ُجَفاٗٓء ۡرِض  َفَيمأُكُث ِِف  ٱلَاَس َفَيذأ

َ ُِب  ٱألأ َثاَل  ٱَّلَلُ َكَذَٰلَِك يَِضأ مأ
َ  ٱألأ

١٧  

17. Allah telah menurunkan air ("hujan") dari langit, maka mengalirlah air di 

lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang 

mengembang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat 

perhiasaan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah 

Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih, 

akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi 

manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat 

perumpamaan-perumpamaan. (QS. 13:17) 

 

14. Ibrahim, ayat 32 : 

ۡرَض وَ  ٱلَسَمََٰوَٰتِ َخلََق  ٱََلِي ٱَّلَلُ 
َ نَزَل ِمَن  ٱألأ

َ
َرَج بِهِ ٱلَسَمآءِ َوأ خأ

َ
رِزأٗقا  ٱلََمَرَٰتِ ِمَن  ۦَماٗٓء فَأ

ۖۡ وََسَخَر لَُكُم  رَِي ِِف  ٱلأُفلأَك لَُكمأ رِ ِِلَجأ َحأ
ِ  ٱْلأ رِه مأ

َ
نأَهَٰرَ وََسَخَر لَُكُم  ۖۦۡ بِأ

َ   ٣٢ ٱألأ
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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. (QS. 14:32) 

 

15. Al Hijr, ayat 22 : 

رأَسلأَنا
َ
َِيَٰحَ  َوأ َا ِمَن  ٱلرَّ نَزلأ

َ
َٰقَِح فَأ نُتمأ َِلُ  ٱلَسَمآءِ لََو

َ
َقيأَنَُٰكُموهُ َوَمآ أ سأ

َ
  ٢٢بَِخَٰزِنَِِن  ۥَماٗٓء فَأ

22. Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan 

Kami turunkan "hujan" dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu,dan 

sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. (QS. 15:22) 

  

17. An Nahl, ayat 65 : 

نَزَل ِمَن  َوٱَّلَلُ 
َ
يَا بِهِ  ٱلَسَمآءِ أ حأ

َ
ۡرَض َماٗٓء فَأ

َ ٓ  إِنَ  ٱألأ تَِها َد َموأ َمُعوَن  َبعأ ٖم يَسأ َٰلَِك ٓأَليَٗة لََِّقوأ ِِف َذ

٦٥  

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 Rabb) bagi orang-orang yang mendengarkan 

(pelajaran). (QS. 16:65) 

 

18. Al Kahfi, ayat 45 : 

ِبأ  ةِ لَُهم َمَثَل  َوٱۡضأ َيوَٰ َ نأَيا ٱۡلأ نَزلأَنَُٰه ِمَن  ٱدلُّ
َ
َتلََط فَ  ٱلَسَمآءِ َكَمآٍء أ ۡرِض َنَباُت  ۦبِهِ ٱخأ

َ  ٱألأ

ُروهُ  َبَح َهِشيٗما تَذأ صأ
َ
َِيَُٰحْۗ فَأ َتِدًرا  ٱَّلَلُ َوََكَن  ٱلرَّ قأ ءٖ مُّ ِ ََشأ

َٰ ُكَّ   ٤٥لََعَ
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45. Dan berilah perumpamaan kepada mereka (manusia), kehidupan dunia adalah 

sebagai air "hujan" yang Kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya 

tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering 

yang di terbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

(QS. 18:45) 

 

19. Thaahaa, ayat 53 : 

ۡرَض َجَعَل لَُكُم  ٱََلِي
َ نَزَل مَِن  ٱألأ

َ
ٗدا وََسلََك لَُكمأ فِيَها ُسبُاٗل َوأ َنا  ٱلَسَمآءِ َمهأ رَجأ خأ

َ
َماٗٓء فَأ

  ۦٓ بِهِ
َ
ِن َنبَاٖت َشََّتَٰ أ َوَٰٗجا مَّ   ٥٣زأ

53. Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah 

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air "hujan". 

Maka Kami tumbuhkan dengan air "hujan" itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan 

yang bermacam-macam. (QS. 20:53) 

 

19. Al Furqaan, ayat 48 : 

رأَسَل  ٱََلِيٓ  َوُهوَ 
َ
َِيَٰحَ أ َتِهِ ٱلرَّ َ يََديأ رَۡحأ َۢا َبِنأ َ َا ِمَن  ۦ  بُشأ نَزلأ

َ
  ٤٨َماٗٓء َطُهوٗرا  ٱلَسَمآءِ َوأ

48. Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum 

kedatangan rahmat-Nya ("hujan"); dan Kami turunkan dari langit air yang amat 

bersih, (QS. 25:48) 

 

20. Al Furqaan, ayat 50 : 

ََثُ  َولََقدأ  لأ
َ
ََبَٰٓ أ

َ
فأَنَُٰه بَيأَنُهمأ ِۡلََذَكُرواْ فَأ   ٥٠إََِل ُكُفوٗرا  ٱلَاِس ََصَ
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50. Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan"hujan" itu di antara manusia 

supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka kebanyakan manusia itu 

tidak mau kecuali mengingkari (nimat). (QS. 25:50) 

 

21. Ar Ruum, ayat 24 : 

ُِل مَِن  َق ٱلأَبأ يُرِيُكُم  ۦَءاَيَٰتِهِ َوِمنأ  ِ  ٱلَسَمآءِ َخوأٗفا َوَطَمٗعا َوُيَنَّ ۡرَض بِهِ  ۦَماٗٓء َفيُحأ
َ َد بَ  ٱألأ عأ

قِلُوَن  ٖم َيعأ َٰلَِك ٓأَلَيَٰٖت لََِّقوأ ٓ  إَِن ِِف َذ تَِها   ٢٤َموأ

24. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat 

untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air "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. (QS. 30:24) 

 

22. Ar Ruum,ayat 48 : 

َِيَٰحَ يُرأِسُل  ٱََلِي ٱَّلَلُ  عَ  ٱلَسَمآءِ ِِف  ۥَفُتثُِْي َسَحاٗبا َفيَبأُسُطهُ  ٱلرَّ كَِسٗفا  ۥلُهُ َكيأَف يََشآُء َوَيجأ

َق َفََتَى  أَودأ َصاَب بِهِ ۖۦۡ َُيأُرُج ِمنأ ِخَلَٰلِهِ ٱل
َ
ِ  ۦفَنَِذآ أ ونَ  ۦٓ َمن يََشآُء ِمنأ ِعَبادِه َتبأِشُ  إَِذا ُهمأ يَسأ

٤٨  

48. Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan 

Allah membentangkannya di langit menurut 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 

dikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira. (QS. 30:48) 
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23. Ar Ruum 49 : 

ِن َقبألِهِ ِإَون َل َعلَيأهِم مَّ ن ُيَنَ
َ
  ٤٩لَُمبألِِسَِن  ۦََكنُواْ مِن َقبأِل أ

49. Dan sesungguhnya sebelum "hujan" diturunkan kepada mereka, mereka benar-

benar telah berputus asa. (QS. 30:49) 

 

24. Lukman, ayat 10 : 

لأََقَٰ ِِف  ٱلَسَمََٰوَٰتِ  َخلَقَ 
َ
ۖۡ َوأ َنَها ِ َعَمٖد تََروأ ۡرِض بَِغْيأ

َ ن تَِميَد بُِكمأ َوَبَث فِيَها  ٱألأ
َ
َرَوَِِٰسَ أ

َا ِمَن  نَزلأ
َ
ِ َدٓابَةٖ  َوأ

ٖج َكرِيٍم َماٗٓء فَ  ٱلَسَمآءِ ِمن ُكَّ ِ َزوأ
ۢنَبتأَنا فِيَها ِمن ُكَّ

َ
  ١٠أ

10. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan 

gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; 

dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. Dan Kami 

turunkan air "hujan" dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam 

tumbuh-tumbuhan yang baik. (QS. 31:10) 

 

25. Lukman, ayat 34 : 

ُِل  ٱلَساَعةِِعلأُم  ۥِعنَدهُ  ٱَّلَلَ  إِنَ  لَُم َما ِِف  ٱلأَغيأَث َويَُنَّ رأَحاِم  َوَيعأ
َ ٞس َماَذا َومَ  ٱألأ رِي َنفأ ا تَدأ

ۡرٖض َتُموُت  إَِن 
َ
يَِّ أ
َ
ُسَۢ بِأ رِي َنفأ ِسُب َغٗداۖۡ َوَما تَدأ َۢ  ٱَّلَلَ تَكأ   ٣٤َعلِيٌم َخبُِْي

34. Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari 

Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan "hujan", dan mengetahui apa yang ada 

dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang 

akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi 

mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

(QS. 31:34) 
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26. As Sajdah, ayat 27 : 

وَ 
َ
نَا نَُسوُق  أ

َ
ْ أ ا أَمآءَ لَمأ يََروأ ۡرِض إََِل  ٱل

َ ُُرزِ  ٱألأ
رُِج بِهِ ٱۡلأ نأَعَُٰمُهمأ  ۦَفُنخأ

َ
ُلُل ِمنأُه أ

أ
َزرأًٗع تَأ

وَن  فاََل ُيبأِْصُ
َ
نُفُسُهمأ  أ

َ
  ٢٧َوأ

27. Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan 

yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air 

"hujan" itu tanam-tanaman yang daripadanya (dapat) makan binatang-binatang 

ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? 

(QS. 32:27) 

 

27. Faathir, ayat 9 : 

رأَسَل  ٱََلِيٓ  َوٱَّلَلُ 
َ
َِيَٰحَ أ َييأَنا بِهِ  ٱلرَّ حأ

َ
َنَُٰه إََِلَٰ بََۡلٖ َميَِّٖت فَأ  َفُتثُِْي َسَحاٗبا فَُسقأ

َ َد  ۡرَض ٱألأ َبعأ

تَِها  َكَذَٰلَِك    ٩ ٱلنُُّشورُ َموأ

9. Dan Allah, Dialah yang mengirimkan angin; lalu angin itu menggerakkan awan, 

maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati lalu kami hidupkan bumi 

setelah matinya dengan "hujan" itu. Demikianklah kebangkitan itu. (QS. 35:9) 

 

28. Faathir, ayat 27 : 

لَمأ 
َ
َن  أ

َ
نَزَل مَِن  ٱَّلَلَ تََر أ

َ
َنا بِهِ ٱلَسَمآءِ أ رَجأ خأ

َ
َُٰنَها  َوِمَن  ۦَماٗٓء فَأ لأَو

َ
أَتلًِفا أ َبالِ َثَمَرَٰٖت ُمُّ ِ

 ٱۡلأ

َُٰنَها وََغَرابِيُب  لأَو
َ
أَتلٌِف أ َۢ بِيٞض وَُۡحأٞر ُمُّ   ٢٧ُسودٞ  ُجَدُد

27. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan "hujan" dari langit lalu 

Kami hasilkan dari "hujan" itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan 
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diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam 

warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. (QS. 35:27) 

 

29. Asy Syuura, ayat 28 : 

ُِل  ٱََلِي َوُهوَ  ََتهُ  ٱلأَغيأَث ُيَنَّ ِد َما َقَنُطواْ َوَينُشُ رَۡحأ أَوِِلُّ وَُهَو  ۥ  ِمنَۢ َبعأ َِميدُ  ٱل   ٢٨ ٱۡلأ

28. Dan Dialah Yang menurunkan "hujan" sesudah mereka berputus asa dan 

menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. 

(QS. 42:28) 

 

30. Al Jaatsiyah, ayat 5 : 

تَِلَِٰف  نَزَل  ٱلََهارِ وَ  ٱَۡلألِ  َوٱخأ
َ
َيا بِهِ  ٱلَسَمآءِ ِمَن  ٱَّلَلُ َوَمآ أ حأ

َ
ٖق فَأ ِزأ ۡرَض ِمن رَّ

َ تَِها  ٱألأ َد َموأ َبعأ

ِيِف  َِيَٰحِ َوتَْصأ قِلُوَن  ٱلرَّ ٖم َيعأ   ٥َءاَيَٰٞت لََِّقوأ

5. Dan pada pergantian malam dan siang dan hujan yang diturunkan Allah dari 

langit lalu dihidupkanNya dengan air "hujan" itu bumi sesudah matinya; dan pada 

perkisaran angin terdapat pula tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

berakal. (QS. 45:5) 

 

31. Al Ahqaaf, ayat 24 : 

ِطُرنَا  بَلأ ُهَو َما  فَلََما مأ دِيَتِهِمأ قَالُواْ َهََٰذا ًَعرِٞض مُّ وأ
َ
بَِل أ َتقأ سأ هُ ًَعرِٗضا مُّ وأ

َ
َجلأُتمَرأ َتعأ ِ  ٱسأ  ۖۦۡ هِب

ِۡلٞم 
َ
  ٢٤رِيٞح فِيَها َعَذاٌب أ

24. Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-

lembah mereka, berkatalah mereka: Inilah awan yang akan menurunkan "hujan" 
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kepada kami.(Bukan)! bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan 

segera (yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih, (QS. 46:24) 

 

32. Adz Dzaariyat, ayat 2 : 

  ٢وِقأٗرا  ٱلأَحَِٰمَلَِٰت فَ  

2. dan awan yang mengandung "hujan", (QS. 51:2) 

 

33. Al Hadiid, ayat 20 : 

 ْ لَُموٓا َنَما  ٱعأ
َ
َيوَٰةُ أ َ نأَيا ٱۡلأ َۢ بَيأَنُكمأ َوتََكاثُرٞ ِِف  ٱدلُّ وٞ َوزِيَنةٞ َوَتَفاُخُر َٰلِ لَعِٞب َولَهأ َو مأ

َ  ٱألأ

َلَٰدِ  وَ  وأ
َ َجَب  ٱألأ عأ

َ
ۖۡ  ۥَنَباتُهُ  ٱلأُكَفارَ َكَمثَِل َغيأٍث أ ا ُثَم يَُكوُن ُحَطَٰٗما َفرَّٗ َُٰه ُمصأ ى ُثَم يَِهيُج َفََتَ

ِنَ ٱٓأۡلَوِِف  فَِرةٞ مَّ َٰٞن  َوَما  ٱَّلَلِ  ِخَرةِ َعَذاٞب َشِديٞد َوَمغأ َو َيوَٰةُ َورِضأ َ ٓ  ٱۡلأ نأيَا ُغُرورِ إََِل َمَتَُٰع  ٱدلُّ
 ٱلأ

٢٠  

20. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan 

suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta 

berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti "hujan" yang tanam-

tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan 

kamu lihat warnanya kuning kemudian hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang 

keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak 

lain hanyalah kesenangan yang menipu. (QS. 57:20) 

 

 34. Nuh, ayat 11 : 

َراٗرا  ٱلَسَمآءَ  يُرأِسلِ  ِدأ   ١١َعلَيأُكم مَّ
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11. niscaya Dia akan mengirimkan "hujan" kepadamu dengan lebat, (QS. 71:11) 

 

35. At Thaariq, ayat 11 : 

عِ َذاِت  ٱلَسَمآءِ وَ     ١١ ٱلرَجأ

11. Demi langit yang mengandung "hujan", (QS. 86:11) 

 

4.2. Al-Qur’an Menjelaskan Proses Turunnya Hujan secara Saintifik 

Al-Qur’an mengungkap pembentukan hujan berlangsung dalam tiga tahap; 

bahan baku hujan naik ke udara melalui angin, lalu awan itu terbentuk dan 

digerakkan angin, hingga akhirnya curahan hujan terlihat. Hal ini Allah firmankan 

dalam surat Ar-Ruum ayat 48 

َِيَٰحَ يُرأِسُل  ٱََلِي ٱَّلَلُ  َعلُهُ يَ َكيأَف يََشآُء وَ  ٱلَسَمآءِ ِِف  ۥَفُتثُِْي َسَحاٗبا َفيَبأُسُطهُ  ٱلرَّ كَِسٗفا  ۥجأ

َق َفََتَى  أَودأ َصاَب بِهِ ۖۦۡ َُيأُرُج ِمنأ ِخَلَٰلِهِ ٱل
َ
ِ  ۦفَنَِذآ أ ونَ  ۦٓ َمن يََشآُء ِمنأ ِعَبادِه َتبأِشُ  إَِذا ُهمأ يَسأ

٤٨  

 “Dialah Allah Yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan 

Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakiNya, dan 

menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-

celahnya; maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambaNya yang 

dikehendakiNya, tiba-tiba mereka menjadi gembira.” (QS. Ar-Rum: 48). 

Penjelasan lebih rincinya, dipaparkan sebagai berikut: 

Tahap pertama, “Dialah Allah Yang mengirimkan angin…” 

Gelembung-gelembung udara yang jumlahnya tak terhitung yang dibentuk dengan 

pembuihan di lautan, pecah terus-menerus dan menyebabkan partikel-partikel air 
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tersembur menuju langit. Partikel-partikel ini, yang kaya akan garam, lalu diangkut 

oleh angin dan bergerak ke atas di atmosfir. Partikel-partikel ini, yang disebut 

aerosol, membentuk awan dengan mengumpulkan uap air di sekelilingnya, yang 

naik lagi dari laut, sebagai titik-titik kecil dengan mekanisme yang disebut 

“perangkap air”. 

Tahap kedua, “…lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah 

membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya 

bergumpal-gumpal…” 

Awan-awan terbentuk dari uap air yang mengembun di sekeliling butir-butir garam 

atau partikel-partikel debu di udara. Karena air hujan dalam hal ini sangat kecil 

(dengan diamter antara 0,01 dan 0,02 mm), awan-awan itu bergantungan di udara 

dan terbentang di langit. Jadi, langit ditutupi dengan awan-awan. 

“…lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit 

menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal…” 

Awan-awan terbentuk dari uap air yang mengembun di sekeliling butir-butir garam 

atau partikel-partikel debu di udara. Karena air hujan dalam hal ini sangat kecil 

(dengan diamter antara 0,01 dan 0,02 mm), awan-awan itu bergantungan di udara 

dan terbentang di langit. Jadi, langit ditutupi dengan awan-awan. 

Tahap ketiga, “…lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya…” 

Partikel-partikel air yang mengelilingi butir-butir garam dan partikel -partikel debu 

itu mengental dan membentuk air hujan. Jadi, air hujan ini, yang menjadi lebih berat 

daripada udara, bertolak dari awan dan mulai jatuh ke tanah sebagai hujan. 

Semua tahap pembentukan hujan telah diceritakan dalam ayat-ayat Al-

Qur’an. Selain itu, tahap-tahap ini dijelaskan dengan urutan yang benar. 

Sebagaimana fenomena-fenomena alam lain di bumi, lagi-lagi Al-Qur’anlah yang 

menyediakan penjelasan yang paling benar mengenai fenomena ini dan juga telah 

mengumumkan fakta-fakta ini kepada orang-orang pada ribuan tahun sebelum 

ditemukan oleh ilmu pengetahuan. 
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4.3. Fakta Sains dalam Al-Qur’an yang Menakjubkan terkait Turunnya 

Hujan  

Banyak fakta-fakta yang menakjubkan yang diungkap oleh Al-Qur’an yang terkait 

dengan turunnya hujan. Berikut dipaparkan beberapa diantaranya. 

4.3.1. Turunnya Hujan Sesuai Kadar 

Fakta yang diberikan dalam Al Qur’an mengenai hujan adalah bahwa hujan 

diturunkan ke bumi dalam kadar tertentu. Kadar dalam hujan ini pun sekali lagi 

telah ditemukan melalui penelitian modern. Diperkirakan dalam satu detik, sekitar 

16 juta ton air menguap dari bumi. Angka ini menghasilkan 513 trilyun ton air per 

tahun.  

Air sebanyak 505,000 cubic kilometres (121,000 cu mi) jatuh sebagai hujan 

setiap tahunnya di seluruh dunia. Air senantiasa berputar dalam suatu siklus yang 

seimbang menurut “ukuran atau kadar” tertentu. Mengenai kadar hujan, telah 

disampaikan dalam firman Allah Ta’ala: 

تُمأ َِلُ  اوََجَعلأنَ  َٰزِقَِِن  ۥلَُكمأ فِيَها َمَعَٰيَِش َوَمن لَسأ   ٢٠بَِر

 “Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami-lah khazanahnya; dan 

Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu.” (QS. Al-

Hijr: 21). 

Dalam ayat yang lainnya disebutkan, 

نَا بِهِ ٱلَسَمآءِ نََزَل ِمَن  َوٱََلِي نَشأ
َ
َۢ بَِقَدرٖ فَأ ٗة َميأٗتا  َكَذَٰلَِك ُُتأرَُجوَن  ۦَمآَء َ   ١١بَۡلأ

 “Dan Yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu 

Kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan 

dikeluarkan (dari dalam kubur).” (QS. Az Zukhruf: 11). 

 

Al-Imam Ibnu Katsir memnejaskan penafsiran ayat di atas sebagai berikut. 
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Yazin bin Abu Ziyad meriwayatkan dari Abu Juhaifah, dari ‘Abdullah, bahwa tidak 

ada tahun yang lebih banyak hujannya daripada tahun yang lain, tetapi Allah 

membaginya sesuai dengan kehendak-Nya, satu tahun hujan turun di sini dan satu 

tahun di sana. Kemudian membaca ayat: Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada 

sisi Kami-lah khazanahnya; “dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan 

ukuran yang tertentu.”Diriwiyatkan oleh Ibnu Jarir. 

Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim, telah 

menceritakan kepada kami Al Hasan, telah menceritakan kepada kami Hutsaim, 

telah mengabarkan kepada kami Ismail ibnu Salim, dari Al-Hakam ibnu Uyainah 

sehubungan dengan makna firman Allah Ta’ala, “Dan Kami tidak menurunkannya 

melainkan dengan ukuran yang tertentu.” (QS. Al-Hijr: 21), bahwa tiada satu tahun 

pun yang lebih banyak hujannya daripada tahun yang lain, tidak pula kurang; tetapi 

sautu kaum diberi hujan, sedangkan kaum yang lain tidak diberi, berikut semua 

hewan yang ada di laut. 

Hujan turun ke bumi dengan takaran yang tepat. Takaran pertama yang 

berhubungan dengan hujan tentulah kecepatan turunnya. Benda yang berat dan 

ukurannya sama dengan air hujan, bila dijatuhkan dari ketinggian 1.200 meter, akan 

mengalami percepatan terus menerus dan akan jatuh ke bumi dengan kecepatan 558 

km/jam. Rata-rata kecepatan jatuhnya air hujan hanyalah 8-10 km/jam. Air hujan 

jatuh ke bumi dengan kecepatan yang rendah, karena titik hujan memiliki bentuk 

khusus yang mampu meningkatkan efek gesekan atmosfer dan membantu hujan 

turun ke bumi dengan kecepatan yang lebih rendah. 

Andaikan bentuk titik hujan berbeda, atau andaikan atmosfer tak memiliki 

sifat gesekan, maka bumi akan menghadapi kehancuran setiap hujan turun. 

Ketinggian minimum awan hujan adalah 1.200 meter. Efek yang ditimbulkan satu 

test air hujan yang jatuh dari ketinggian tersebut sama dengan benda seberat satu 

kilogram yang jatuh dari ketinggian 15 cm. 

Awan hujan pun dapat ditemui pada ketinggian 10 ribu meter. Pada kasus 

ini, satu tetes air yang jatuh akan memiliki efek yang sama dengan benda seberat 

satu kilogram yang jatuh dari ketinggian 110 cm. Dalam satu detik, kira-kira 16 juta 
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ton air menguap dari bumi. Jumlah tersebut sama dengan jumlah air yang turun ke 

bumi dalam satu detik. Dalam satu tahun, diperkirakan jumlah ini akan mencapai 

505x1.012 ton. Air terus berputar dalam daur yang seimbang berdasarkan takaran. 

“Kadar” yang disebutkan dalam ayat ini merupakan salah satu karakteristik 

hujan. Secara umum, jumlah hujan yang turun ke bumi selalu sama. Diperkirakan 

sebanyak 16 ton air di bumi menguap setiap detiknya. Jumlah ini sama dengan 

jumlah air yang turun ke bumi setiap detiknya. Hal ini menunjukkan bahwa hujan 

secara terus-menerus bersirkulasi dalam sebuah siklus seimbang menurut “ukuran” 

tertentu. 

Pengukuran lain yang berkaitan dengan hujan adalah mengenai kecepatan 

turunya hujan. Ketinggian minimum awan adalah sekitar 12.000 meter. Ketika 

turun dari ketinggian ini, sebuah benda yang yang memiliki berat dan ukuran 

sebesar tetesan hujan akan terus melaju dan jatuh menimpa tanah dengan kecepatan 

558km/jam. Tentunya, objek apapun yang jatuh dengan kecepatan tersebut akan 

mengakibatkan kerusakan. Dan apabila hujan turun dengan cara demikian, maka 

seluruh lahan tanaman akan hancur, pemukiman, perumahan, kendaraan akan 

mengalami kerusakan, dan orang-orang pun tidak dapat pergi keluar tanpa 

mengenakan alat perlindungan ekstra. Terlebih lagi, perhitungan ini dibuat untuk 

ketinggian 12.000 meter, faktanya terdapat awan yang memiliki ketinggian hanya 

sekitar 10.000 meter. Sebuah tetesan hujan yang jatuh pada ketinggian ini tentu saja 

akan jatuh pada kecepatan yang mampu merusak apa saja. 

Namun tidak demikian terjadinya, dari ketinggian berapapun hujan itu 

turun,  kecepatan rata-ratanya hanya sekitar 8-10 km/jam ketika mencapai tanah. 

Hal ini disebabkan karena bentuk tetesan hujan yang sangat istimewa. 

Keistimewaan bentuk tetesan hujan ini meningkatkan efek gesekan atmosfer dan 

mempertahankan kelajuan tetesan-tetesan hujan krtika mencapai “batas” kecepatan 

tertentu. (Saat ini, parasut dirancang dengan menggunakan teknik ini). 

Tak sebatas itu saja “pengukuran” tentang hujan. Contoh lain misalnya, 

pada lapisan atmosferis tempat terjadinya hujan, temperatur bisa saja turun hingga 

400oC di bawah nol. Meskipun demikian, tetesan-tetesan hujan tidak berubah 
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menjadi partikel es. (Hal ini tentunya merupakan ancaman mematikan bagi semua 

makhluk hidup di muka bumi.) Alasan tidak membekunya tetesan-tetesan hujan 

tersebut adalah karena air yang terkandung dalam atmosfer merupakan air murni. 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa air murni hampir tidak membeku pada temperatur 

yang sangat rendah sekalipun. 

 

4.3.2. Angin yang Mengawinkan 

Al Qur’an menyebutkan sifat angin yang mengawinkan dan terbentuknya 

hujan karenanya.  

"Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan 

dari langit lalu Kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali kali bukanlah 

kamu yang menyimpannya." (Surat Al Isra’ : 22) 

Dalam ayat ini ditekankan bahwa fase pertama dalam pembentukan hujan 

adalah angin. Hingga awal abad ke 20, satu-satunya hubungan antara angin dan 

hujan yang diketahui hanyalah bahwa angin yang menggerakkan awan. Namun 

penemuan ilmu meteorologi modern telah menunjukkan peran "mengawinkan" dari 

angin dalam pembentukan hujan.  

Fungsi mengawinkan dari angin ini terjadi sebagaimana berikut: Di atas 

permukaan laut dan samudera, gelembung udara yang tak terhitung jumlahnya 

terbentuk akibat pembentukan buih. Pada saat gelembung-gelembung ini pecah, 

ribuan partikel kecil dengan diameter seperseratus milimeter, terlempar ke udara. 

Partikel-partikel ini, yang dikenal sebagai aerosol, bercampur dengan debu daratan 

yang terbawa oleh angin dan selanjutnya terbawa ke lapisan atas atmosfer. Partikel-

partikel ini dibawa naik lebih tinggi ke atas oleh angin dan bertemu dengan uap air 

di sana. Uap air mengembun di sekitar partikel-partikel ini dan berubah menjadi 

butiran-butiran air. Butiran-butiran air ini mula-mula berkumpul dan membentuk 

awan dan kemudian jatuh ke Bumi dalam bentuk hujan. 

Sebagaimana terlihat, angin “mengawinkan” uap air yang melayang di 

udara dengan partikel-partikel yang di bawanya dari laut dan akhirnya membantu 
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pembentukan awan hujan. Apabila angin tidak memiliki sifat ini, butiran-butiran 

air di atmosfer bagian atas tidak akan pernah terbentuk dan hujanpun tidak akan 

pernah terjadi.  

Hal terpenting di sini adalah bahwa peran utama dari angin dalam 

pembentukan hujan telah dinyatakan berabad-abad yang lalu dalam sebuah ayat Al 

Qur’an, pada saat orang hanya mengetahui sedikit saja tentang fenomena alam. 

 

4.3.3. Air Hujan Adalah Penuh Rahmat dan Penuh Berkah 

Dalam al-Quran Surat Az-Zukhruf, Allah memberikan informasi bahwa 

hujan dinyatakan sebagai air yang diturunkan dalam “ukuran tertentu”. 

رَْض َمْهًدا وََجَعَل لَُكْم فِيَها ُسبُاًل لَََّعلََُّكْم َتْهَتُدونَ 
َ
ِي َجَعَل لَُكُم اأْل  اََلَّ

“Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar (yang diperlukan) lalu kami 

hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan 

(dari dalam kubur).” (QS: Az-Zukhruf : 11) 

  Allah telah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh 

seluruh makhluk. Allah pula menurunkan hujan agar banyak orang mendapat 

kegembiraan setelah bertahun-tahun hamper putus asa menunggu. Karena itu, al-

Quran menyebut hujan sebagai rahmat dan berkah, bukan musibah. 

ُل الَْغيَْث ِمن َبْعِد َما َقَنُطوا َويَنُشُ رَْۡحََتُه وَُهوَ  ِي ُيَنَِّ
 الَْوِِلَُّ اْۡلَِميدُ  َوُهَو اََلَّ

“Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan 

menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.” 

(QS: Asy-Syuura [41] : 28). 

  Dengan mengirim hujan-lah, Allah menyuburkan tanaman-tanaman yang 

dibutuhkan manusia dan semua mahkluk yang hidup di bumi, menumbukan 

pepohonan dan buah-buahan dan biji tanaman yang dibutuhkan manusia. 
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نبَتْنَا بِهِ َجَناٍت وََحَب اْۡلَِصيدِ 
َ
َباَرَكً فَأ  َونََزْلَا ِمَن الَسَماءِ َماًء مُّ

“Dan Kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan lalu Kami tumbuhkan 

dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.” (QS: Qaaf (50) : 

9). 

Yang dimaksud keberkahan di sini adalah turunnya hujan, lebih banyak 

melahirkan kebaikan (manfaat), daripada mudharatnya (keburukan). Di antara 

keberkahan dan manfaat hujan adalah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan 

sangat memerlukannya untuk keberlangsungan hidup, sebagaimana Allah Ta’ala 

berfirman: 

رَْض ََكَنتَ 
َ
َن الَسَماَواِت َواأْل

َ
َولَْم يََر اََلِيَن َلَفُروا أ

َ
ا َرتْقاً َفَفَتْقنَاُهَما وََجَعلَْنا ِمَن الَْماء أ

فاََل يُْؤِمُنونَ 
َ
ٍء َحٍَّ أ  ُكَ ََشْ

“Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka 

tiada juga beriman?.” (QS. Al Anbiya’ (21) : 30). 

  Al Baghowi menafsirkan ayat ini, “Kami menghidupkan segala sesuatu 

menjadi hidup dengan air yang turun dari langit yaitu menghidupkan hewan, 

tanaman dan pepohonan. Air hujan inilah sebab hidupnya segala sesuatu.” 

 

4.3.4. Air Hujan sebagai Air Terbaik 

Al Quran menarik perhatian kita dengan pernyataan air hujan adalah tawar. 

Allah Ta’ala berfirman : 

ُبونَ  ْيُتُم الَْماء اََلِي تَْشَ
َ
فََرأ
َ
ْم ََنُْن الُْمنِلُونَ  أ

َ
نَزِْلُُموهُ ِمَن الُْمْزِن أ

َ
نُتْم أ

َ
أ
َ
 أ

“Wahai manusia apa pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Apakah 

kalian yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkannya? 

Sekiranya Kami jadikan air hujan tersa asin lagi pahit, adakah kalian mampu 
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mengubahnya menjadi air tawar? Mengapa kalian tidak mau mensyukuri nikmat 

Allah?.” (QS: Surat Al Waqi’ah (56): 68-70). 

اٌب َومِنُْه َشَجٌر فِيهِ تُِسيُمونَ ُهَو   ِنُْه ََشَ نَزَل مَِن الَسَماءِ َماًء لَُكم مَّ
َ
 اََلِي أ

“Dialah Tuhan yang menurunkan hujan dari langit bagi kalian. Diantara air hujan 

itu ada yang menjadi minuman, ada yang menumbuhkan pepohonan, dan ada pula 

yang menumbuhkan rerumputan yang menjadi makanan bagi ternak kalian.” (QS: 

Surat An-Nahl (16): 10) 

  ً نَزْلَا ِمَن الَسَماءِ َماًء َطُهورا
َ
َِياَح بُْشاً َبِْنَ يََدْي رَْۡحَتِهِ َوأ رَْسَل الرَّ

َ
 وَُهَو اََلِي أ

“Dia lah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum 

kedatangan rahmat-Nya (hujan); dan Kami turunkan dari langit air yang amat 

bersih.” ( QS: Surat al-Furqan (25) : 48) 

  Seperti telah diketahui, air hujan berasal dari penguapan air dan 97% 

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

bersifat tawar karena adanya hukum fisika yang telah ditetapkan Allah. 

Berdasarkan hukum ini, dari mana pun asalnya penguapan air ini, baik dari laut 

yang asin, dari danau yang mengandung mineral, atau dari dalam lumpur, air yang 

menguap tidak pernah mengandung bahan lain. Air hujan akan jatuh ke tanah dalam 

keadaan murni dan bersih, sesuai dengan ketentuan Allah. 

 

4.3.5. Air Hujan adalah Rahmat 

Allah SWT berfirman: 

 ا إِن ُكنتُْم َتْعقِلُونَ قَاَل رَبُّ الَْمْشِِق َوالَْمْغرِِب َوَما بَيَْنُهمَ 

“Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan 

menyebarkan rahmat-Nya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.” 

(QS. Asy Syuura : 28). 
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  Allah Ta’ala menurunkan hujan, lewat hujan itulah Allah memberi 

kehidupan bagi tanah yang mati. Di dalam Al Quran banyak ayat yang menyeru 

kepada kita agar memperhatikan bahwa hujan berguna untuk menghidupkan negeri 

(tanah) yang mati. 

 

4.3.6. Air Hujan Menyuburkan Tanaman 

Selain tanah diberi air, yang merupakan kebutuhan mutlak bagi makhluk 

hidup, hujan juga berfungsi sebagai penyubur. Tetesan hujan, yang mencapai awan 

setelah sebelumnya menguap dari laut, mengandung zat-zat tertentu yang bisa 

memberi kesuburan pada tanah yang mati. Tetesan yang “memberi kehidupan”. 

Tetesan berisi “pupuk” ini naik ke langit dengan bantuan angin dan setelah 

beberapa waktu akan jatuh ke bumi sebagai tetesan hujan. Dari air hujan inilah, 

benih dan tumbuhan di bumi memperoleh berbagai garam logam dan unsur-unsur 

lain yang penting bagi pertumbuhan mereka. 

 ً نَزْلَا ِمَن الَسَماءِ َماًء َطُهورا
َ
َِياَح بُْشاً َبِْنَ يََدْي رَْۡحَتِهِ َوأ رَْسَل الرَّ

َ
 َوُهَو اََلِي أ

 ً نَاِِسَ َكثِْيا
َ
نَْعاماً َوأ

َ
ةً َميْتاً َونُْسقِيَُه ِمَما َخلَْقنَا أ  ِلُْحِِيَ بِهِ بَْۡلَ

“…Kami turunkan air hujan yang bersih dari langit. Dengan air hujan itu Kami 

suburkan tanah-tanah yang tadinya tandus. Dengan air hujan itu kami beri minum 

makhluk-makhluk Kami hewan  ternak dan segenap manusia.” (QS: Surat al-

Furqan (25) : 48-49). 

نبَتَْنا بِهِ َجَناٍت وََحَب اْۡلَِصيدِ َونََزْلَا مَِن الَسَماءِ َماًء  
َ
َباَرَكً فَأ  مُّ

“Kami turunkan air hujan yang berbarakah, banyak manfaatnya dari langit 

kemudian dengan air hujan itu Kami tumbuhkan kebun-kebun dan biji-bijian yang 

dapat dipanen.” (QS. Qaf (50): 9).. 



 

42 
 

  Singkatnya, hujan adalah penyubur yang sangat penting. Dengan cara 

seperti ini, 150 juta ton pupuk jatuh ke permukaan bumi setiap tahunnya. Andaikan 

tidak ada pupuk alami seperti ini, di bumi ini hanya akan terdapat sedikit tumbuhan, 

dan keseimbangan ekologi akan terganggu. 

ْخرَْجَنا 
َ
نَزَل مَِن الَسَماءِ َماءً فَأ

َ
رَْض َمْهداً وََسلََك لَُكمْ فِيَها ُسبُالً َوأ

َ
اََلِي َجَعَل لَُكُم اأْل

ِن َنَباٍت َشََّت  ْزَواجاً مَّ
َ
 بِهِ أ

“Tuhan yang telah menciptakan bumi dengan permukaan datar bagi kalian, dan 

menjadikan kalian dapat berjalan di atas bumi itu dengan bermacam-macam jalan. 

Tuhan menurunkan hujan dari langit. Kamipun mennumbuhkan berbagai macam 

tumbuhan yang berpasang-pasangan.” (QS. Thaha (20) : 53). 

 

4.4. Makna Hujan menurut Al-Qur’an dan Sains  

Dalam Al-Qur’an hujan berimplikasi pada beberapa makna, diantaranya 

adalah: 

1. Hujan sebagai Rahmat. 

Hal ini Allah firmankan dalam Surat al-Anfāl ayat 11: 

يُكُم  إِذأ   ِ َِن  ٱلَُّعاَس ُيَغشَّ ُِل َعلَيأُكم مَّ ِنأُه َويَُنَّ َمَنٗة مَّ
َ
َِرُكم بِهِ ٱلَسَمآءِ أ َُطهَّ ِ

هَِب  ۦَماٗٓء ۡلَّ َوُيذأ

َز  َٰ قُلُوبُِكمأ َوُيثَبََِّت بِهِ  ٱلَشيأَطَٰنِ َعنُكمأ رِجأ بَِط لََعَ قأَدامَ َولَِْيأ
َ   ١١ ٱألأ

 (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman 

daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk 

menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-

gangguan setan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya 

telapak kaki (mu). 
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Ibnu Katsir menafsirkan kata hujan pada ayat tersebut bahwa Allah telah 

menurunkan hujan yang lebat untuk minum dan bersuci oleh kaum muslim. Allah 

pun menghilangkan godaan setan dari mereka, kemudian tanah berpasir tersebut 

menjadi kuat dan padat oleh karena siraman air hujan yang lebat. Sehingga orang-

orang dapat dengan mudah melaluinya1. 

 Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan, bahwa hujan merupakan 

salah satu nikmat Allah Swt yang diturunkan untuk hamba-Nya dari langit. 

Kemudian dengan air hujan tersebut dapat memenuhi kebutuhan minum hamba-

Nya di padang pasir, dan air tersebut digunakan untuk berwudhu atau mandi wajib 

dan sunnah. Serta menghilangkan kotoran yang dilakukan oleh setan, yakni hadas 

besar, atau ganguan setan yang menanamkan pesimisme, dan sebagainya.Lalu 

dengan turunnya air hujan tersebut, pasir menjadi lebih mantap dan padat, sehingga 

kamu dapat berjalan lebih cepat dan tidak terbenam oleh pasir2  

 Buya HAMKA menjelaskan kata hujan pada ayat tersebut ialah, dengan 

turunnya hujan sumur-sumur menjadi berisi, penampungan air jadi penuh, dan pasir 

yang terserak yang dapat mengikat kaki dalam perjalanan menjadi keras sehingga 

mudah untuk dipijak. Buya HAMKA juga menjelaskan beberapa  faedah yang 

dapat dirasakan hambanya karena turunnya hujan: pertama, mereka dapat 

membersihkan diri yang bersih, dan fikiranpun terbuka. Kedua, segala kotoran 

setan jadi sirna, sebab apabila melihat kondisi sekeliling kotor karena kurang air 

maka bersaranglah pengaruh setan dalam hati.Ketiga, kegembiraan karena adanya 

air menjadi rata pada semuanya sehingga hatipun bertambah bersatu-

padu.Keempat, dengan keadaan bumi yang keras diinjakkan, hati pun bertambah 

bulat menghadapi musuh.3 

 Secara umum penafsiran dari tiga mufassir terhadap ayat diatas ialah, air 

hujan yang Allah turunkan dari langit merupakan suatu rahmat atau anugerah yang 

Allah turunkan hambanya. Dengan hujan yang Allah turunkan tersebut kaum 

                                                             
1 Imaduddin Abi al-Fida Isma’il ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 9 (Jakarta: Pustaka  Imam Syafi’i, 

2004), 354 
2 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 4 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 477. 
3 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 671–72 
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muslimin dapat menggunakannya untuk minum, sumur-sumur menjadi penuh, 

dapat digunakan untuk bersuci, dan juga pasir-pasir yang lembek/lembut menjadi 

mudah dilalui karena menjadi padat karena air hujan. 

Setelah dicermati tiga penafsiran mufassir tersebut terdapat  indikasi bahwa 

hujan dalam ayat ini sebagai rahmat/anugerah. Indikasi tersebut adalah, bahwa 

dengan turunnya air hujan, kaum muslimin dapat menggunakannya untuk 

menyucikan diri, minum, dan juga membuat kaum muslimin jadi mudah berjalan 

diatas pasir yang lembut. Adapun perbedaan yang mencolok dari tiga penafsiran 

tersebut ialah penafsiran HAMKA. Dalam penafsirannya HAMKA menyebutkan 

beberapa faedah dari turunnya air hujan tersebut. Pertama, mereka dapat 

mensucikan diri yang bersih, serta pikiranpun terbuka. Kedua, segala kotoran setan 

akan sirna, karena apabila melihat kondisi sekitar kotor karena kurang air maka 

akan bersaranglah pengaruh setan dalam hati. Ketiga, menjadi gembira karena 

adanya air menjadi rata, sehingga hatipun bertambah bersatu-padu. Keempat, 

dengan bumi yang keras diinjakkan, hati pun bertambah bulat untuk menghadapi 

musuh. 

Makna hujan sebagai rahmat juga terdapat dalam firman Allah Surat al-

Syūra ayat 28 

ُِل  ٱََلِي َوُهوَ  ََتهُ  َغيأَث ٱلأ ُيَنَّ ِد َما َقَنُطواْ َوَينُشُ رَۡحأ أَوِِلُّ وَُهَو  ۥ  ِمنَۢ َبعأ َِميدُ  ٱل   ٢٨ ٱۡلأ

Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan 

menyebarkan rahmat-Nya.Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. 

Ibn Katsir dalam kitabnya menafsirkan bahwa dengan turunnya hujan 

tersebut Allah menurunkan rahmatNya atau menyamakan kedudukannya setelah 

mereka berputus asa. Allah-lah yang mengatur segala urusan makhluk-Nya dengan 

sesuatu yang memberikan manfaat bagi dunia dan akhirat mereka.4 

                                                             
4 Imaduddin Abi al-Fida Isma’il ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 7 (Jakarta: Pustaka  Imam 
Syafi’i, 2004), 253–54. 
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Buya HAMKA menjelaskan bahwa dalam sewaktu-waktu Allah bisa saja 

menurunkan rahmatNya yaitu hujan ke bumi, dalam beberapa menit saja  harapan 

yang hampir putus berhari-hari, berminggu-minggu, pulih kembali. Rahmat 

tercurahkan dimana-mana. Seringkali petolongan Allah datang di luar dugaan dan 

perhitungan kita.5 

Adapun penafsiran Quraish Shihab terhadap makna hujan dalam ayat 

tersebut ialah, bahwa hujan ialah rahmat yang Allah turunkan setelah pupusnya 

harapan mereka yang menghadapi kekeringan serta tanah yang tandus.Allah 

menurunkannya sebagai tanda kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya, Dia juga 

yang mengatur lokasi-lokasi turunnya guna menyebarkan rahmat-Nya. Oleh 

karenanya manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah tandus, dan lain-lain dapat 

memperoleh manfaatnya.6 

Tiga penafsiran diatas pada umumnya mengatakan bahwa hujan yang turun 

dari langit merupakan rahmat dari Allah Swt berikan untuk hamba-Nya yang 

membutuhkan. Dengan air hujan, semua mahkluk yang ada di bumi memperoleh 

manfaatnya. Manusia dapat menggunakannya sebagai air minum, bersuci, dan 

sebagainya, sedangkan tumbuh-tumbuhan yang kering menjadi segar kembali, dan 

tanah yang tandus menjadi basah dan dapat ditanam tumbuh- tumbuhan. Tidak ada 

perbedaan  penafsiran dari ketiga mufassir. 

Nabi Muhammad SAW bersabda: 

Barangsiapa yang mengatakan kami dihujani oleh anugerah dan rahmat Allah, 

maka itulah hamba yang mukmin kepada-Ku dan kafir dengan bintang. 

Hadis ini dilansir oleh Al-Bukhari dalam Shahih Al-Bukhoriy (Kitab Al-

Adzan) dengan redaksi sebagai berikut. 

Kami mendapat hadis dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dari Shalih bin 

Kaisan, dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, dari Zaid bin Khalid 

Al-Juhani, tuturnya: 

                                                             
5 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 8 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 205. 
6 Shihab, Tafsir Al-Misbah, 4, 164. 
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Rasulullah SAW shalat Shubuh bersama-sama kami di Hudaibiyah selepas hujan 

yang turun sejak malam. Selesai shalat, beliau menghadap ke arah orang- orang 

seraya berkata: Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Tuhan kalian? 

Para sahabat menjawab, “Allah SWT dan Rasul-Nyalah yang lebih mengetahui.” 

Beliau bersabda: Tuhan kalian berfirman: Jelang pagi ada hamba-Ku yang mukmin 

dan ada yang kafir. Barangsiapa yang mengatakan kami dihujani oleh anugerah dan 

rahmat Allah, maka itulah hamba yang mukmin kepada-Ku dan kafir dengan 

bintang. Sedangkan barangsiapa yang mengatakan (dihujani) oleh bintang begini, 

maka itulah hamba yang kafir dengan-Ku dan mukmin pada bintang. 

Abu Dawud melansir hadis ini dalam Sunan-nya (Kitab Ath.-Thibb dan Al-

Kahanah wa At-Tathayyur), dengan redaksi sebagai berikut. 

Kami mendapat hadis dari Al-Qa’nabi, dari Malik, dari Shalih bin Kaisan, dari 

Ubaidillah, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, tuturnya: 

Rasulullah SAW shalat Shubuh bersama-sama kami di Hudaibiyah dalam kondisi 

selepas hujan yang turun sejak semalaman. Selesai shalat, beliau menghadap ke 

arah orang-orang seraya berkata: Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Tuhan 

kalian? 

Para sahabat menjawab, “Allah dan Rasul-Nyalah yang lebih mengetahui.” Beliau 

bersabda: Tuhan kalian berfirman: Jelang pagi ada hamba-Ku yang mukmin dan 

ada yang kafir. Barangsiapa yang mengatakan kami dihujani oleh angerah dan 

rahmat Allah, maka itulah hamba yang mukmin kepada-Ku dan kafir dengan 

bintang. Sedangkan barangsiapa yang mengatakan (dihujani) oleh bintang begini 

begini, maka itulah hamba yang kafir dengan-Ku dan mukmin pada bintang. 

 

2. Hujan sebagai adzab/bencana. 

Hal ini Allah firmankan dalam Surat Hud ayat 24: 
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Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan hai langit (hujan) berhentilah," 

Dan air pun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh di 

atas bukit Judi, dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang lalim. 

Ibn Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa kata hujan pada ayat 

tersebut merupakan sebuah hukuman yang Allah berikan, dengan cara 

memerintahkan awan untuk menahan hujan turun dan air-air yang berada  dibumi 

pun diserap.7 

Quraish Shihab menafsirkan makna hujan dalam ayat tersebut sebagai 

musibah yang diturunkan oleh Allah Swt kepada para pendurhaka yaitu kaum Nabi 

Nuh. Allah menghukumnya dengan cara berhentinya mencurahkan hujan yang 

Allah tumpahkan dengan sangat deras.8 

Dalam tafsirnya Hamka menjelaskan bahwa hujan pada ayat tersebut 

merupakan suatu azab bagi satu kaum, yang mana kaum tersebut tidak diberi hujan 

dan air- air yang tergenangpun disurutkan.9 

 Secara garis besar persamaan penafsiran pada ayat diatas ialah, Allah SWT 

memberikan hukuman/azab kepada hambanya dengan cara menahan air hujan 

untuk tidak turun kebumi dan menyerap kembali air-air yang berada di bumi. 

Alasan penulis untuk mengategorikan ayat tersebut sebagai musibah sangat jelas 

sekali karena di dalam ayat tersebut makna dari hujan itu ialah azab yang Allah 

berikan dengan cara menahannya turun ke bumi. 

 Demikian juga firman Allah Surat al-Ahqaf ayat 24: 

ِطُرنَا  بَلأ ُهَو َما  فَلََما مأ دِيَتِهِمأ قَالُواْ َهََٰذا ًَعرِٞض مُّ وأ
َ
بَِل أ َتقأ سأ هُ ًَعرِٗضا مُّ وأ

َ
َجلأُتمَرأ َتعأ ِ  ٱسأ  ۖۦۡ هِب

ِۡلٞم 
َ
  ٢٤رِيٞح فِيَها َعَذاٌب أ

                                                             
7 Imaduddin Abi al-Fida Isma’il ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 4 (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2004), 
350. 
8 Shihab, Tafsir Al-Misbah, 4, 635. 
9 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 557–58. 
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Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah 

mereka, berkatalah mereka: "Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada 

kami". (Bukan)! bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera 

(yaitu) angin yang mengandung azab yang pedih. 

Ibn Katsir menjelaskan adapun kata hujan dalam ayat tersebut ialah sebuah 

azab bagi suatu kaum yang mengira bahwa hujan tersebut diturunkan untuk 

menghidupkan kembali kekeringan yang menimpa mereka.Namun ternyata hujan 

tersebut sebagai azab yang diturunkan Allah untuk kaum tersebut.10 

Dalam penafsirannya, Quraish Shihab mengatakan bahwa hujan dalam ayat 

diatas ialah suatu azab yang Allah berikan terhadap hamba-Nya. Kaum tersebut 

mengira hujan yang diturunkan ialah rizki untuknya, namun ternyata hujan tersebut 

sebagai hukuman dengan angin yang mengandung siksa yang pedih serta dapat 

menghancurkan apa yang berdapa dihadapannya.11 

Kata hujan pada ayat tersebut dalam penafsiran Buya HAMKA ialah 

sebagai azab yang Allah turunkan untuk Hud. Mereka mengira hujan yang turun 

tersebut adalah rahmat yang Allah turunkan.Namun, ternyata hujan yang 

diturunkan ialah azab yang disertai dengan taufan, halilintar, dan guruh yang 

menghancurkan bumi.12 

 Ketiga mufassir mengatakan bahwa hujan yang diturunkan ke bumi 

merupakan salah satu azab/musibah yang Allah berikan dengan cara mengirimnya 

dengan guntur dan angin yang besar kepada hamba-Nya. Dengan turunya hujan 

disertai dengan guntur dan angin yang kuat tersebut, sangat jelas sekali bahwa hujan 

pada ayat ini mengindikasikan sebagai azab atau musibah. 

3. Hujan sebagai fenomena alam. 

Allah berfirman dalam Surat al-Nūr ayat 43: 

                                                             
10 ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 7, 371. 
11 Shihab, Tafsir Al-Misbah, 4, 429 
12 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 8, 310 
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لَمأ 
َ
َن  أ

َ
َق ُرََكٗما َفََتَى  ۥُثَم ََيأَعلُهُ  ۥيُزأِِج َسَحاٗبا ُثَم يَُؤلَُِّف بَيأَنهُ  ٱَّلَلَ تََر أ أَودأ ُرُج ِمنأ َُيأ  ٱل

ُِل ِمَن  ۦِخَلَٰلِهِ ِفُ  ۦِمن ِجبَاٖل فِيَها ِمنَۢ بََردٖ َفيُِصيُب بِهِ ٱلَسَمآءِ َوُيَنَّ َعن  ۥهُ َمن يََشآُء َويَْصأ

ۖۡ َمن يَشَ  ِ  ۦيََكاُد َسَنا بَرأقِهِ آُء َهُب ب بأَصَٰرِ يَذأ
َ   ٤٣ ٱألأ

Tidakkah 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 dipalingkan-Nya dari siapa yang 

dikehendaki-Nya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan 

penglihatan. 

Ibn Katsir menafsirkan, dengan kekuasaan-Nya, Allah dapat mengarak 

awan dan mengumpul- kannya setelah berserakan disana sini. Kemudian Allah 

mengeluarkan hujan dari celah-celahnya, sebagaimana Ibn Katsir menjelaskan 

bahwa air yang diturunkan terdapat dua jenis hujan, yaitu hujan biasa dan hujan es. 

Lalu diturunkannya hujan biasa dengan hujan es tersebut kepada yang dikehendaki-

Nya sebagai rahmat dari-Nya. Namun hujan es yang diturunkan Allah tersebut 

dapat pula merusak buah-buahan dan menghancurkan tanam-tanaman juga 

pepohonan mereka.13 

Shihab menyatakan hujan yang diturunkan Allah Swt merupakan salah satu 

kebesarannya. Turunnya air hujan ke bumi bumi juga melalui proses, yang bermula 

dari air laut dan sungai darat, kemudian menguap lalu turun kembali ke darat. 

Kemudian hujan yang diturunkan melalui rangkaian proses tersebut, diturunkan  

kepada yang Allah kehendaki.14 

                                                             
13 Imaduddin Abi al-Fida Isma’il ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 6 (Jakarta: Pustaka  Imam 
Syafi’i, 2004), 70–71. 
14 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 369. 
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Sedangkan Hamka menafsirkan turunnya hujan pada ayat tersebut melalui 

beberapa proses yaitu awan dikumpulkan dengan timbangan aliran angin udara, lalu 

menjadikannya suatu tumpukan. Setelah awan yang bergerak itu terkumpul, 

timbullah mega yang mendung dan hitam karena mengandung hujan. Kemudian 

keluarlah hujan dari celah-celah awan. Terkadang dari langit turun segumpalan 

awan besar seperti gunung yang di dalamnya mengandung salju yang ditumpahkan 

ke atas sesuai yang dikehendaki-Nya.15 

Ketiga mufassir sama mengatakan bahwa hujan yang turun ke bumi melalui 

beberapa proses yang tak lepas dari kekuasaan Allah Swt yaitu, diawali dari air dari 

laut dan sungai, kemudian menyatunya awan-awan yang berserakan, setelah itu 

menguap dan keluar air hujan dari celah-celah awan. Turunnya hujan dan beberapa 

proses yang dijelaskan menjadikan alasan penulis untuk mengategorikan ayat 

tersebut sebagai kejadian fenomena alam, dan tidak ada perbedaan yang menonjol 

diantara tiga penafsiran terhadap ayat diatas. 

Demikian juga dalam Surat al-Rūm ayat 48: 

َِيَٰحَ يُرأِسُل  ٱََلِي ٱَّلَلُ  عَ  ٱلَسَمآءِ ِِف  ۥَفُتثُِْي َسَحاٗبا َفيَبأُسُطهُ  ٱلرَّ كَِسٗفا  ۥلُهُ َكيأَف يََشآُء َوَيجأ

َق َفََتَى  أَودأ َصاَب بِهِ ۖۦۡ َُيأُرُج ِمنأ ِخَلَٰلِهِ ٱل
َ
ِ  ۦفَنَِذآ أ ونَ  ۦٓ َمن يََشآُء ِمنأ ِعَبادِه َتبأِشُ  إَِذا ُهمأ يَسأ

٤٨  

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah 

membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya, dan menjadikannya 

bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan ke luar dari celah-celahnya, maka 

apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tiba-

tiba mereka menjadi gembira. 

Dalam kitabnya Ibn Katsir menjelaskan bagaimana proses penciptaan 

awan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Lalu awan tersebut mengeluarkan 

                                                             
15 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 6 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 313. 
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hujan dari celah-celahnya, dan dengan turunnya hujan tersebut hamba-hamba- 

Nya menjadi gembira karena kebutuhan mereka terhadapnya.16 

Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya bahwa hujan yang diturunkan 

Allah kebumi, melalui beberapa proses yaitu dengan mengirimkan angin yang 

menggerakkan awan, kemudian melalui hukum-hukum alam yang telah 

ditetapkan-Nya awan tersebut membentang dilangit dengan bentuk yang 

bergumpal-gumpal, lalu dengan izin Allah keluarlah dari celah-celahnya air hujan 

kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat diatas menggambarkan tentang proses 

terjadinya hujan yang diawali dengan awan yang tebal dan bermula ketika angin 

menggiring kawanan awan kecil ke zonaconvergence. Kemudian pengarakan 

awan tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah uap dalam perjalanannya 

terutama pada zona. Apabila dua awan atau lebih menyatu, maka arus udara yang 

naik dalam awan akan bertambah secara umum, hal tesebut menyebabkan 

datangnya tambahan uap dari bagian bawah dasar awan yang memiliki peran 

menambah potensi yang terpendam untuk berakumulasi. Awan tebal akan 

bergerak kemana saja yang Allah kehendaki, sedangkan faktor akumulasi dan 

pembangunannya akan terus-menerus sepanjang arus udara yang naik mampu 

membawa formasi awan dari titik-titik ari, atau butiran embun. Ketika angin tidak 

lagi mampu membawa formasi tersebut maka proses akumulasi terhenti dan hujan 

pun turun ke bumi.17 

Adapun penafsiran HAMKA pada kata hujan dalam ayat tersebut ialah 

hujan yang turun kebumi tersebut keluar dari celah-celah gumpalan tersebut 

dengan proses tekumpulnya awan setelah bercerai-berai, awan yang berisikan uap 

itu menjadi hitam pekat dan Allah jatuhkan sesuai dengan kehendak-Nya.18 

Secara garis besar penafiran dari tiga mufassir terhadap ayat diatas 

menjelaskan bahwa, turunnya hujan ke bumi tentunya dengan berbagai proses 

yang telah ditetapkan oleh Allah Swt diantaranya ialah dengan angin yang 

                                                             
16 ibn Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, 6, 384 
17 Shihab, Tafsir Al-Misbah, 9, 89–90 
18 Hamka, Tafsir Al-Azhar, 7 (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), 77. 
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menggerakkan awan untuk menyatu dengan bergumpal-gumpal, maka dengan 

kehendak Allah keluarlah dari gumpalan-gumpalan awan tersebut air hujan yang 

membasahi bumi. Dari penjelasan di atas sudah jelas bahwa di dalam ayat dan 

penafsiran ada beberapa indikasi yang mengategorikan bahwa makna hujan pada 

ayat tersebut ialah sebagai fenomena alam. Perbedaan dari tiga penafsir tersebut 

ada pada tafsir al-Misbah yang mana dalam menjelaskan ayat diatas tampak lebih 

panjang dalam memaparkan peroses terjadinya hujan dari awal hingga turunnya 

air hujan tersebut. 

 

4.5. Waktu Terjadinya Hujan menurut Al-Quran dan Sains 

4.5.1. Hujan Adalah Perkara yang Ghoib 

Rasulullah saw menyebutkan bahwa waktu turunnya hujan termasuk dalam hal 

yang ghoib sehingga tidak satupun seorang yang mengetahuinya di dunia ini. 

Rasulullah saw bersabda  

“Kunci kegaiban ada lima dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. 

Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kecuali hanya Allah. 

Tidak ada yang mengetahui apa yang dikandung rahim kecuali hanya Allah. Tidak 

ada yang mengetahui kapan hujan turun kecuali hanya Allah. Tidak ada yang 

mengetahui di bumi mana ia akan meninggal dan tidak ada yang mengetahui kapan 

kiamat terjadi kecuali hanya Allah”. (Shahih Al-Bukhoriy, hadis nomor 4697) 

Hadis ini juga disebutkan dalam Shahih Al-Bukhoriy (Kitab At-Tauhid, 

hadis nomor 6831), dengan redaksi sebagai berikut. 

Kami mendapat hadis dari Khalid bin Makhlad tuturnya: Kami mendapat hadis dari 

Sulaiman bin Bilal, tuturnya: Saya mendapat hadis dari Abdullah bin Dinar, dari 

Ibnu Umar ra dari Nabi SAW beliau bersabda: 

“Kunci kegaiban ada lima, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. 

Tidak ada yang mengetahui apa yang dikandung rahim kecuali hanya Allah. Tidak 

ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kecuali hanya Allah. Tidak 

ada seorangpun yang mengetahui kapan hujan turun kecuali hanya Allah. Tidak 
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ada yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal, dan tidak pula ada yang 

mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali hanya Allah”. 

Hadis senada dilansir dalam Musnad Al-lmam Ahmad (hadis nomor 3477) 

lengkap dengan sanad hadisnya: 

Kami mendapat hadis dari Yahya, dari Syu’bah, tuturnya: Saya mendapat hadis dari 

'Amru bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, tuturnya: Abdullah bin Mas'ud 

berkata: ”Nabi kalian telah diberi kunci segala sesuatu kecuali lima hal (yang 

hanya diketahui oleh Allah sendiri dan tidak diberikan-Nya kepada beliau). 

Sesungguhnya hanya Allah-lah yang mengetahui kapan hari kiamat, yang 

menurunkan hujan, dan yang mengetahui apa yang dikandung rahim. Tiada 

seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Dan 

tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” 

Dengan sanad yang lain (dan nomor hadis 4536) Imam Ahmad melansir: 

Kami mendapat hadis dari Waki’, tuturnya: Kami mendapat hadis dari Sufyan, dari 

Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, tuturnya: Rasulullah SAW bersabda: 

Kunci kegaiban ada lima dan tidak ada yang mengetahui kelimanya kecuali hanya 

Allah. Sesungguhnya hanya Allah-lah yang mengetahui kapan hari kiamat, yang 

menurunkan hujan, dan yang mengetahui apa yang dikandung rahim. Dan tiada 

seorang pun yang dapat mengetahui apa yang akan diusahakannya besok. Dan 

tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 

Hadis tersebut juga dilansir oleh Imam Al-Bukhari dalam Shahih-nya, 

(Kitab Tafsir Al-Qur’an, hadis nomor 4338), dengan sanad dan redaksi sebagai 

berikut. 

“Kunci kegaiban ada lima, dan tidak ada yang mengetahui kelimanya kecuali 

hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari kecuali 

hanya Allah. Tidak ada yang mengetahui apa yang dikandung rahim kecuali hanya 

Allah. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hujan turun kecuali hanya 
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Allah. Tidak ada yang mengetahui di bumi mana ia akan meninggal, dan tidak pula 

ada yang mengetahui kapan kiamat terjadi kecuali hanya Allah” 

Hujan adalah rezeki, sementara rezeki tiada lain hanyalah dari Allah, jika 

hujan merupakan azab, tidak ada pula yang menurunkan azab kecuali hanya Allah. 

Hujan merupakan proses yang sangat kompleks. Faktor-faktor yang 

menyebabkannya pun termasuk hal-hal yang tidak dapat dikontrol oleh makhluk, 

dan hujan terjadi melalui sejumlah reaksi ilmiah dan kimia yang belum diketahui 

sepenuhnya, di antaranya perkisaran angin, penguapan air dari titik-titik air, 

kemudian pengumpulan uap air yang dari berbagai aktivitas kehidupan. Juga 

pemindahannya melalui angin menggerakkan awan, memadukannya dan 

membentangkannya di langit, menggumpalkannya di atas ruang reaksi tertinggi 

lapisan gas bumi. Angin terus-menerus menyuplainya dengan uap air yang semakin 

memperkayanya dengan partikel-partikel debu yang bekerja seperti benih untuk 

yang menebalkannya, sehingga membentuk buliran-buliran kecil air hingga pada 

volume yang sesuai untuk menimbulkan hujan deras atau es. Selama proses 

berlangsung, awan terus bergerak sehingga tidak ada yang bisa diketahui dimana 

hujan akan turun, berapa kadarnya, dan kapan hujan ini turun kecuali hanya Allah 

SWT (Zaghlul, 2011: 78). 

Dari sini sudah jelas kiranya bahwa turunnya hujan pada hakikatnya adalah 

rahasia alam yang tidak dapat diketahui dan dikontrol kecuali hanya oleh Allah 

SWT. Meskipun para ilmuwan berusaha sekuat tenaga untuk memahami bagaimana 

proses pembentukan dan penurunan hujan dari beragam awan yang mengandung 

uap air dan buliran-buliran kecil air, namun mereka tetap tidak dapat menjangkau 

dan mengendalikannya. Proses ini benar-benar berada di luar kemampuan manusia, 

meski dengan segala kemajuan sains dan teknologi yang mereka capai sekalipun. 

Hal tersebut semakin ditegaskan oleh berbagai percobaan penurunan hujan 

dari awan dengan cara menyemprotkan sejumlah unsur-unsur kimia yang memiliki 

kepekaan yang tinggi terhadap air. Meski berhasil, namun mereka tetap tidak 

mampu sama sekali untuk mengatur dan mengontrol posisi-posisi penurunannya. 
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Fakta ini semakin mempertegas fakta yang telah diungkapkan oleh Rasulullah  

dengan sabdanya: 

Dan tiada seorangpun yang mengetahui kapan hujan akan turun kecuali hanya 

Allah. 

Perlu diketahui, bahwa berbagai prakiraan cuaca yang memprediksikan 

akan turun hujan seringkali dilakukan beberapa jam sebelum hujan turun, dan ini 

pun seringkali tidak terbukti. 

Maha suci Allah Yang Mengajarkan ilmu ini kepada Nabi Muhammad 

SAW. Allah menganugerahkan shalawat dan salam-Nya kepada Nabi terakhir yang 

menerima dan menjaga ilmu ini dan menjelaskannya kepada kita dengan detail 

sehingga tetap abadi selamanya sebagai bukti kenabian dan risalah pada zaman 

penuh fitnah yang kita alami sekarang ini. 

Proses turunnya hujan dari awan masih menjadi masalah yang belum dapat 

dipahami secara detail dari sisi ilmiah. Adapun yang diketahui para ilmuwan 

hanyalah bahwa bumi merupakan planet dalam susunan tata surya yang paling kaya 

dengan air. Volume air di bumi diperkirakan mencapai 1.360-1.385 juta km3 yang 

terbanyak di laut dan samudra (97,2%) dan sisanya merupakan air tawar (8,2%). 

Dan sebagian besar air tawar di bumi (2,052-2,15%) tertahan dalam bentuk salju 

tebal di atas dua kutub bumi dan di puncak-puncak gunung, sedangkan sisanya 

tersimpan di bebatuan kerak bumi (0,28%), di danau air tawar (0,33%), di tanah liat 

bumi yang lembab (0,18%), dan di kelembaban lapisan atmosfer bumi (0,036%), 

sementara air tawar yang mengalir di sungai dan anak-anak sungai hanyalah 

0,0048%. 

Air yang tekandung di bumi ini semuanya dikeluarkan oleh Allah SWT dari 

dalam bumi melalui letusan gunung-gunung berapi yang kemudian Dia 

distribusikan dengan ketentuan yang akurat dan Dia daur ulang dalam sebuah 

sirkulasi yang tertib antara bumi dan lapisan atmosfernya (langit). Tanpa sirkulasi 

akuratif ini, maka air di bumi ini akan rusak sebab ada jutaan triliun makhluk hidup 
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yang hidup dan mati di berbagai kawasan berair dalam setiap detak waktu, sehingga 

mengubah air tawar ini menjadi bau seandainya tidak ada sirkulasi ini. 

Kehendak Allah SWT menetapkan telah menghendaki tersimpannya air 

dalam jumlah tertentu di bumi ini. Dia membaginya dengan sangat teliti dan 

bijaksana antara lautan dan samudra, sungai dan danau, dan menyimpan sebagian 

lagi di bebatuan kerak bumi, atau menahannya dalam bentuk salju .padat di puncak-

puncak gunung dan di atas dua kutub bumi, atau menyebarkannya dengan lembut 

dalam bentuk tingkat kelembaban udara dan tanah. Semua ini dengan kadar teratur 

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di bumi, dan menjaga keseimbangan 

suhu di permukaan bumi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu iklim cuaca ke 

iklim yang lain. 

Jikalau kadar air yang sudah terukur ini agak berlebih, maka bumi akan 

banjir dan permukaannya akan tergenang secara total. Sebaliknya, jika kurang maka 

ia tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup di muka bumi. 

Panas sinar matahari menguapkan air dari permukaan laut, samudera, 

sungai, danau, anak sungai, kolam, rawa-rawa, blok-blok salju, bahkan air yang 

tersimpan di bawah permukaan bumi, pernapasan setiap manusia dan hewan, getah 

pohon, dan berbagai sumber air lainnya. Uap air ini kemudian naik ke tingkatan 

terbawah lapisan atmosfer bumi (troposfer) yang semakin berkurang suhu panasnya 

seiring dengan bertambahnya ketinggian dan tekanan udaranya pun berkurang. Hal 

ini membantu proses penggumpalan uap air yang membubung dari bumi dalam 

bentuk atom kecil dari debu yang bercampur dengan angin yang biasa disebut 

dengan “biji penggumpalan” (Nawd At- Takatstsuf) sehingga lebih lanjut 

membantu kembalinya air ke bumi dalam bentuk hujan, hawa dingin, es, kabut, dan 

embun. 

Setiap tahun, sekitar 380.0003 air menguap dan naik ke langit. Sebagian 

besar uap air tersebut berasal dari permukaan laut dan samudra (320.000 km3), 

sedangkan sisanya (60.000 km3) berasal dari daratan. Semua ini akan kembali ke 

bumi dengan tingkat rata’rata yang berbeda (284.000 km3 kembali ke laut dan 

samudra, dan 96.000 km3 kembali ke daratan). Sementara itu, 36.000 km3 mengalir 
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dari daratan ke lautan dan samudra setelah menjalankan perannya dalam mengairi 

tumbuh-tumbuhan, memberi minum hewan-hewan, manusia yang banyak, 

meremukkan bebautan bumi, membentuk tanah, mengentalkan keledak (sedimen) 

yang masih mentah, membuat dan membelah saluran dan aliran air, termasuk 

meringankan dan melembabkan udara (Yukaliana, 2009: 89). Perlu kami ulangi 

lagi, proses turunnya hujan dari awan merupakan proses yang belum dapat 

dipahami secara ilmiah dengan segala rinciannya. Sebab proses tersebut 

berlangsung dengan sejumlah proses yang tidak terlihat dengan cara langsung. 

Adapun yang mampu dilakukan manusia dalam hal ini hanya membuat sejumlah 

hipotesis dan teori atas proses turunnya hujan, antara lain: hujan sebagai pengaruh 

gerakan angin bumi dan debu yang digerakkannya dari atas permukaan bumi, hujan 

sebagai muatan-muatan listrik di satu awan atau beberapa awan yang terpisah saat 

bertabrakan dan bertemu satu sama lain, hujan sebagai pengaruh angin matahari 

atas lapisan-lapisan bumi dan cuacanya. Dan yang terakhir, hujan sebagai kehendak 

Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Pemurah sebagaimana yang diisyaratkan dalam 

hadis Nabi yang kita bahas sekarang ini. 

Sudah diketahui adanya bahwa persentase air di awan sangatlah kecil; tidak 

lebih dari 2% air yang ada di lapisan atmosfer bumi yang persentasenya nyaris 

hanya 0,036% dari total air yang ada di bumi. 

Air yang terdapat di lapisan troposfer bumi (lapisan terbawah dari lapisan 

atmosfir bumi) berbentuk buliran-buliran kecil (sedikit lebih besar dari satu mikro 

air). Buliran-buliran air ini menempel dengan udara dengan daya rekat dan 

kekuatan tensi permukaannya (Hewitt, 2007: 157). Oleh karena itu, meski berada 

di awan biasa yang digerakkan oleh angin, buliran-buliran air ini tetap tidak jatuh 

ke bumi menjadi hujan kecuali setelah proses pembuahan. Proses pembuahan awan 

berlangsung dengan berpadunya dua awan di mana salah satunya panas dan yang 

lain dingin atau awan yang satu mengandung arus listrik positif dan yang lain 

mengandung arus listrik negatif. Atau melalui sejumlah partikel debu yang kecil 

dan keras yang digerakkan oleh angin dari permukaan bumi dan dibuahkannya pada 
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awan sehingga membantu penggumpalan uap air di atasnya dan membantu 

penurunannya sebagai hujan dengan izin Allah dan ketika Dia kehendaki. 

Hujan biasanya turun dengan buliran-buliran kecil. Namun, terkadang hujan 

juga turun dengan buliran-buliran air yang sangat besar (bahkan dalam kondisi 

tertentu, besar bulirannya mencapai lebih dari 4-8 milimeter). Buliran- buliran air 

yang sangat besar ini dihasilkan oleh penggumpalan uap air dalam bentuk partikel 

debu yang terus membesar secara bertahap hingga sampai pada ukuran tersebut. 

Hal ini terjadi seiring dengan terus-menerusnya penggumpalan uap air di atasnya 

(Chiapetta & Koball, 2010: 196). 

Pemenuhan syarat-syarat ini membutuhkan perhitungan awal yang tidak 

mungkin dilakukan secara asal atau kebetulan. Dari sini tampak bahwa terjadinya 

hujan merupakan salah satu rahasia alam yang tidak mungkin dipahami dan 

diketahui, kecuali setelah mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Namun, 

kekuasaan Allah SWT terlihat sangat jelas sejelas matahari di siang bolong. Hal itu 

tampak lebih mencengangkan dalam distribusi pemerataan hujan di muka bumi 

dengan kehendak Allah Yang Maha Pencipta dan Mahamulia. 

Kenyataan ini membuktikan kebenaran hadis yang kita bahas dan kebenaran 

perincian Alquran yang melansir firman Allah sebagai berikut. 

َِيَٰحَ يُرأِسُل  ٱََلِي َوُهوَ  َۢا بَ  ٱلرَّ َ َتِهِبُشأ َ يََديأ رَۡحأ َنَُٰه ِْلََۡلٖ  ۖۦۡ ِنأ قَلَتأ َسَحاٗبا ثَِقاَٗل ُسقأ
َ
 َحََّتَٰٓ إَِذآ أ

َا بِهِ  نَزلأ
َ
أَمآءَ َميَِّٖت فَأ نَا بِهِ ٱل رَجأ خأ

َ
ِ  ۦفَأ

َِٰت  ِمن ُكَّ َتَٰ َكَذَٰلَِك ُُنأرُِج  ٱلََمَر أَموأ  مأ لََعلَكُ  ٱل

  ٥٧تََذَكُروَن 

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 angin itu pelbagai macam buah-
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buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-

mudahan kamu mengambil pelajaran. (QS Al-A’raf : 7: 57) 

 

رأَسلأَنا
َ
َِيَٰحَ  َوأ َا ِمَن  ٱلرَّ نَزلأ

َ
َٰقَِح فَأ نُتمأ َِلُ  ٱلَسَمآءِ لََو

َ
َقيأَنَُٰكُموهُ َوَمآ أ سأ

َ
  ٢٢بَِخَٰزِنَِِن  ۥَماٗٓء فَأ

Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan 

Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu,    dan 

sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. (QS. Al-Hijr (15) : 22) 

 

َها يُّ
َ
أ ْ  ٱلَاُس  َيَٰٓ ُبُدوا  ٢١ِمن َقبألُِكمأ لََعلَُكمأ َتَتُقوَن  ٱََلِينَ َخلََقُكمأ وَ  ٱََلِيَربَُكُم  ٱعأ

ۡرَض َجَعَل لَُكُم  ٱََلِي
َ َٰٗشا وَ  ٱألأ نَزَل ِمَن  ٱلَسَمآءَ فَِر

َ
َرجَ  ٱلَسَمآءِ بِنَاٗٓء َوأ خأ

َ
ِمَن  ۦبِهِ َماٗٓء فَأ

لَُموَن  ٱلََمَرَٰتِ  نتُمأ َتعأ
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ ۖۡ فاََل ََتأَعلُواْ َّلِلَ   ٢٢رِزأٗقا لَُكمأ

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang 

yang sebelummu, agar kamu bertakwa, 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. (QS. Al-Baqarah: 21-22) 

 

نَزَل ِمَن  ٱََلِيٓ  َوُهوَ 
َ
نَا بِهِ ٱلَسَمآءِ أ رَجأ خأ

َ
أرُِج ۦ َماٗٓء فَأ ا ُنُّ نَا ِمنأُه َخِِضٗ رَجأ خأ

َ
ءٖ فَأ ِ ََشأ

َنَباَت ُكَّ

ََتَاكِٗبا َوِمَن  ا مُّ لِ ِمنأُه َحبَّٗ َناٖب وَ  ٱلَخأ عأ
َ
ِنأ أ  يأتُونَ ٱلزَ ِمن َطلأعَِها قِنأَواٞن َدانَِيةٞ وََجَنَٰٖت مَّ
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َ ُمتََشَٰبِهٍٍۗ ٱلرُّ وَ  تَبِٗها وََغْيأ ْ َماَن ُمشأ ِ  ٱنُظُرٓوا َمَر َوَينأعِهِ ۦٓ إََِلَٰ َثَمرِه ثأ
َ
َٰٖت  ۦٓ  إَِذآ أ َٰلُِكمأ ٓأَلَي  إَِن ِِف َذ

ِمُنوَن  مٖ يُؤأ   ٩٩لََِّقوأ

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan 

air itu segala macam tumbuh-tumbuhan (QS. Al-An’am: 99) 

Ayat-ayat ini dan ayat-ayat al-Qur’an lainnya menyandarkan semua proses 

tersebut kepada Allah. Dengan demikian, nash hadis Rasulullah yang kita bahasa 

ini menjadi bukti tersendiri yang menguatkan kenabian dan kerasulan beliau, dan 

sebagai bukti bahwa beliau tersambung dengan wahyu Allah dan diajari oleh Allah 

yang telah menciptakan langit dan bumi. 

 

4.5.2. Pendekatan Sains untuk Memprediksi Hujan 

1. Metode Fuzzy Logic (Logika Fuzzy) 

Konsep fuzzy logic diperkenalkan oleh Prof. Lotfi Zadeh dari Universitas 

California di Berkeley pada 1965. Secara umum, fuzzy logic adalah sebuah 

metodologi “berhitung” dengan variabel kata-kata (linguistic variable), sebagai 

pengganti berhitung dengan bilangan (N. Agus, 2009). Kata-kata yang digunakan 

dalam fuzzy logic memang tidak sepresesi bilangan, namun kata-kata jauh lebih 

dekat dengan intuisi manusia. Manusia bisa langsung “merasakan” nilai dari 

variabel kata-kata yang sudah dipakainya sehari-hari. 

Tahapan pertama dari metode ini adalah pengambilan data cuaca yang 

terdiri dari variabel- variabel cuaca yang memiliki korelasi yang baik terhadap 

proses terjadinya hujan dengan menggunakan neural network. Data yang telah 

dipilih dikelompokkan menggunakan metode fuzzy cluster means agar didapatkan 

parameter premis awal pada sistem fuzzy logic. Kemudian dilakukan perancangan 

sistem fuzzy logic menggunakan software Matlab. Data hasil sistem fuzzy logic 

divalidasi dengan data aktual dari BMKG. 
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2. Metode Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan saraf tiruan merupakan salah satu sistem pemrosesan informasi 

yang didesain dengan menirukan cara kerja otak manusia dalam menyelesaikan 

suatu masalah dengan melakukan proses belajar melalui perubahan bobot 

sinapsisnya. Jaringan saraf tiruan mampu melakukan pengenalan kegiatan berbasis 

data masa lalu. Data masa lalu akan dipelajari oleh jaringan saraf tiruan sehingga 

mempunyai kemampuan untuk memberikan keputusan terhadap data yang belum 

pernah dipelajari (Kristanto,2004). 

Data curah hujan diperoleh dari BMKG. Kemudian dilakukan pemilihan 

arsitektur yang tepat pada jaringan saraf tiruan untuk mendapatkan hasil prediksi 

yang optimal. Setelah arsitektur jaringan ditentukan maka dilakukan dilakukan 

proses training, dimana sistem akan dilatih sehingga dapat mengenali pola 

pasangan data input dan data target. Testing dilakukan untuk mengetahui apakah 

sistem mampu memberikan hasil yang benar terhadap pasangan data input dan 

target yang pernah dilatih kedalam sistem. Dilakukan denormalisasi dari data yang 

telah di normalisasi untuk menjadi nilai output dari jaringan. 

Pengolahan data tersebut juga akan diujikan ke dalam sistem komputerisasi. 

Software yang akan digunakan dalam pengujian data proses penentuan jumlah 

curah hujan pada bulan berikutnya tersebut yaitu dengan memanfaatkan software 

Matlab 6.1. 

 

3. Metode Filter Kalman 

Metode Filter Kalman menggabungkan pendekatan model fisik dan statistik 

menjadi model stokastik yang dikenal dengan saringan Kalman. Filter ini 

mengestimasi keadaan proses pada suatu waktu dan kemudian mendapatkan umpan 

balik dalam bentuk pengukuran yang mempunyai noise. Noise ini mempunyai 

karakteristik statistik atau dapat dimodelkan, dan menggunakan analisis stokastik 

untuk pemecahan masalah. Dalam hal ini filter Kalman berperan dalam 

memperkecil noise sedemikian rupa sehingga diharapkan memberikan hasil 
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prediksi yang lebih baik. Pendekatan ini diperkuat oleh pernyataan Tor bahwa 

sangat memungkinkan untuk mengaplikasikan teknik Filter Kalman guna 

membangun monitoring data yang bervariasi terhadap waktu, seperti angin, hujan 

dan sebagainya. 

Prakiraan curah hujan dengan metode filter Kalman dilakukan dengan 

fasilitas System Identification Toolbox dalam Program Matlab Versi 6.5 Rel 13. 

Proses ini dilakukan dengan mengatur parameter dalam model sehingga output 

yang dihasilkan mirip atau menyerupai output yang terukur. Dalam hal ini SST 

merupakan input model, sedangkan curah hujan sebagai output model. Model yang 

digunakan untuk menghubungkan kedua parameter tersebut ada 4 pilihan, yaitu : 

Autoregresi (ARX), Autoregresi Moving Average (ARMAX), Box-Jenkin (BJ), dan 

Output-Error (OE). 

 

4. Metode Model Arima 

Model ARIMA dan time series digunakan dalam berbagai disiplin ilmu 

seperti antropologi, bisnis, kriminologi, klimatologi, hingga ilmu hewan. Tujuan 

dari ARIMA ini ialah menemukan suatu model yang akurat yang mewakili pola 

masa lalu dan masa depan dari suatu data time series (Setyawan, 2004).  

Dalam model ARIMA terdapat dua proses yang harus dikerjakan, yaitu 

validasi dan prediksi. Tujuan dari proses validasi adalah menentukan model yang 

digunakan untuk proses prediksi. Dalam model ARIMA ini dilakukan proses 

prediksi untuk data curah hujan tahun-tahun sesudahnya. Dalam Prediksi ini 

terdapat dua kali proses, yaitu proses validasi dan proses prediksi. Dengan 

menggunakan berbagai model ARIMA, data curah hujan tahun sebelumnya dibuat 

untuk prediksi tahun yang akan datang, hasil dari prediksi tersebut dikorelasikan 

dengan data sebenarnya. Jika suatu model memiliki korelasi paling tinggi maka 

model tersebut layak digunakan untuk proses prediksi dan proses validasi selesai. 

Data prediksi curah hujan yang didapatkan dari proses validasi selanjutnya akan 
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digunakan data bahan dalam proses prediksi, jadi pada proses prediksi sebagian 

data bukan hasil observasi.  

 

5. Metode Wavelet 

Sebuah gelombang (wave) biasanya didefinisikan sebagai sebuah fungsi 

osilasi dari waktu (space), misalnya sebuah gelombang sinusoidal. Wavelet 

merupakan gelombang singkat (small wave) yang energinya terkonsentrasi pada 

suatu selang waktu untuk memberikan kemampuan analisis transient, 

ketidakstasioneran, atau fenomena berubah terhadap waktu (time-varying). 

Pengujian metode wavelet neural network pada prediksi hujan data rata-rata 

per hari merupakan proses akhir dari validasi data aktual  untuk mengetahui 

seberapa berapa persen keakuratan sistem wavelet neural network dalam 

memprediksi curah hujan ke depannya dengan cara membandingkan hasil prediksi 

dengan data aktual BMKG. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapat bberapa kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Terdapat sedikitnya 35 ayat dalam Al-Qur’an yang berbicara mengenai 

hujan, dan semuanya tidak ada yang bertentangan dengan fakta-fakta sains. 

2. Tahap-tahap proses turunnya hujan yang dipaparkan Al-Qur’an dalam Surat 

Ar Ruum ayat 48 sesuai dengan fakta yang diungkap oleh sains. 

3. Allah menurunkan hujan sesuai dengan kadarnya dalam surat Al-Hijr ayat 

21 sesuai dengan fakta sains yang menyatakan jumlah hujan yang turun ke 

bumi selalu sama. Diperkirakan sebanyak 16 ton air di bumi menguap setiap 

detiknya. Jumlah ini sama dengan jumlah air yang turun ke bumi setiap 

detiknya. Hal ini menunjukkan bahwa hujan secara terus-menerus 

bersirkulasi dalam sebuah siklus seimbang menurut “ukuran” tertentu. 

4. Al-Qur’an menyatakan tiga makna dari hujan, yaitu sebagai rahmat, adzab 

dan fenomena alam. Hal ini sesuai dengan fakta sains bahwa hujan pada 

umumnya sangat bermanfaat bagi manusia dan makhluk yang lainnya, akan 

tetapi hujan dapat pula menjadi penyebab bencana semisal banjir dan tanah 

longsor.  

5. Waktu terjadinya hujan merupakan hal yang ghoib dan hanya Allah saja 

yang tahu. Sedangkan sains hanya dapat memprediksi curah hujannya 

dengan berbagai metode yang ada, diantaranya metode logika fuzzy, metode 

jaringan syaraf tiruan, metode filter Kalman, dan metode Arima. 
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5.2. Saran 

Studi komparasi yang dilakukan dalam penelitian ini masih dalam lingkup 

yang umum dan belum secara spesifik membidik hal khusus tertentu dalam 

fenomena hujan. Untuk itu penelitian selanjutnya dapat diarahkan untuk hal khusus 

tersebut.  

 

5.3. Ucapan Terima Kasih 

 Kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada LPPM UIN Sunan 

Kalijaga yang telah memberikan dana penelitian, sehingga penelitian ini selesai 

dilakukan.  
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