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I. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T T ت

 ṡa ṡ es titik di atas ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha titik di bawah ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż zet titik di atas ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es titik di bawah ص

 ḍad ḍ de titik di bawah ض

 ṭa ṭ te titik di bawah ط

 ẓa ẓ zet titik dibawah ظ

 Ain ...‘... koma terbalik (di atas) ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N N ن

 Wawu W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ...’... Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

 متعقّدين

 عّدة
Ditulis 

Ditulis 

Muta`aqqidīn 

`iddah 

 

III. Ta Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 هبة

 جزية

Ditulis 

Ditulis 

Hibbah 

Jizyah 

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 Ditulis كرامه األولياء
karāmah al-

auliyā 

 

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan 

dammah ditulis t. 

 Ditulis zakātul fiṭri زكاةالفطر

 

IV. Vokal Pendek 

 

 

kasrah 

fathah 

dammah 

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

I 

a 

u 

 

V. Vokal Panjang 

fathah + alif 

 جاهلية

fathah + ya mati 

 يسعى

kasrah + ya mati 

 كريم

dammah + wawu 

mati 

 فروض

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

jāhiliyyah 

a 

yas'ā 

i 

karīm 

u 

furūḍ 

 

VI. Vokal Rangkap 

fathah + ya' mati 

 بينكم

fathah + wawu 

mati 

 قول

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 
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VII.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأنتم

 أعدت

 لئن شكرتم

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

a'antum 

u'iddat 

la'in 

syakartum 

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyah 

 القرأن

 القياس

Ditulis 

Ditulis 

al-Qur'ān 

al-Qiyās 
 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya. 

 السماء

 الشمس

Ditulis 

Ditulis 

as-samā 

asy-syams 

 

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

 ذوي الفروض

 أهل السنة

Ditulis 

Ditulis 

żawi al-furūḍ 

ahl as-sunnah 
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ABSTRAK 

Air menjadi salah satu dzat yang sangat penting dalam kehidupan. 

Pentingnya air dalam kehidupan telah terbukti dari segi sains. Dalam al-Qur’an 

juga disebutkan kata air di beberapa ayat. salah satu yang menafsiri al-Qur’an 

yang menghimpun ayat yang bertemakan air adalah Kemenag RI yang berjudul 

“Tafsir Ilmi : Air Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains”. Dalam penafsiran 

yang dilkukan oleh tim penyusun kitab Tafsir Ilmi Kemenag perlu untuk diteliti. 

Karena, tafsir ilmi yang dibuata oleh Kemeng RI didominasi pada sumber bil 

ra’yi, yang mengmbil sumber dari teori-teori sains yang telah ada. Korelasi antara 

ayat dengan penafsirannya juga perlu untuk diteliti. Apakah ayat dan 

penafsirannya memiliki korelasi yang sesuai. Selain itu metode dan model 

penafsirannya juga harus diperhatikan. Karena, metode dan model sebuah 

penfsiran memberikan dampak pada orang yang membaca tafsir teresebut. 

Penelitian ini merupakan penelitan library research. Metode yang digunakan 

adalah : Pertama, deskriptif-explanatif untuk melihat latar belakang penyusunan 

kitab. Kedua, deskriptif-analisis untuk menganalisa penafsiran, sumber dan 

metodenya.  

Pembahasan mulai dari pengertian air secara sains dan al-Qur’an serta 

pengertian tafsir ilmi. pemaparan selanjutnya merupakan hal yang berkaitan 

dengn tafsir ilmi Kemenag mlai dari latar beaakang penyusunan sampai dengan 

beberap contoh tafsirannya. Dalam penelitian ini kajian pokonya terdapat pada 

pembahasan epistimologi tafsir. epistimologi yang akan dibahas adalah sumber 

penfsiran, metode penfsiran dan juga validitas penafsiran. Dengan menggunakan 

epistimologi tafsir kotemporer.  

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ayat yang berkaitan tentang air 

lebih dari 200 ayat dan yang mengandung kata air sebanyak 60 ayat. Akan tetapi, 

tidak semua ayat tersebut ditafsirkan dalam kitab Tafsir Ilmi Kemenag. 

Pembuatan tafsir Ilmi yang dilakukan oleh Kemenag salah satunya adalah untuk 

menjawab mengeni kesesuaian antara al-Qur’an dan ilmu pengetahuan. Hal ini 

bertujuan untuk memahamkan serta diharapkan menambah ketauhidan 

masyarakat. Metode yang digunakan dalam tafsir ini adala maudhu’i atau tematik. 

Sumber yang digunakan dari ayat al-Qur’an, hadis dan beberapa kitab tafsir 

terdahulu serta kebanyakan sumbernya dari ilmu pengetahun yang telah 

berkembang. Dari teori koherensi, korespondensi dan pragmatism, sebagian besr 

penafsirannya dinyatakan benar. Tapi, ada beberapa bagian yang masih kurang 

dianggap benar menurut teori koherensi dan korespondensi. Jadi, dalam kitab 

tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. 

 

Kata Kunci : tafsir ilmi, air, epistimologi, tematik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Air menjadi suatu bagian yang penting bagi kehidupan semua makhluk yang 

ada di muka bumi. Bahkan, permukaan bumi bila dilihat dari luar angkasa, unsur 

air lebih dominan dari pada tanah. Dikatakan bahwa, bagian lautan menjadi unsur 

yang paling besar dalam menutupi permukaan bumi.
1
 

Pendominasian air tidak hanya dalam pengisian permukaan bumi, akan 

tetapi, air juga menjadi suatu bagian yang paling dominasi dalam tubuh manusia. 

Pada bagian tubuh manusia lebih dari 70% dari sel-sel yang ada pada tubuh 

manusia adalah berupa air. Oleh karena itu, sebagian besar dari pembentukan 

tubuh manusia adalah air. Bahkan, yang menjadi penentu terbesar dalam 

menentukan berat badannya seseorang adalah air. Dari statemen yang demikian, 

Albert M. Hutapea mengatakan bahwa manusia adalah air yang hidup.
2
 

Dalam menciptakan manusia, Allah menjelaskan dalam al-Qur’an bahwa, 

sebelum manusia dijadikan bagian-bagian untuk menyusun tubuh manusia, 

manusia itu berasal dari air. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dalam 

firman-Nya :  

َُّك قَِديًرا ًبا َوِصهًْرا ۗ َوََكَن َرب ا فََجَعََلُ نَس َ ي َخلََق ِمَن الَْماِء بَََشً ِ  َوُهَو اَّلذ

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan 

manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha 

Kuasa”. (Q.S. al-Furqan : 54). 

 

                                                 
1 Robert J. Kodoatie dan Roesram Sjarief, Tata Ruang Air, (Yogyakarta : Andi, 2010), hlm. 

1. 
2 Albert M. Hutapea, Keajaiban-Keajaiban dalam Tubuh Manusia, (Jakarta : PT Gramedia, 

2006), hlm. 14-15. 
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Bahkan dalam al-Qur’an dijelaskan bahwasannya semua jenis hewan Allah 

ciptakan dari air. Sebagaimana firman Allah :  

ذٍة ِمْن َماٍء ۖ فَِمْْنُْم َمْن يَْمِِش عَََلٰ بَْطِنِه َوِمْْنُْم َمْن يَْمِِش عَََلٰ ِرْجلَْيِ  ُ َخلََق ُُكذ َداب ُ َما يََشاُءۚ   ْن يَْمِِش عَََلٰ أ   َوِمْْنُْم مَ َواَّللذ لُُق اَّللذ ْربَعٍ ۚ ََيْ ََ

ٍء قَِدير   َ عَََلٰ ُُكلِ ََشْ نذ اَّللذ
ِ
 ا

“Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian 

dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 

dua kaki sedang sebagian (yang lain) berjalan dengan empat kaki. Allah 

menciptakan apa yang dikehendaki-Nya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu”. (Q.S. an-Nur : 45). 

 

Penfsiran kedua ayat di atas menggambarkan bahwa segala makhluk yang 

ada di muka bumi ini berasal dari air. Air yang menjadi sumber kehidupan, 

menjadikan manusia, hewan, tumbuhan dan jasad renik bisa berlangsung 

hidupnya bila ada air. Dalam Tafsir Ilmi Kemenag dikatakan bahwa, teori 

abiogenesis (asal kehidupan dari kehidupan lain) menjadi teori yang paling pantas 

untuk menafsiri ayat tersebut. Abiogenesis lebih dikenal dengan ilmu 

mikrobiologi. Dengan menggunakan teori ini maka, awal mula adanya kehidupan 

itu berasal dari senyawa-senyaawa kecil yang tersusun hingga menjadi suatu 

kehidupan.
3
 

Dari penaafsiran yang dilakukan oleh Kemenag dalam memabahas tema air, 

seperti yang dijelaskan di atas bahwa, penafsiran yang dilakuakan menggunakan 

sebuah teori sains yang bisa menguatkan ayat yang ditafsiri. Tapi, dalam menafsiri 

ayat tentang air, tidak semua ayat bisa ditafsiri menggunakan pendekatan sains 

moderen seperti :  

                                                 
3 Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI 

dengan LIPI, Tafsir Ilmi : Air dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains, (Jakarta: Lajnah Pentashihan 

Mushaf al-Qur’an, 2011), hlm 65-67. 
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ِِلَ تُْ  ِِي اْْلَْرَض بَْعَد َمْوِِتَا ۚ َوَكَذَٰ ِ َوُُيْ َت ِمَن الَْحيل رُِج الَْميلِ ِت َوَُيْ رُِج الَْحيذ ِمَن الَْميلِ  َرُجونَ َُيْ

“Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang 

mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti 

itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur)”.(ar-Rum : 19). 

 

Dalam menafsiri ayat tersebut Kemenag terlalu memaksakan pemahaman 

pada ayat tersebut. Tafsiranya berupa siklus-siklus kehidupan atau pergantian 

musim dari musim keamaru ke musim hujan. Lalu, dijelaskan bahwa dengan 

adanya air maka siklus kehidupan bisa berjalan.
4
 

Penafsiran yang seperti ini terlalu memaksakan. Karena sudah jelas bahwa 

kalimat “Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang 

mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya” menjadi 

perumpamaan dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Hal ini seperti yang 

dijelaskan dalam akhir ayat “Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari 

kubur)”.  

Dari penafsisran-penafsiran yang demikianlah, penulis akan mengkaji 

bagaimana penafsiran yanag dilakukan oleh Kemenag dalam “Tafsir Ilmi : Air 

dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains”. 

Tafsir Ilmi yang secara khusus membahas mengenai satu tema yakni air, 

merupakan sebuah trobosan baru dalam duia penafsiran. Pada dasarnya memang 

sudah banayak kitab-kitab tafsir yang memiliki corak ilmi. seperti kitab tafsir ilmi 

yang dibuat oleh Thanthowi al-Jauhari yang berjudul al-Jawahir fi Tafsir al-

Qur’an al-Karim, Zaghlul al-Najjar yang berjudul Al-I’jaz Al-Ilmi fi Al-Qur’an 

Wa Sunnah, dan beberapa tokoh mufasir lainnya.  Akan tetapi, yang membahas 

                                                 
4 Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI 

dengan LIPI, Tafsir Ilmi : Air dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains, hlm. 70. 
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secara khusus satu tema air dalam satu kitab, baru dibuat oleh Kemenag RI. Oleh 

sebab itu, bila mencari sebuah rujukan kitab yang secara khusus menerangkan 

mengenai penafsiran air dalam corak ilmi bisa merujuk kepada Tafsir Ilmi yang 

dibuat oleh tim Kemenag.  

Munculnya kitab tafsir yang secara kusus membahas satu tema menjadi hal 

yang menarik untuk dibahas. Karena, kitab tafisr tersebut selain suatu trobosan 

baru dalam menyajikan suatu penfsiran, dalam tradisi pembuatan kitab tafir para 

ulama’ biasanya membuatnya secara individu. Hal ini juga yang menjadi sebuah 

perbedaan, dimana kitab tafsir ilmi hasil karya Kemenag dibuat secara tim atau 

lebih dari satu orang. Dari kedua alasan tersebut, kitab tafsir ilmi yang dibuat oleh 

tim Kemenag sangat menarik untuk dibahas. 

  

B. Rumusan Masalah 

Adapun, rumusan masalah untuk melihat apa yang akan diteliti dalam 

proposal ini, penulis mengambil tiga rumusan masalah. Adapun, rumusan 

msalahnya adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana latar belakang munculnya Tafsir Ilmi Kemenag yang bertemakan 

air? 

2. Bagaimana epistimologi kitab Tafsir Ilmi Kemenag yang bertemakan air? 

3. Apa kekurangan dan kelebihan kitab Tafsir Ilmi Kemenag yang bertemakan 

air? 
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C. Tujuan Penelitian 

Alasan penelitian ini diadakan tidak lepas dari tujuan penelitan itu sendiri. 

Adapun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui alasan latar belakang penulisan Tafsir Ilmi Kemenag. 

2. Untuk mengetahui metode dan sumber yanag digunakan dalam menasiri tema 

air dalam kitab Tafsir Ilmi Kemenag. 

3. Melihat kelebihana serta kekurangan yang ada dalam tafsir tersebut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Sumbangsi penelitian ini adalah bisa lebih cermat lagi dalam memahami 

suatu penafsiran. Salah satutunya, bisa mengetahui dan memahami kelebihan serta 

kekurangan yang ada pada tafsir ilmi yang dibuat oleh Kemenag. Jadi, kita dalam 

membaca tafsir Ilmi kemenag tidak serta merta langsung menangkap apa yang 

ditafsiri. 

Manfaat dari penelitian ini akan bisa membuat kita lebih sadar akan 

pentingnya unsur alam yang berupa air. Karena, air sebagai sumber kehidupan,
5
 

Kita sebagai manusia juga akan bisa lebih bersyukur lagi karena untuk saat ini 

ketersediaan air masih banyak dan masih bisa digunakan untuk keperluan sehari-

hari. Meskipun, pada waktu musim kemarau ada daerah yang kekurangan akan air 

bersih.
6
 Dengan adanya penelitian ini diharapkan, kita sebagai manusia bisa lebih 

peduli lagi dengan air. 

                                                 
5 Ahmad Ali Masyhuda dan Anisa Agustini, Air dalam Konsep Hifz al-Bi’ah, Makalah 

(Yogyakarta : UIN Sunanan Kalijaga, 2019), hlm. 3. 
6 Lihat Sudirman Wamad, Warga Argasunya Cirebon Krisis Air Bersih, Berita, 

Detiknews.com. 26 November 2019. Lihat juga Wikha Setiawan, Kekeringan di Jepara Meluas,32 

Desa Alami Kriisis Air Bersih, Berita, Detiknews.com, 31 Oktober 2019. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan ini penulis melihat dan meninjau beberapa bacaan baik 

yang ditulis dalam bentuk jurnal, buku maupun skripsi. Untuk menelusuri tulisan 

yang bertemakan air sebagai ruh bumi dan perannannya dalam kehidupan. Penulis 

dalam tinjauannya tidak sekaligus melihat kalimatnya. Tapi, di sini penulis akan 

meninjau dari kata-kata kunci. Tinjauan tulisan yang berupa kata ini, penulis 

mengambil dua kata yakni pada air dan tafsir ilmi. 

Pertama, air. Jika menelusiri tentang penulisan yang bertemakan tentang air 

secara umum akan terlalu banyak tulisan yanag membahasnya. Tinjauan kata air 

pada tulisan-tulisan yang telah dibuat, yakni tulisan yang bertemakan air yang 

berhubungan dengan al-Qur’an.   

Rini Nafsiati Astuti menulis tentang peranan air sebagai sumber kehidupan. 

Penelitiana yang dibuatnya tidak hanya memandang dari sudut pandang al-

Qur’an. Dia menjelaskan dalam tulisananya dengan menggunkan campuran ilmu 

kimia. Air sebagai sumber kehidupan yang ia maksud ialah dalam menumbuhkan 

tumbuhan. Salah satu contoh yang dipaparkan dalam tulisan tersebut ialah karena 

adanya air maka tumbuhan yang berupa lumut dan ganggang bisa tumbuh dalam 

área yang ada airnya.
7
 

Berbeda dengan yang ditulis Mochamad Imamudin. Dia menulis tulisan 

yang bertemakan air sebagai sumber kehidupan secara umum dalam perspektif al-

Qur’an. Dalam tulisan tersebut tidak hanya dijelaskan tentang peranan air dalam 

kehidupan. Dia menjelaskn tentang manfaat air juga, agar manusia lebih sadar 

                                                 
7 Lihat Rini Nafsiati Astuti, Air Sumber Kehidupan (Tinjauan Kimia air dalam AL-Qur’an), 

dalam jurnal  Ulul Albab Vol. 9 No. 2, 2008,  
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akan sumber daya air. Disamping itu dalam tulisan tersebut dijelaskana tentang 

dampak atau bencana yang bisa disebabkan air. Dia memaparkan demikian agar 

manusia lebih bisa menjaga alam.
8
 

Kesinambungan manfaat air bila dipandang dari sudut pandang sains dan al-

Qur’an juga menghasilkan sebuah penelitian yang bagus. Seperti, sebuah skripsi 

yang ditulis Himawan Abdullah dengana judul “Manfaat Air Dalam Al-Qur’an 

Perspektif Sains Moderen”. Dalam skripsi tersebut, dijelaskan manfaat air dalam 

sudut pandang al-Quran dengan menjabarkana berbagai ayat yang berhubungan 

dengan kegunaan air. Dia juga mengintergrasikan dengan pengetahuan sains. 

Yang mana, dalam sudut pandang sains air adalah campuran antara oksigen dan 

hidrogen.
9
 Tulisan yang membahas air menurut al-Qur’an dan Sains, juga ditulis 

oleh Sasa Sunarsa. Dia melakukana penelitian tentang isyarat sains yang 

berhubungan dengan air menurut al-Qur’an.
10

 

Makhfudhoh menulis sebuah skripsi yang berjudul “Konsep Air dalam 

Perspektif al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir Kemenag). Dalam skripsi ini 

Makhfudhoh mencari kata air yang ada adalam al-Qur’an. Dia menjelaskan apa 

yang dimaksud dengan air yang telah dijelskan dalam kitab tafsir yanag diterbikan 

oleh Kemenag.
11

 

                                                 
8 Lihat Mochamad Imamudin, Perannaa Air dalam Persepektif Al-Qur’an (Air Sebagai 

Sumber Kehidupan), dalam jurnal El-Hayah Vol. 3 No. 1, 2012. 
9 Lihat Himawan Abdullah, Manfaat Air Dalam Al-Qur’an Perspektif Sains Moderen, 

Skripsi (Semarang : UIN Walisongo, 2019). 
10 Lihat Sasa Sunarsa, Isyarat Sains Tentang Air Menurut al-Qur’an, dalam jurnal Naratas 

Vol. 2 No. 1, 2018. 
11 Lihat Makhfudhoh, Konsep Air Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Tematik Tafsir 

Kemenag), Skripsi (Banten : UIN Maulana Hasanuddin, 2017).  
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Air bisa dikatakan sebagai sebuah sumber energi. Contoh kecil saja dengan 

air kita bisa membuat sebuah pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Mohammad 

Nizam menulis sebuah skripsi yang membahas mengenai air sebagai sumber 

energi bukan sebagai sumber kehidupan sebagaimana penulisan-penulisan yang 

ada di atas. Dalam skripsi yang ia buat, dia menjelaskan dalil-dalil yang ada di 

dalam al-Qur’an akan kegunaan air sebagai sumber energi. Dalam penelitian 

yanag Nizam lakukan dia menghasilkan sebuah statemen yang mengatakan bahwa 

air yang menjadi sumber energi dari bumi dikategorikan menjadi 2 macam : yakni 

sumber energi yang dapat didaur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang.
12

 

Kedua, tafsir ilmi Kemenag. Dalam tinjauan terhadap penlisan yang 

membahas mengenai tafsir ilmi yang dibuat oleh Kemenag, ada beberapa skrip 

yang menelitinya. Adapun skripi yang membahas tafsir ilmi Kemenag sebagai 

berikut : 

Rifki Yunanda menulis skripsi yang berjudul “Fauna dalam Perspektif al-

Qur’an (Studi Tafsir Ilmi Kemenag LIPI)”. Dalam tulisa tersebut Rifki mengkaji 

menegnai bagaiaman hewan atau fauana dipandang dalam sudut pandang al-

Qur’an. Untuk melihat penfsiran yata yang menjelaskan tentang fauan Rifki 

merujuk pada penafsiran yanag dilakuakan oleh Kemenag.
13

  

Penelitian yang sama seprti yang dilakukan oleh Rifki Yunanda, Nurbaety 

juga menulis penelitan yang merujuk pada penfsiran yang dilakukan oleh 

Kemenag. Perbedaannya, dia mengkaji tema tentang reproduksi manusia yang 

                                                 
12 Lihat Mohammad Nizam, Air Sebagai Sumber Energi Dalam Perspektif Al-Qur’an,  

Skripsi (Riau : UIN Sultan Syarif Kasim, 2016). 
13 Lihat Rifki Yunanda, Fauna dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Tafsir Ilmi Kemenag 

LIPI), Skripsi, (Lampung : UIN Raden Intan, 2018). 
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dijelskan dalam al-Qur’an. Judul yang diambil adalah “Proses Reproduksi 

Manusia dalam Perspektif al-Qur’an (Kajian Tafsir Ilmi Kemenag LIPI)”.
14

 

Hal yang juga lakukan oleh Waffaqoni, dia menulis skripsi yang dalam 

penulisannya mengkaji penafsiran yang dilakuakan oleh Kemenag. Dia meneliti 

tentang penafsian yng bertemakan tentang laut. Dia menggunakan judul “Telaah 

Kritis Teori Sains Terhadap Tafsir Ilmi Kementerian Agama Republik Indonesia 

Tentang Laut”.
15

 

Fitri Purwati menulis sebuah skripsi yang membahas mengenai ayat-ayat 

yang bertemakan astronomi. Dalam mencari rujukan untu menafsiri ayat yang 

berkaitan dengan ayat astronomi, dia merujuk pada tafsir Kemeng. Obyek kajian 

yang dilakukannya adalah mengenai metode penfsiran yng dilakukan oleh 

Kemenag dalam menafsiri ayat-ayat astronomi.
16

 

Dari beberapa tinjauan yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis 

menemukan sebuah titik kosong yang mana bisa dilakukan penelitian untuk 

meneliti tafsir ilmi Kemenag yang bertemakan air. Dalam titik kososng ini penulis 

memposisikan diri pada sebuah analisa penafsiran ayat air yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama. 

 

F. Landasan Teori 

Abdul Mustaqim menjelaskan bahwa tafsir pada masa kontemporer 

memiliki sifat ilmiah, penjelasan ini memiliki arti karya yang berbentuk 

                                                 
14 Lihat Nurbaety, Proses Reproduksi Manusia dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Tafsir 

Ilmi Kemenag LIPI), Skripsi, (Lampung : UIN Raden Intan, 2019). 
15 Lihat Waffaqoni, Telaah Kritis Teori Sains Terhadap Tafsir Ilmi Kementerian Agama 

Republik Indonesia Tentang Laut, Skripsi (Salatiga : IAIN Salatiga, 2019). 
16 Lihat Fitri Purwati, Metode Tafsir Ilmi Kementerian Agama (Studi Penfsiran Ayat-ayat 

Astronomi), Skripsi (Banten : UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2018).  
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penafsiran al-Qura’an dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi 

metodologi yang dipakai oleh mufassir dalam membuat karya tafsirnya, dan siap 

untuk menerima konsekuensi kritik akademik. Hal ini disebabkan karena melihat 

apakah para mufassir terjebak dala kungkungan madzab tertentu. Ada beberapa 

pokok permasalahan yang harus dilihat dalam mengkaji suatu penafsiran 

diantaranya : 

1. Sumber penafsiran 

Dilihata dari sisi sumber penafsiran, tradisi penafsiran di era 

kontemporer pada teks al-Qur’an, akal (ijtihad) dan realita empiris. Secara 

paradigmatik, posisi teks, akal dan realita ini berposisi sebagai objek dan 

subyek sekaligus. Ketiganya selalu berdialektika, ada peran yang berimbang 

antara teks, pengarang dan pembaca. Paradigma yang dipakai dalam 

memandang teks, akan dan realitas adalah paradigma fungsional, bukan 

paradigma struktural yang cenderung saling menghegemoni satu sama lain.
17

 

2. Metode penafsiran 

Metode yang digunkan oleh para mufassir kontemporer pada umumnya 

berlainan dengan metode dan pendekatan yang digunakan oleh para mufassir 

tradisional. Jika para mufassir tradisional cenderung memakai metode 

deduktif-analitis (tahlili) yang bersifat atomistik maka para mufassir 

kontemporer menggunakan berbagai metode yang bersifat interdispliner. 

Meski demikian, metode penafsiran al-Qur’an yang berkembang di masa 

kontemporer benyak menggunakan metode tafsir tematik. Metode ini 

                                                 
17 Abdul Mustaqim, Epistimologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta : LKIS, 2010), hlm. 66. 
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berupaya memahami ayat-ayat al-Qur’an dengan cara memfokuskan pada 

topik atau tema tertentu yang akan dikaji.
18

 

3.  Validitas penafsiran 

Terkait dengan validitas penafsiran, hal itu dapat diukur dengan tiga 

teori kebenaran, yakni teori koherensi, korespondensi dan pragmatisme. 

Pertama, teori koherensi. Teori ini mengatakan bahwa sebuah penafsiran 

dianggap benar apabila ia sesuai dengan proposisi-proposisi sebelumnya dan 

konsisten menerapkan metodologi yang dibangun oleh setiap mufassir. 

Dengan kata lain, jika dalam sebuah penafsiran terdapat konsistensi berpikir 

secara filosofis maka penfsiran tersebut bisa dikatakan benaar secara 

koherensi. 

Kedua, teori korespondensi. Menurut teori ini, sebuah penfsiran 

dikatkan benar apabila ia berkorespondensi, cocok dan sesuai fakta ilmiyah 

yang ada di lapangn. Teori ini dapat dipakai untuk mengukur kebenaran tafsir 

ilmi. Penfsiran yang terkait dengan ayat-ayat kauniyyah dikatakan benar 

apabila ia sesuai dengn hasil penemun teori ilmiyah yang sudah ada. 

Ketiga, teori pragmatisme. Teori ini mengatakan bahawa sebuah 

penfsiran dikatakan benar apabila ia secara praktis mampu memberikan solusi 

praksis bagi problem sosial yang muncul. Dengan kata lain, penafsiran itu 

tidak diukur dengan teori atas penafsiran yang lain, tetapi diukur dari sejauh 

mana ia dapat memberikan solusi atas problem yang dihadapi manusia 

sekarang ini. Oleh karena itu, model-model penafsiran atas ayat-ayat teologi 

                                                 
18 Abdul Mustaqim, Epistimologi Tafsir Kontemporer, (Yogyakarta : LKIS, 2010), hlm. 68. 
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maupun hukum cenderung ekslusif dan kurang humanis kepada penganut 

agama lain, bisa jadi tidak lagi relevan mengingat problem-problem 

kemanusiaan di era sekarang. Seperti, keterbelakangan, kemiskinan, 

pengangguran, kebodohan dan bencana alam tidak dapat hanya diselesaikan 

oleh penganut salah satu agama saja. Tetapi, perlu kerja sama secara 

simbiosis mutualisme dengan penganut agama lain.
19

 

 

G. Metode Penelitian 

 Metode penelitian pada dasarnya adalah bagaimana seorang peneliti 

mengungkapkan sebuah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional, dan 

terarah tentang pekerjaan sebelum melakukan penelitian. Ketika sudah 

mengumpulkan data, dengan adanya metode ini dapat menjawab secara ilmiah 

dari perumusan masalah (problem akademik).
20

  

Metode yang dimaksud guna untuk mencapai tujuan dari hasil penelitian 

secara optimal. Metode ini meliputi cara jenis pendekatan yang ditempuh dalam 

melaksanakan penelitian.
21

 Adapun, langka-langka yang digunakan peneliti dalam 

tulisan ini adalah sebagai berikut: 

Pertama, penulis akan mencari data yanag nantinya akan dijadikan sebagi 

sebuah rujukana untuk penelitian. Dalam mencari data ini, penulis mengambil 

data yang berupa pustaka. Untuk literature yanag dijadikan sebagai rujukan primer 

                                                 
19 Abdul Mustaqim, Epistimologi Tafsir Kontemporer, hlm. 83-84. 
20  Abdul Mustaqim, Metode penelitian al-Qur’an dan Tafsir, (Yogyakarta: Idea Pres, 

2015), hlm. 109. 
21 Puji Lestari, Al-Qur’an dan Pennyembuhan Studi Living Qur’an tentang Praktek 

Pennyembuhan Alternatif Bengkel Manugso di Jalan Kelurahan Pedurungan Tengah Kecamatan 

Pedurungan Semarang, Skripsi (Semarang : UIN Walisongo, 2018), hlm. 22. 
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penulis mengambil kitab “Tafsir Ilmi : Air dalam Perspektif al-Qur’an dan Sains” 

sebagai data primer. Alasan buku ini menjadi buku primer adalah karena 

penelitian ini untuk menganalisa buku tersebut.  

Selanjutnya, penulis juga mengabil juga mengambil data skunder sebagai 

analisa dan memperkuat penlitian. Adapun data skundernya berupa kitab-kitab 

tafsir, buku yanag menjelaskan air dan tafsir ilmi serta mencari tulisan yang 

menerangkan air dari perspektif sains. Yang terakhir penulis mencari data 

pelengkap untuk memperkuat argument dalam penelitian ini. 

Kedua, metode yang digunaaakan dalam penelitian ini penulis mengambil 

metode deskriptif-eksplanatif dan deskriptif-analisis.
22

 Metode desktriptif-

eksplanatif ini digunakan untuk mendeskripsikan dan mengetahui latar belakang 

penulisan tafsir ilmi yang bertemakan air oleh Kemenag. 

Sedangkan, untuk deskriptif-analisis ini untuk mendeskripsikan cara 

penafsiran yang dilakukan oleh kemenag dalam menafsiri ayat yang bertemakan 

air dalam kitab Tafsir Ilmi. Selanjutnya, penulis akan menganalisa cara penafsiran 

dan rujukan yang digunakan oleh Kemenag. 

Ketiga, setelah mengetahui alsan dan corak penafsiran yanag digunakan 

dalam Tafsir Ilmi Kmenag yang bertemakan air, penulis akan memaparkan 

keebihan serta keuranagan yang ada dalam kitab tersebut. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyajian data peneltian yang penulis lakukan, serta 

agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang permasalahan 

                                                 
22 Abdul Mustaqim, Metode penelitian al-Qur’an dan Tafsir, hlm. 51. 
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atau tema yang diangkat.
23

 Penulis di sini akan menyajikan secara singkat tentang 

apa yang akan dibahas pada skripsi yang nantinya akan ditulis. Adapun, 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut : 

Bab I berjudul pendahuluan. Dalam pendahuluan ada 8 sub bab. Diantara 

sub banya yakni; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pemabahasan. 

Bab II pengertian air dan tafsir ilmi. Dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai pengertian dari air. Ada lima sub bab di dalamnya. Pertama, pengertian 

air, dalam sub babi ni akan dijelaskan mengenai apa itu air secara unum dan al-

Qur’an. Kedua, air dalam al-Qur’an. Di sini akan disebutkan ayat yang ada kata 

airnya dan beberapa tema yang bisa dijelaskan mengenai air dalam al-Qur’an. 

Ketiga, air dalam perspektif sains. Keempat, penegrtian tafsir ilmi. Dalam 

mendefinisakn tafsir ilmi penulis akan merujuk pada buku-buku yang menjelaskan 

tafsir ilmi. Kelima, perkembangan tafsir ilmi.  

Bab III Tafsir Ilmi Kemenag. Di bab ini akan ada dua sub bab. Pertama, 

penyusunan kitab tafsir ilmi kemenag yang berisikan latar belakang penyusunan, 

tim penyusun dan prinsip dasar penyusunan kedua, menjelaskan mengenai 

epistimologi Tafsir Ilmi Kemeng. Dalam sub babi ni juga ada tiga pembahasan 

yakni, sumber penfsiran, metode dan model penfsiran dan validitas penafsiran. 

Bab IV análisis tafsir ilmi Kemenag. Ada dua sub bab dalam bab ini. Yaag 

pertama, menganalisa sumber penafsiran yang dilakukan oleh Kemenag dalam 

                                                 
23 Ali Nurdin, Quranic society menelusuri konsep masyarakat ideal dalam Al-Quran, 

(Yogyakarta : Erlangga, 2006), hlm 15. 
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kitab Tafsir Ilmi, serta menganalisa metode yang digunakan dalam penafsirannya, 

dan juga korelasi penafsirannya. Yang kedua, menjelaskan kelebihan serta 

kekurangan dalam penaasiranya. 

Bab V penutup. Penutup berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

gunanya untuk meringkas apa yang telah dibahas. Serta saran akan tijunkan pada 

penafsiaran yang dilakukan oleh Kemenag dalam tafsir ilminya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang penafsiran ayat menggunakan pendekatan 

sains moderen dalam studi analisa terhadap kitab Tafsir Ilmi Kemenag ada 

beberapa hal yang bisa disimpulkan. Diantara kesimpulanya adalah sebagai 

berikut : 

1. Air adalah suatu zat  atau material yang menjadi sumber kehidupan di bumi 

yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi. Air merupakan salah 

satu sumber daya alam yang penting umtuk kehidupan flora, fauna, dan 

manusia di muka bumi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari diberbagai 

sektor kehidupan. Al-Qur’an menjelaskan tentang air setidaknya terdapat 

pada lebih dari 200 ayat. Akan tetapi, penyebutan kata air hanya sebanyak 60 

kali. Penyebtuan air dalam bentuk ma’rifat sebanyak 20 kali dan penyebutan 

dalam bentuk nakirah sebanyak 40 kali. Diantara fungsi dan manfaat air yang 

dijelaskan dalam al-Qur’an adalah pertama, air sebagai stabilisator suhu 

bumi. Kedua, sumber kehidupan. Ketiga, sarana penciptaan manusia dan 

hewan dan pembentuk kehidupan tumbuhan. Keempat, air sebagai sarana 

bersuci. Kelima, air dalam metabolism tubuh manusia. keenam, air sebagai 

sarana transportasi. Ketujuh, air sebaagai pemberdaya lingkungan. 

Kedelapan, air sebgai sumber energi. 

2.  Tafsir ilmi adalah upaya menafsirkan al-Qur’an dengan teori-teori ilmiah di 

mana antara al-Qur’an dan sains terdapat kesesuaian sehingga mufassir dapat 

mengkompromikan keduanya melalui sebuah karya yang disebut tafsir ilmi. 
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Objek dari tafsir ilmi ini adalah ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat al-Qur’an 

yang memberikan isyarat tentang realita alam semesta atau penciptaan segala 

sesuatu yang bersifat ilmiah. Perkembengan tafsir ilmi dimulai sejak dulu 

seperti al-Gozali dan as-Suyuti hingga saat ini dengan berbagai macam model 

karena kemajuan ilmu pengetahuan yang terus berkembang. 

3. Tafsir ilmi Kemenag tentang air dibuat oleh para ahli dalam bidang umum 

dan al-Quran yang menjadi salah satu jalan untuk mengemukaan 

kemukjizatan yang ada dalam al-Qur’an. Selain itu juga untuk merespon 

tentang ilmu pengetahuan yang telah berkembang. Sumber yang digunakan 

dalam pembuatan Tafsir Ilmi Kemenag berasal dari bil naqli dan bil aqli atau 

bisa disebut dengan iqtirani. Dri kedua sumber yang digunkan, sumber yang 

paling dominan adalah sumber bil aqli. Sedangkan untuk metode yang 

digunakan adalah metode tematik, karena menghimpun ayat yang memiliki 

hubungan dengan tema air.   

4. Secara keseluruhan tafsir ini menurut teori koherensi dianggap konsiten. Tapi, 

ada beberapa haal yang menjadikan tidak konsisten seluruhnya. Menurut teori 

korespondensi semua ayat dengan teori yang digunakan merupakan korelasi 

yang sesuai. Tapi, penulis menemukan satu penafsiran yang kurang sesuai 

korelasinya. Sedangan menurut teori pragmatisme sudah dianggap benar 

karena memenuhi beberapa syarat kemanfaatan suatu penafsiran. 

5. Untuk kelebihan kitab Tafsir Ilmi Kemenag yaitu: Mencantumkan sumber-

sumber yang digunkan untuk penafsiran, Struktur penjelasan yang runtut, Antara 

ayat dan penafsiranya memiliki korelasi yang sesuai, ada dasar penulisan 
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dalam membuat tafsir ilmi, menambah ketauhidan dan menjadi sarana dakwa. 

Sedangkan untuk kekurangannya ialah: Tidak menghimpun semua ayat yang 

memiliki kata air, Tidak semua penafsiran diberikan endnote, Penempatan 

antara ayat dan penafsiran yang tidak selalu sama dan tidak semua anak sub 

bab terdapat ayat yang dijelasakan. 

 

B. Saran 

Untuk para peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kitab tafsir Ilmi yang 

dibuat oleh Kemenag dalam tema selain air seperti tumbuhan, kiamat dan yang 

lainnnya lebih diutamakan untuk melihat korelasi antra ayat-ayat yang 

ditafsirkannya. Karena, karya yang dibuat oleh manusia tentu masih ada 

kemungkinan memiliki kesalahan. Dengan diteliti tentang penafsirannya 

diharapkan bisa memberikan kontribusi pada tafsir tersebut untuk ditinjau ulang 

pada cetakan selanjutnya. 
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