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Abstract 

Al-4XU¶DQ� LV� D� SURPRWHU� WR� PXVOLP� FRPPXQLW\�� ILQGLQJ� DQG� GHYHORSLQJ� RI�

knowledge. Al-4XU¶DQ� LV� EHOLHYHG� HPEUDFH� DOO� NQRZOHGJH� LQFOXGH� VFLHQFH�� 7KLV�

paper is contain tafsir of quraish shihab about surah al-Baqarah: 26 and relation 

of science. As one of the evidence the interpretation that manage to correlate two 

scientific knowledge. The interpretation of this ayat he had differ with others 

mufassir. Begin from the mention about how hazardous an mosquito, as long as 

the time is considered small and unimportant by all many people, particularly in 

this ayat is intended to hypocrite people (munafik). This interpretation afterwards 

corelated with scientists perspective. 

___________________ 
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PENDAHULUAN 

Bagi orang beriman, yang percaya dengan Tuhan sebagai khalik, alam 

semesta adalah ciptaan Allah Swt yang mengandung hikmah luar biasa. Di balik 

keteraturan hukum alam semesta, terdapat bukti kekuasaan sang Pencipta. Maka 

dengan menyelidiki alam semesta diharapkan manusia akan semakin sadar akan 

kebesaran Tuhannya dan semakin besar keinginannya untuk selalu dekat dengan-

Nya.
1
 

Diskursus ayat-ayat al-Quran tentang sains telah lama menjadi 

perbincangan. Ada yang menganggap bahwasanya al-4XU¶DQ�WHODK�PHPXDW�VHJDOD 

fenomena di dunia termasuk segenap ilmu pengetahuan alam (ilmu matematika, 

biologi, kimia, fisika dan turunannya) telah terkandung dalam al-4XU¶DQ�VHKLQJJD�

seseorang yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya, 

dipersilahkan mencari pokok-pokok pemikirannya melalui ayat-ayat sains yang 

terkandung dalam al-4XU¶DQ�
2
 

                                                           
1
 Abbas Arfan Baraja. Ayat-Ayat Kauniyah. (Malang: Uin Malang Press 2009), hal. 29 

2
 Sementara pendapat lain mengatakan bahwa meskipun al-4XU¶DQ� SDGD� NHQ\DWDDQ\D�

memang memuat ayat-ayat tentang ilmu kealaman, namun tidak berarti kemudian al-4XU¶DQ�

memposisikan diri atau berlaku seperti ensiklopedia ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya 
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Keyakinan bahwa al-4XU¶DQ� memuat segala macam ilmu di jagad raya 

termasuk sains modern, menginspirasi sebagian mufassir untuk menciptakan 

penafsiran al-4XU¶DQ� EHUQXansa ilmu pengetahuan diantaranya adalah Quraish 

Shihab. Diantara penafsiran Quraish Shihab adalah tentang surah al-Baqarah: 26. 

Padahal ketika melihat kepada asbab nuzul ayat ini adalah tentang konfirmasi atas 

komentar orang-orang Munafik yang menganggap perumpamaan yang Allah buat 

dalam al-4XU¶DQ�GHQJDQ�SHUXPSDPDDQ�KHZDQ-hewan kecil adalah suatu aib atau 

sesuatu yang sepele dan sama sekali tidak penting.
3
 Kemudian, Quraish Shihab 

menafsirkannya dengan nuansa-nuansa sains dengan membahas bahaya atau pun 

bentuk-bentuk dari hewan yang dianggap sepele dan tidak penting bagi orang-

orang munafik.  

 

A. Biografi Quraish Shihab 

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. 

Beliau berasal dari keturunan Arab terpelajar. Ayahnya Abdurrahman Shihab 

(1905-1986), seorang ulama tafsir dan guru besar dalm bidang tafsir di IAIN 

Alauddin, Ujung Pandang. Sejak masa kanak-kanank, Quraish Shihab telah 

diberikan petuah-petuah keagamaan oleh ayahnya.Pendidikan Quraish Shihab 

memulai pendidkannya dari kampungnya. Mulai dari sekolah dasar Ujung 

Pandang. Melanjutkan pendidikan menengahnya Di Malang, sambil mengaji di 

Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqiyyah.
4
 

Setelah pendidikan menengah di Malang, beliau berangkat ke Kairo, 

Mesiruntuk melanjutkan studi dan diterima kelas II Madrasah Tsanawiyyah Al-

Azhar. Pada tahun 1967 beliau meraih gelar Lc pada Fakultas Ushuluddin Jurusan 

Tafsir Universitas Al-Azhar. Beliau memperoleh gelar MA pada tahun 1969 

dengan spesialisasi bidang tafsir al-4XU¶DQ�GHQJD� WHVLV� \DQJ�EHUMXGXO�DO-,¶MD]�DO-

TDV\UL¶L\�OL�DO-4XU¶DQ�DO-Karim.
5
 

Sekembalinya ke Ujung Pandang, beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 

bidang kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Pada 1980, Quraish 

Shihab kembali ke Kairo, Universitas al-Azhar. Quraish Shihab menyelesaikan 

program doktoralnya dam mendapatkan gelar Dokor pada tahun 1982. 

Disertasinya berjudul Nazm al-Durar li al-%LTD¶L\�� 7DKTLT�:DGLUDVDK. Disertasi 

ini mengantarkannya meraih Doktor dengan yudisium Summa Cum Laude dengan 

SHQJKDUJDDQ� WLQJNDW� �� �0XPWD]� PD¶D� PDUWDEDW� DV-syaraf al-ula). Spesialisasi 

                                                                                                                                                               

ayat-D\DW� VDLQV� GDODP� 4XU¶an sebatas menunjukkan kemahakuasaan Tuhan sehingga dapat 

PHQDPEDK�NHLPDQDQ� VHVHRUDQJ��/LKDW«�:HGUD�$SULVRQ�� ³3DQGDQJDQ�0��4XUDLVK�6KLKDE� WHWDQJ�

posisi al-4XU¶DQ�GDODP�SHQJHPEDQJDQ�LOPX´��YRO������QR�����������KDO�����-191 

 
3
 $EX� -D¶IDU�0XKDPPDG� ELQ� -DULU� ath-Thabari, Tafsir ath Thabari, Penerjemah Ahsan 

Askan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.hal. 491  

 
4
 $WLN� :DUWLQL�� ³Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-0LVEDK´� 

(Yogyakarta, 2014), vol. 11, no. 1, hal. 114 

 
5
 Muhammad Rusli, ³.RQVHS�SHQFLSWDDn alam semesta dalam tafsir al-Misbah (tinjauan 

tafsir tematik dan sains)´���6NULSVL�8LQ�VXVND��5LDX�������� 
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dalam bidang ilmu-ilu al-4XU¶DQ�6HNHPEDOLQ\D�NH�,QGRQHVLD��VHMDN�������4XUDLVK�

Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Pascasarjana IAIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta. Quraish Shihab juga sebagai Ketua Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih al-4XU¶DQ�

Departemen Agama (sejak 1989), Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional 

(sejak 1989).
6
 

Sebagai Intelektual Muslim Indonesia yang telah diakui dan dikenal luas 

melalui pemikiran dan karya-karyanya. Quraish shihab memiliki banyak karya 

baik dalam bentuk buku, literature, maupun artikel di berbagai penerbitan ilmiah.
7
 

Diantara karya-karyanya; yaitu, Mahkota tuntutan ilahi: Tafsir surah al-

Fatihah (Untagma, 1988), tafsir al-4XU¶DQXO�NDULP��WDIVLU�DWDV�VXUDK-surah pendek 

berdasarkan urutan turunnya wahyu (Pustaka hidayah, 1997), tafsir al-Misbah 

(Lentera hati, 2000), perjalanan menuju keabadian: kematian, surga, dan ayat-ayat 

tahlil (Lentera Hati, 2001), menjemput maut; Bekal perjalanan menuju Allah 

(Lentera Hati, 2002), wawasan al-4XU¶DQ� �0L]DQ�� ������� VHFHUFDK� FDKD\D� LODKL�

(Mizan, 2000), menyingkap tabir ilahi: al-Husna dalam perspektif dalam 

perspektif al-4XU¶DQ��/HQWHUD�+DWL������), yang tersembunyi; jin, malaikat, iblis, 

setan (Lentera hati, 1999), Jilbab; pakaian wanita Muslimah, Pandangan Ulama 

masa lalu dan cendekiawan Kontemporer (Lentera hati, 2004), pengantin al-

4XU¶DQ� �/HQWHUD� KDWL�� ������ DO-Lubab; makna, tujuan, tujuan dan pelajaran dari 

surah-surah al-4XU¶DQ� �/HQWHUD� KDWL�� ������� DO-4XU¶DQ� GDQ� PDNQDQ\D� �/HQWHUD�

Hati, 2010), membumikan al-4XU¶DQ� �0L]DQ�� ������� OHQWHUD� KDWL� �0L]DQ�� �������

menabur pesan ilahi; al-4XU¶DQ�GDQ�GLQDPLND�NHKLGXSDQ�PDV\DUDNDW��OHQWHUD�KDWL��

2006), membumikan al-4XU¶D� MLOLG� �� �/HQWHUD� KDWL�� ������ Tafsir al-Manar: 

Keistimewaan dan kelemahanya (IAIN Alauddin, 1984), rasionalitas al-4XU¶DQ��

Studi kritis atas Tafsir al-Manar (Lentera hati, 2005), filsafat hukum Islam 

(Departemen Agama, 1987), mukjizat al-4XU¶DQ� �0L]DQ�� ������� NDLGDK� WDIVLU�

(Lentera hati, 2013), haji bersama M. Quraish Shihab (Mizan, 1998), dia di mana-

mana (Lentera hati, 2004), wawasan al-4XU¶DQ�WHQWDQJ�]LNLU�GDQ�GRD��OHQWHUD�KDWL��

2005), yang ringan jenaka (lentera hati, 2007), M. Quraish Shihab menjawab 1001 

soal keislaman yang patut anda ketahui (lentera hati, 2008), berbisnis dengan 

Allah (lentera hati, 2008), doa harian bersama M. Quraish Shihab (lentera hati, 

2009), M. Quraish Shihab menjawab 101 soal perempuan yang patut anda ketahui 

(lentera hati, 2010), membaca sirah nabi Muhammad saw.dalam sorotan al-4XU¶DQ�

dan hadis-hadis shohih (lentera hati, 2011, haji dan umrah bersama M. Quraish 

Shihab (lentera hati, 2012), fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar al-4XU¶DQ�GDQ�

Hadis (Bandung:Mizan, 1999), fatwa-fatwa M. Quraish Shihab seputar ibadah dan 

                                                           

 
6
 Ibid, hal. 18 

 
7
 Ibid, 21 
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muamalah (Bandung: Mizan, 1999), fatwa-fatwa M. Qurasih Shihab seputar 

wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999).
8
 

 

B. Status sains dalam Pandangan Q. Shihab  

Al-4XU¶DQ� PHPLOLNL� SRVLVL� \DQJ� VDQJDW� VHQWUDO� GDQ� SHQWLQJ�� 7HUGDSDW�

beberapa perbedaan antara tokoh dalam mendefinisikan posisi al-4XU¶DQ��

Pertama�� 0DQQD¶� DO-Qaththan mendefinisikan bahwa al-4XU¶DQ� GDSDW�

menyelesaikan segala permasalahan kemanusiaan di berbagai segi kehidupan, 

baik yang berkaitan dengan masalah kejiwaan, jasmani, sosial, ekonomi, dan 

politik dengan penuk bijaksana. Hariyanto juga menjelaskan bahwa sumber yang 

menjadi penggerak bagi sarjana Muslim dalam mengembangkan berbagai ilmu 

dalam memajukan peradaban bisa di dapatkan dalam al-4XU¶DQ�WHUVHEXW�
9
 

Dalam hal ini, Muhammad Iqbal juga mendefinisikan bahwa nilai-nilai al-

4XU¶DQ� PHPLOLNL� NDUDNWHU� \DQJ� GLQDPLV�� NRQJNULW� GDQ� Q\DWD� GDODP� PHQGRURQJ�

kaum Muslimin melakukan eksperimen dan berfikir induktif. Akan tetapi, hingga 

saat ini umat Islam masih berdebat dalam memposisikan al-4XU¶DQ� GDQ� KDGLV�

dalam pengembangan ilmu.
10

 

Ada yang berpendapat bahwa seluruh kandungan dalam al-4XU¶DQ�GDQ�KDGLV�

adalah ilmiah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu dan teknologi. 

Ada juga yang berpendapat bahwa ilmu apapun yang dikembangkan umat 

manusia telah ada dalam dua sumber Islam. 

Beberapa pendapat juga terdengar dikalangan intelektual. Masdar Hilmy
11

 

menjelaskan bahwa selama ini al-4XU¶DQ�GDQ�KDGLV�GLSRVLVLNDQ�ROHK�XPDW� ,VODP�

sebagai sumber ilmu dari pengembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, 

dalam pengembangan ilmu dan teknologi keduanya dapat menjadi rujukan. 

Berbeda dengan Ahmad Zainul Hamdi
12

 menjelaskan bahwa al-4XU¶DQ� VHEDJDL�

sumber ilmu adalah merupakan jebakan dan akan menjdi titik rawan ketertutupan 

semangat akademis. Hal ini disebabkan aris pembatas pendefinisia antara ilmu 

                                                           
8
 AM Khoiri, http://repo.iain-tulungagung.ac.id/3043/2/BAB%20II.pdf´������-04-2019), 11: 

49 
9
 0DQQD¶� DO-Qaththan, Mabahits fi ulum al-4XU¶DQ�� terj. Aunur Rafiq el-Mazni, (Jakarta: 

Pustaka al-Kautsar, 2012), hal. 15. Raghib as-Sirjani juga mengataan bahwa al-4XU¶DQ�

mengandung kaidah-kaidah umum dan berbagai macam hukum yang mengatur huungan manusia 

dengan dirinya, hubungan dengan Tuhannya, hubungan dengan komunitas masyarakatnya, dan 

sesame saudaranya. Raghib as-6LUMDQL�� 0D]GD� 4DGGDUQDO� 0XVOLPXQD� OLO� µ$ODP� ,VKDPDWX� DO-

Muslimin fi al-Hadharah al-Insaniyah, terj. Sonif, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), hal. 40.  
10

 +XVDLQ� +DUL\DQWR�� ³Menggali nalar saintikfik peradaban Islam´�� �%DQGXQJ�� 0L]DQ��

2011), hal. 38-39 
11

 0DVGDU� +LOP\�´� Induktivisme sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan dalam 

,VODP´, dalam Ulumuna jurnal Studi Keislaman, no. 1 Juni 2013, hal. 99 
12

 $KPDG� ]DLQXO� +DPGL�´� Menilai ulang gagasan Islamisasi ilmu sebagai blu print 

pengembangan keilmuan UIN, dalam integrasi ilmu dan agama: Interpretasi dan aksi,ed. Zainal 

Abidin Bagir, dkk (Bandung: Mizan), 2015, hal. 197 
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Islami (berdasarkan al-4XU¶DQ� GDQ� +DGLV�� GDQ� LOPX� VNXOHU-non Islami (yang 

dirumuskan tidak dengan merujuk pada kedua sumber tersebut), dan tanpa di 

sadari akan menyortir sebuah teori buakan berdasarkan isi dan metodenya, 

melainkan ada ayat-hadisnya atau tidak? 

Perbedaan pendapat ini tidak hanya didapati di kalangan akademisi tapi juga 

di kalangan Ulama. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Imam Ghazali dalam 

kitabnya Jawahir al-4XU¶DQ�PHQMHODVNDQ�EDKZD�VHOXUXK�FDEDQJ�LOPX�SHQJHWDKXDQ�

yang terdahulu dan yang kemudian, baik yang telah diketaui maupun yang belum 

diketahui, semuanya bersumber dari al-4XU¶DQ�� 6HPHQWDUD� LWX�� ,PDP� DO-Syatibi 

dalam kitabnya al-Muwafaqat berbeda pendapat dengan imam al-Gazali. Al-

Syatibi menjelaskan bahwa para sahabat tentu lebih mengethaui al-4XU¶DQ� GDQ�

segala yang terkandung di dalamnya, tapi tidak seorangpun diantara mereka yang 

menyatakan bahwa al-4XU¶DQ�PHQFDNXS�VOXUXK�FDEDQJ�,lmu.
13

 

Sedangkan menurut Quraish hihab bahwa posisi al-4XU¶DQ� GDODP�

pengembangan al-4XU¶DQ� VDQJDW� SHQWLQJ� GDQ� VHQWUDO. Quraish Shihab sebagai 

salah seorang ulama yang memiliki otoritas secara akademik dalam menafsirkan 

dan menjelaskan al-4XU¶DQ�� WHUPDVXN� \DQJ� EHUNDLWDQ� GHQJDQ� SRVLVL� DO-4XU¶DQ�

dengan pengembangan ilmu.
14

 Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa 

hubungan al-4XU¶DQ� GDQ� LOPX� EXNDQ� GLQLODL� GHQJDQ� EDQ\DNQ\D� FDEDQJ-cabang 

ilmu yang tersimpul di dalamnya, bukan dengan menunjukkan kebenaran teori-

teori ilmiah. Tetapi pembahasan diletakkan pada proporsi yang lebih tepat sesuai 

dengan kemurnian dan kesucian al-4XU¶DQ�
15

 

Kusmana sebagaimana dikutip oleh Abudin Nata mengatakan bahwa secara 

umum karakteristik pemikiran keislaman Quraish Shihab dapat disimpulkan 

bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya tidak untuk 

memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih 

mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi agama klasik bagi masyarakat 

kontemporer dan penafsiran baru tetapi dengan tetap menjaga kebaikan tradisi 

lama.
16

 

                                                           
13

 0��4XUDLVK�6KLKDE��³Membumikan al-4XU¶DQ��IXQJVL�GDQ�SHUDQ�ZDK\X�GDODP�NHKLGXSDQ�

masyarakat (Bandung: Mizan), 1995, hal. 41.  
14

 Tujuan pokok al-4XU¶DQ� GLOLKDW� GDUL� IXQJVL� DO-4XU¶DQ� GDODP� NHKLGXSDQ� \DLWX� VHEDJDL�

petunjuk bagi kehidupan. Penjelasan al-4XU¶DQ� PHQJHQDL� EHUEDJDL� KDO� WLGDNODK� WHUVXVXQ�

sebagaimana buku-buku ilmiah memberikan penjesan dengan membagianya kedalam bab-bab dan 

pasal-pasal tertentu. Persoalan akidah bisa saja bergandengan dengan hukum, sejarah umat-umat 

terdahulu disatukan dengan nasehat, dorongan atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam 

VHPHVWD�� 4XUDLVK� 6KLKDE� EHUNDWD�� ³SHQJHWDKXDQ� PDQXVLD� GLVXVXQ� EHUGDVDUNDQ� SHQJDODPDQ� GDQ�

SHQDODUDQ´�OLKDW«�:HGUD�$SULVRQ��³3DQGDQJDQ�0��4XUDLVK�6KLKDE�WHWDQJ�SRVLVL�al-4XU¶DQ�GDODP�

SHQJHPEDQJDQ�LOPX´��YRO������QR�����������KDO�����-191 
15

 :HGUD� $SULVRQ�� ³Pandangan M. Quraish Shihab tentang posisi al-4XU¶DQ� GDODP�

pengembangan ilmu´���,$,1��%XNLWWLQJJL���������YRO������1R�����KDO������� 
16

 Abuddin Nata, Tokoh-tokoh Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja 

Grafindo persada, 2005), hal. 365 
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Ade budiman juga mengatakan bahwa tafsir al-Misbah dapat 

dikelompokkan pada sumber penafsiran bi al-UD¶\L�EHUGDVDUNDQ�VHNDSXU�VLULK�\DQJ�

terdapat pada volume pertama tafsir al-misbah. Dalam memandang hubungan 

antara al-4XU¶DQ� GDQ� LOPX� SHQJHWDKXDQ� 4XUDLVK� 6KLKDE� PHQMHODVkan dengan 

melihat beberapa hal mulai dari tujuan pokok al-4XU¶DQ�� NHEHQaran ilmiah al-

4XU¶DQ��KLNPDK�D\DW�LOPLDK�DO-4XU¶DQ�
17

 

Membahas hubungan al-4XU¶DQ� GHQJDQ� LOPX� EXNDQ� GHQJDQ� PHOLKDW�

relativitas, ilmu computer, teori evolusi dalam al-4XU¶DQ�DWDX�ODLQQ\a. Melainkan 

melihat jiwa ayat-ayatnya menghalau kemajuan ilmu atau sebaliknya serta adakah 

yang bertentangan dengan hasil temuan yang telah mapan.
18

 

Quraish Shihab juga menguatkan argumennya dengan mengutip pendapat 

0DOLN�ELQ�1DEL�\DQJ�PHQJDWDNDQ�EDKZD��³LOPX�DGDODK�VHNXPSXODQ�PDVDODK�VHUWD�

sekumpulan metode yang digunakan menuju tercapainya masalah tersebut.´�

Kemajuan ilmu bukan hanya terbatas dalam bidang-bidang tersebut, tetapi 

bergantung pada segumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang mempunyai 

pengaruh negatif dan positif sehingga dapat menghambat kemajuan ilmu atau 

PHQGRURQJQ\D�OHELK�MDXK�´
19

 

Ini membuktikan bahwa kemajuan ilmu tidak hanya dinilai dengan apa yang 

dipersembahkan kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan adanya suatu iklim 

yang dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan. Posisi al-4XU¶DQ� GDODP�

pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Quraish Shihab bisa di 

lihat dalam penafsirannya terhadap QS. Al-Baqarah: 26. 
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Artinya: Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa 

nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, 

maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka, tetapi 

mereka yang kafir mengatakan: ³Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk 

SHUXPSDPDDQ"´�'HQJDQ�SHUXPSDPDDQ�LWX�EDQ\DN�RUDQJ�\DQJ�GLVHVDWNDQ�$OODK��

dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberi-Nya petunjuk. 

Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. 
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Quraish Shihab dalam tafsirnya memulai penafsiran secara studi 

kebahasaan. Dalam studi kebahasaan, kata EDX¶GKDK� mengalami banyak 

perdebatan diantara para mufassir. Sebagian mufassir seperi at-Thabari, maraghi, 

imam nawawi, dan hamka, menafsirkan kata EDX¶GKDK sebagai nyamuk. Namun, 

berbeda dengan mufassir kontemporer Indonesia yaitu Quraish Shihab yang 

PHQJDUWLNDQ�NDWD�EDX¶GKRK�VHEDJDL�NXWX�\DQJ�EHUEDX�EXVXN�
20

 

0X¶MDm al-:DVLWK�PHQMHODVNDQ�EDKZD�EDX¶GKRK�PHQJLQGLNDVLNan serangga-

VHUDQJJD� NHFLO� \DQJ� PHPEDKD\DNDQ�� PHPLOLNL� GXD� VD\DS�� GDQ� KDQ\D� EDX¶GKRK�

betina yang memakan darah manusia, serta menyebabkan virus penyakit. 

6HGDQJNDQ�EDX¶GKRK� MDQWDQ�KDQ\D�PHPDNDQ� VDUL� SDWL� EXQJD�
21

Sedangkan dalam 

PX¶MDP� DO-Ghanniy dijelaskan EDKZD� EDX¶GKRK� PHPLOLNL� GXD� VD\DS�� PHPLOLNL�

mulut seperti jarum dengan mulut yang bisa menggigit dan menghisab serta bisa 

menularkan berbagai penyakit dengan gigitannya.
22

 

Dalam menafsirkan ayat ini Quraish Shihab juga mengambil beberapa 

pendapat. Pertama, Thahir Ibnu Asyur yang menjelaskan bahwa secara lahiriah 

ayat ini tidak memiliki hubungan dengan ayat-ayat lalu yang berbicara tentang 

keistimewaan al-4XU¶DQ� VHUWD� VDQNVL� DWDV� SHPEDQJNDQJDQ� GDQ� JDQMDUDQ� XQWXN�

yang taat. Lalu, tiba-tiba muncul pernyataan Allah tidak malu membuat 

perumpamaan. Namun, jika diteliti lagi ayat ini memilki keserasian dengan ayat-

ayat yang lalu. Dimana ayat ayat yang lalu mengandung tantangan kepada 

sastrawan untuk menyusun walau satu ayat saja. Tetapi mereka gagal dan 

memberikan kritik dan menyatakan ada kandungannya yang tidak sesuai dengan 

kebesaran dan kesucian Tuhan. Guna menanamkan benih keraguan ke hati orang-

orang beriman. Upaya tersebut terus mereka lakukan sehingga Allah 

memperumpamakan orang-orang munafik dengan perumpamaan yang buruk.
23

 

Kedua, al-Biqai berpendapat bahwa hal ini mejadi bukti ketidakmampuan 

mereka melayani al-Qur¶DQ� VHKLQJJD� WHUEXNWL� EDKZD� yang disampaikan Nabi 

adalah Firman Allah. Perumpamaan yang disajikan al-4XU¶DQ� ZDODX� DGD� \DQJ�

serupa dengan yang ada di dunia. Namun, hakikanya tidaklah serupa.
24

  

Didalam tafsirnya, Quraish shihab juga menjelaskan tentang makna ³malu´ 

dalam ayat ini. Malu adalah perasaan yang meliputi jiwa akibat kekhawatiran 

dinilai negatif oleh pihak lain yang berakibat meninggalkan, membatalkan dan 

menjauhi perbuatan yang melahirkan perasaan ini. Malu dalam artian tidak 

meninggalkan memberi perumpamaan walau perumpamaan itu berupa 
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ED¶XGKDK.
25

 %DX¶GKRK dalam tafsir jalalain adalah bentuk tunggal dari ED¶XGK�

yaitu kutu yang kecil. Kutu yang dimaksud, dijelaskan dalam Hasyiat al-Jamal 

µDOD� DO-Jalalain sebagai binatang yang sangat kecil, menggigit dengan 

menyakitkan dan berbau sangat busuk. Namun, bisa juga diartikan sebagai 

nyamuk. Al jamal juga mengutip dari tafsir al-Khazin, bahwa kutu itu sangat 

kecil, berkaki enam dan bersayap empat, berekor, dan berbelalai. Meskipun kecil, 

belalainya dapat menembus kulit gajah, kerbau dan unta. Jika dia menggigit 

sampai-sampai unta tersebut bisa mati. Dari itu Allah tidak malu memberi 

perumpamaan tentang kutu kecil yang diremehkan oleh orang-orang musyrik.
26

 

Kefasikan adalah sifat yang menjadikan manusia keluar dan menjauh dari 

kebenaran dan keadilan.Dia keluar dengan kemauannya sendiri dari tuntutan ilahi 

atau dengan mudah dikeluarkan dari kebenaran yang tadinya telah melekat pada 

dirinya.
27

 

 

C. Pandangan Saintis terhadap Surah Al-Baqarah: 26 

Perumpamaan ayat ini diturunkan sebagai bantahan Allah terhadap orang-

orang kafir yang menganggap remeh hewan kecil seperti lalat, nyamuk, laba-laba 

dan lainnya dan tidak layak digunakan sebagai perumpamaan. Namun, dalam 

kajian sains membuktikan bahwa hewan-hewan kecil yang disebutkan dalam al-

4XU¶DQ� VHEHQDUQ\D� PHQXQMXNNDQ� NHKHEDWDQ� $OODK� GDODP� PHQFLSWDNDQ� VHJDOD�

sesuatu.  

Nyamuk memilki sistem radar yang hebat, sehingga dalam keadaan malam 

gelap sekalipun. Dia tetap berupaya kea rah sasarannya dengan tepat dan mampu 

menganalisis darah yang disukainya. Nyamuk memiliki tubuh yang kecilnamun, 

mempunyai hubungan yang amat penting bagi kesehatan manusia dari dulu 

hingga sekarang. Nyamuk juga merupakan serangga yang berbahaya bagi 

kesehatan bahkan banyak penyakit yang ditimbulkan oleh gigitan nyamuk. Mulai 

dari nyamuk Anopheles yang menyebabkan penyakit malaria, nyamuk aedesh 

aegypti yang dapat menyebabkan demam berdarah.
28

 Sehingga dalam hal ini 

Hamka menyimpulkan bahwa bahaya nyamuk lebih besar dari bahaya singa dan 

harimau.
29

 

Didalam sains modern nyamuk banyak dikaji ole beberapa pakar seperti Sir 

Ronald Ros dan juga Harun Yahya.  

Pertama, tentang perjalanan luar biasa sang nyamuk. Nyamuk dikenal 

dengan sebagai pengisap dan pemakan darah. Hal ini ternyata tidak terlalu tepat, 
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karena yang mengisap darah hanya nyamuk betina. Selain itu nyamuk jantan dan 

betina hidup dari nectar bunga. Nyamuk betina mengisap darah hanya karena dia 

butuh protein dalam darah untukmembantu telurnya berkembang dengan kata lain 

hanya untuk melangsungkan spesiesnya. Proses perkembangan nyamuk 

merupakan salah satu aspek yang paling mengesankan dan mengagumkan. 

Transformasi makhluk hidup dari seekor larva renik melalui beberapa tahap 

menjadi seekor nyamuk. Telur nyamuk yang berkebang dengan diberi makan 

dara, ditelurkan nyamuk betina diatas daun lembap atau kolam kering. Induk 

nyamuk memeriksa permukaan tanah dengan reseptor halus dibawah perutnya. 

Setelah menemukan tempat yang cocok, barulah ia mulai bertelur. Telur tersebut 

panjangnya satu millimeter, tersusun dalam satu baris dan saling menempel 

sehingga seperti sampan. Telur-telur berwarna putih tersebut segera menjadi gelap 

warnanya, lalu menghitam dalam beberapa jam. Warna hitam ini memberika 

perlindungan bagi larva dan juga berubah sesuai dengan lingkungan.
30

 

Kedua, teknik mengisap darah yang menakjubkan. Setelah mendarat pada 

sasaran. Mula-mula nyamuk mendeteksi sebuah titik dengan bibir pada belalainya. 

Sengat nyamuk yang mirip alat suntik dilindungi bungkus khusus yang mem-buka 

selama proses pengisapan darah. Nyamuk tidak menusuk kulit dengan 

menghunjamkan belalainya dengan tekanan. Tugas utama dilakukan oleh rahang 

atas yang setajam pisau dan rahang bawah yang memiliki gigi yang membengkok 

ke belakang. Nyamuk menggerakkan rahang bawah maju mundur seperti gergaji 

dan mengiris kulit dengan bantuan rahang atas. Ketika sengat diselipkan melalui 

irisan pada kulit ini dan mencapai pembuluh darah, proses pengeboran berkahir 

dan nyamukpun mulai mengisap darah.
31

 

Luka seringan apapun pada pembuluh darah yang menyebabkan tubuh 

manusia mengeluarkan enzim yang membekukan darah dan menghentikan 

kebocoran. Enzim ini tentunya menjadi masalah bagi nyamuk, sebab tubuh 

manusia juga segera bereaksi membekukan dara pada lubang yang dibuat nyamuk 

dan menutup luka tersebut. Artinya nyamuk tidak dapat mengisap darah lagi. 

Namun, sebelum mulai mengisap darah, ia menyuntikkan cairan khusus dari 

tubuhnya ke dalam irisan yang telah terbuka. Cairan ini menetralkan enzim 

pembeku darah sehingga nyamuk tetap dapat menghisap darah tanpa terjadi 

embekuan darah. Rasa gatal dan bengkak pada titik yang digigit nyamuk 

diakibatkan oleh cairan pencegah pembekuan darah ini.
32

 

Ketiga, tehnik terbang nyamuk yang hebat. Sayap nyamuk mengepak kira-

kira 500 kali per-detik. Karena itu, suaranya terdengar mendengung di telinga 
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manusia. Getarannya yang mustahil bagi kita. Sistem pernafasan nyamuk terdiri 

atas sebuah tabung pernafasan yang menjangkau hampir semua sel. Sel dapat 

memperoleh oksigen tanpa zat perantara. Zat buangan dapat diteruskan juga dari 

sel ke atmosfer melalui tabung-tabung ini. Inilah caranyamuk berhasil 

menggerakkan sayap ribuan kali dalam semenit tanpa merasa lelah. Nyamuk dapat 

terbang naik dan turun secara vertical, serta maju mundur dengan mudah bagaikan 

mesin sempurna yang memiliki banyak fitur terbang canggih.
33

 

Keempat, reseptor peka untuk menandai lokasi mangsa. Ketika manusia 

sedang tidur diruangan gelap gulita pada tengah malam. Seekor nyamuk dapat 

menemukan manusia dengan mudah. Nyamuk dilengkapi sebuah sistem rumit 

yang memunginkan menemukan mangsa. Sistem ini terdiri dari reseptor yang 

peka terhadap panas, gas, dan aneka zat kimia. Factor lain yang menarik dari 

nyamuk adalah gas karbondioksida. Gas ini ada dalam napas manusia dan hewan 

yang diminati nyamuk serta menjadi petunjuk penting untuk menemukan 

mangsa.
34

 

Kelima, kemampuan mendengar nyamuk yang tanpa tanding dan sepit 

kawinnya. Pendengaran nyamuk sangat hebat. Pada sepasang antena kecil yang 

penuh buludi kepala jantan, ada organ yang terdiri dari sejumlah selindra yang 

dikenal dengan organ jonston, menangkap getaran dari gelombang suara dan 

memilah milahnya. Suara yang dihasilkansayap betina menjadi faktor terpenting 

yang mempengaruhi jantan. Suara sayap betina membuat sel reseptor antena 

nyamuk jantan bergetar dan mengirimkan isyarat listrik ke otaknyaDengung sayap 

betina lebih cepat dari pada nyamuk jantan dan getaranyang dihasilkannya 

merangsang si jantan untuk kawin.
35

 

Selain beberapa hal yang telah dijelaskan, Harun Yahya juga menjelaskan 

fakta tentang nyamuk secara detail, kususnya nyamuk betina, yang memilki 100 

mata di kepalanya, 48 gigi di mulutnya, 3 jantung di perutnya lengkap dengan 

bagian-bagiannya, 6 pisau di belalainya dan mempunyai fungsi yang berbeda, 3 

sayap pada setiap sisinya. Nyamuk juga dilengkapi dengan alat pembius yang 

membantu dari bahaya jarumnya agar manusia tida merasakannya. Nyamuk juga 

mempunyai alat pendeteksi panas yang berguna untuk mengubah warna kulit 

manusia pada kegelapan menjadi ungu hingga terlihat olehnya. Nyamuk juga 

dilengkapi dengan alat pennyeleksi darah sehingga tidak sembarang menyedot 

darah.Nyamuk juga dilengkapi dengan alat yang bisa mengalirkan darah lewat 

belalainya yang sangat lembut dan kecil.
36
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Ini membuktikan bahwa ayat ini juga mengandung unsur al-,¶MD]� DO-Ilmy. 

Dan juga menjadi salah satu bukti kebenaran dari firman Allah SWT: 

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau 

yang lebih kecil dari itu.  

 

D. Pesan Moral Surah Al-Baqarah: 26 

Dengan banyaknya tamtsil dalam al-4XU¶DQ�� PHQXQMXNNDQ� EDQ\DN� SHVDQ�

yang ingin di sampaikan Tuhan kepada manusia. Al-4XU¶DQ�PHPLOLK�MDOan sastra 

untuk menyentuh kesadaran yang membeku di alam bawah sadar dan 

mendewasakan manusia dengan pesan-pesan tersirat. 

Pembicaraan al-4XU¶DQ� WHQWDQJ� XQVXU-unsur kesemestaan merupakan salah 

satu bukti Ia kitab suci yang melampaui zaman. Oleh karena itu, al-4XU¶DQ�

seringkali dipertentangkan oleh manusia di zaman Ia turunkan. Hal ini bisa jadi 

disebabkan karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan. 

Perumpamaan nyamuk dalam al-4XU¶DQ�GLWXUXQNDQ�VHEDJDL�EDQWDKDQ�$OODK�

terhadap orang-orang kafir yang menyepelekan hewan kecil seperti nyamuk 

sebagai perumpamaan dalam kitab suci.
37

 Namun, kajian sains baru-baru ini juga 

mampu membuktikan bahwa hewan-hewab kecil tersebut menunjukkan kehebatan 

Allah SWT dalam menciptakan sesuatu. Nyamuk memiliki sistem radar yang 

hebat, sehingga dalam keadaan malam yang gelap sekalipun, ia tetap berupaya 

menuju kea rah sasarannya secara telah. Nyamuk juga mampu menganalisis darah 

yang disukainya lalu menghisapnya.
38

 

Keberadaan nyamuk jugamembawa berkah bagi manusia terutama dalam 

bidang ekonomi. Karena dengan okeberadaannya, banyak pabrik-pabrik yang 

menghasilkan obat anti nyamk. Dengan adanya pabrik-pabrk tersebut, manusia 

menghasilkan uang. Anehnya, meskipun produk obat anti nyamuk beredar di 

pasaran, nyamuk tetap masih berkeliaran. Sehingga kegiatan produksi obat anti 

nyamuk terus dilakukan.
39

 

Adanya korelasi antara al-4XU¶DQ�GHQJDQ�VDLQV�PHPEHULNDQ�SHVDn tersendiri 

terhadap makhluk hidup. Bahwa meskipun nyamuk memiliki tubuh kecil, tetapi ia 

mempunyai hubungan yang sangat penting bagi kesehatan manusia.bahkan 

banyak penyakit yang disebabkan atas gigitan nyamuk. Dalam ayat ini juga 

mengajarkan kepada manusia, agar tidak menyepelekan sesuatu yang kecin 

menurut kasat mata karena sesuatu yang kecil bisa jadi lebih bermanfaat atau 

                                                           
37

 $EX�-D¶IDU�0XKDPPDG�ELQ�-DULU�$WK-7KDEDUL��³-DPL¶�DO-%D\DQ�DQ�7D¶ZLO�$\L�DO-4XU¶DQ��

7HUM��$KVDQ�$VNDQ´� (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hal. 491 
38

 Harun Yahya, .HDMDLEDQ�1\DPXN�GDODP�(QVLNORSHGLD�0X¶ML]DW�LOPLDK�DO-4XU¶DQ� 

(Bandung, PT. Sigma Examedia Arkanleema, 2014), hal. 46 
39

 4XUDLVK�6KLKDE�´�Dia dimana-mana, tangan Tuhan dibalik setiap fenomena´���-DNDUWD��

Lentera hati, 2015), hal. 315 



Akademika: Vol. 15 No. 1 Juni 2019 44 

 

lebih berbahaya dari yang yang terlihat besar kuat dan gagah. Hal ini juga 

mengajarkan pada manusia untuk saling menghargai.  

 

KESIMPULAN 

Ayat-ayat al-4XU¶DQ�\DQJ�PHQJXQDNDQ�DPWVDO-amtsal untuk menyampaikan 

sesuatu tentunya tidak hanya sekedar menjadi sebuah permisalan saja melainkan 

mempunyai makna yang dalam. Nyamuk adalah hewan yang sangat akrab dengan 

manusia dan terasa biasa-biasa saja ketika kita tidak mengetahui kelebihannyanya. 

Ayat tentang nyamuk ini menjadi sindiran bagi orang-orang munafik dengan 

memperumpakan dengan nyamuk yang menurut mereka adalah hal yang sepele 

dan rendah. Tanpa mereka ketahui bahwa nyamuk bahkan bisa membunuh gajah 

yang besar. Kelebihan-kelebihan yang Allah berikan terhadap nyamuk 

menjadikannya sangat ditakuti oleh hewan-hewan yang besar sekalipun. Hal ini 

tidak hanya di bahas dalam al-4XU¶DQ� VDMD�� Vains juga mengakui tentang 

kelebihan-kelebihan yang ada pada nyamuk. Yang menurut kita adalah hal yang 

tidak mungkin tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. 

Posisi al-4XU¶DQ� GDODP� SHQJHPEDQJDQ� LOPX� OHELK� VHEDJDL� EDVLV� HWLV�

ketimbang sebagai sumber ilmu atau basis epistemologis. Al-4XU¶DQ� DGDODK�

sebagai pendorong bagi umat Islam untuk mencari, meneliti, dan mengembangkan 

ilmu. Artinya al-4XU¶DQ�PHQJLVL�UXDQJ�aksiologi pengembangan keilmuan. 
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