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BAB  II 

KAJIAN TEORI 

 

2.2  Sains Dalam Al-Qur’an 

Al-Qur‟an merupakan pedoman umat islam dan merupakan kitab suci 

yang sangat erat kaitannya dengan sains, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Sains fisika, yang telah pasti kebenarannya melalui pembuktian eksperimental 

yang tak terbantahkan dan diterima masyarakat luas sehingga menjadi sebuah 

aksioma dan dapat diterapkan dalam kemajuan teknologi adalah hukum alam 

ciptaan Allah. (Abdullah, 2013, h.34) 

  Islam adalah satu-satunya agama di dunia yang sangat (bahkan paling) 

empatik dalam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan al-Qur‟an 

sendiri merupakan sumber ilmu dan sumber inspirasi berbagai disiplin ilmu 

pengetahuan sains dan teknologi. Betapa tidak, al-Qur‟an sendiri mengandung 

banyak konsep-konsep sains, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pujian 

terhadap orang-orang yang berilmu (Qutub, 2011, h.1343) 

Aneka fenomena alam tidaklah berdiri sendiri, mereka saling terkait satu 

sama lain. Fenomena alam tidak muncul sia-sia tanpa pesan, tanpa tujuan. Ilmuan 

muslim mencoba memahami dan menangkap pesan yang terkandung dibalik 

aneka fenomena alam mengamati dan merenungkan alam, berarti memahami 

kebijakannya. Ketika misteri dari sebuah fenomena alam tersibak, ilmuan muslim 

secara spontan akan menyucikan sang pengendali yang tersembunyi di balik 

fenomena tersebut. Tidak sekedar bertasbih, melainkan juga memohon agar upaya 

menyingkap tabir alam dan hasilnya tidak menggelincirkan serta menyeretnya ke 
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dalam azab-nya dengan berdzikir (Purwanto, 2012, h.160) Firman Allah SWT 

dalam Q.S. „Ali Imran ayat 191, Allah SWT berfirman 

ّْلَْرِض 
 
ِت َوٱ َوَٰ َم َٰ مسه

 
ْم َويََخَفكهُروَن ِِف َخوِْق ٱ ًما َوكُُؼوًدا َوػَََلٰ ُجٌُوِِبِ َ ِكيَ َٰ َّلله

 
يَن يَْذُنُروَن ٱ ِ َّله

 
هيَا ٱ َرب

م 
 
يََم فَِلٌَا ػََذاَب ٱ ْبَح َٰ ِطًًل س ُ َذا بَ َٰ َٰ َُ  يهارِ َما َخوَْلَت 

Artinya : “ (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan 

langit dan bumi (seraya berkata) :“Ya Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan 

ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka periharalah kami dari siksa neraka”  

 

Allah telah meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan 

dalam al-Qur‟an, manusia hanya tinggal menggali, mengembangkan konsep dan 

teori yang sudah ada, antara lain sebagaimana terdapat dalam Q.S Ar-Rahman 

(55) : 33, Allah SWT berfirman  

ٰمٰوِت َواْْلَْرِض فَاهُْفُذْواۗ َْل  َخَطْؼُُتْ َاْن ثَْيُفُذْوا ِمْن َاْكَطاِر امسه وِْس ِاِن اس ْ ِاْله ثَْيُفُذْوَن يَٰمْؼََشَ امِْجّنِ َواْْلِ

 بُِسوْٰطنٍۚ 

Artinya: “Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus 

(melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat 

menembusnya kecuali dengan kekuatan.” 

 

Ayat di atas pada masa 14 abad yang silam telah memberikan isyarat secara 

ilmiyah kepada bangsa jin dan manusia, bahwasanya mereka telah dipersilakan 

oleh Allah untuk menjelajah di angkasa luar asalkan saja mereka punya 

kemampuan dan kekuatan (sultan). Kekuatan yang dimaksud disini sebagaimana 

ditafsirkan para ulama adalah ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi, hal ini 

telah terbukti di era modern sekarang ini, dengan ditemukannya alat transportasi 
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yang mampu menembus luar angkasa, bangsa-bangsa yang telah mencapai 

kemajuan dalam bidang sains dan teknologi telah berulang kali melakukan 

pendaratan di Bulan, planet Mars, Jupiter dan planet-pelanet lainnya. (Qutub, 

2011, h.1341) 

2.1.1 Hubungan Al-Qur’an dan Ilmu Pengetahuan 

Islam merupaka agama yang sangat memperhatikan segala aspek 

kehidupan. Segalanya telah diatur sesuai dengan perintah dari Allah SWT. Aspek 

yang cukup diperhatikan dalam islam adalah pengetahuan dan ilmu yang 

bermanfaat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, seperti yang telah diterangkan 

dalam hadits Rasulullah “Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim baik muslimin 

maupun muslimah” (HR. Ibnu Majah) (Iryani, 2017, h.69) 

Kita ketahui bahwa sejak mula al-Qur‟an diturunkan sudah mulai 

merangsang akal agar berpikir integratif antara semangat untuk menuntut ilmu 

dan iman kepada Allah. Perintah Allah “bacalah” (surat Al-Alaq ayat 1) berarti 

kita dianjurkan untuk berpikir secara teratur (sistematik) dan terarah dalam 

mempelajari firman-Nya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu itu tidak bisa 

dipisahkan dengan iman karena ilmu dan iman merupakan identitas umat islam 

yang harus dijunjung tinggi. (Fajar, 2018, h.13) 

Hubungan al-Qur‟an dengan ilmu adalah sangat diperlukan bagi 

perkembangan keduanya di masa datang. Hal ini karena keduanya juga sangat 

penting bagi kehidupan manusia. Dengan mengutip pendapat Whitehed, yang 

mengatakan bahwa bila kita menyadari betapa pentingnya agama bagi manusia 

dan betapa pentingnya ilmu, maka tidaklah berlebihan dikatakan bahwa sejarah 
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kita yang akan datang bergantung pada putusan generasi sekarang mengenai 

hubungan antara keduanya. Pendapat Whitehed ini dapat dipahami, karena 

hubungan agama dan ilmu di Eropa tidaklah harmonis terutama di masa lalu pada 

abad ke-18. Hal yang sama juga sangat penting bagi umat Islam untuk merancang 

peradabannya di masa datang (Aprison, 2017, h.185-186) 

Dasar sains (ilmu-ilmu) islam adalah al-Qur‟an dan sunnah, sementara 

dasar ilmu umum seperti fisika, kimia, biologi, matematika, filsafat kosmologi 

dan sebagainya adalah alam. al-Qur‟an memandang alam semesta sebagai ayat-

ayat tuhan (ayat kauniyah), tanda-tanda kekuasaan-Nya. Itulah sebabnya para 

pemikir islam klasik mengkaji dan meneliti ilmu pengetahuan alam (yakni ilmu-

ilmu umum yang didasarkan pada alam di atas) bukan hanya sebatas ilmu 

pengetahuan saja tetapi lebih merupakan upaya menemukan jejak-jejak ilahi. 

Konsep islam tentang ilmu dalam arti yang luas bertitik tolak dari pandangan al-

Qur‟an bahwa (Fajar, 2018, h.14)  : 

1. Ilmu hanya berasal dari tuhan (Q.S al-Baqarah :31-32, Q.S al-Alaq:1-5) 

2. Dengan ilmu manusia berpotensi menjadi khalifah di muka bumi (Q.S. Al-

Baqarah : 3) 

3. Ilmu berfungsi untuk mengenal tuhan dan (mereka) memikirkan penciptaan 

langit dan bumi seraya berkata “tuhan, tidaklah engkau menciptakan ini 

dengan sia-sia” (Q.S. Ali „Imran : 191) 

2.1.2  Hubungan Ayat-Ayat Al-Qur’an Dengan Fisika 

Fisika dinamakan ilmu “thobiah” (watak) yang mempelajari keteraturan 

alam. Fisika dikembangkan berdasarkan fakta dan data empiris. Begitu banyaknya 
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pelajaran serta hikmah yang dapat diambil dari al-Qur‟an, khusus tentang alam 

semesta dapat dipelajari dengan fisika. Yang perlu diingat bahwa mengartikan dan 

menafsirkan al-Qur‟an memang fisika sebagai ilmu sains tidak ada memiliki 

kemampuan tentang itu. Untuk itulah dalam mempelajari ayat-ayat al-Qur‟an ini, 

kita berpedoman kepada terjemahan dan tafsir al-Qur‟an oleh ulama-ulama islam. 

Pembahasan fisika tentang keteraturan alam semesta itu dapat diungkapkan 

melalui hukum-hukum empiris fisika. Hukum empiris fisika berusaha 

mengungkapkan fakta alam dengan mengambarkan keteraturan sistem yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT. Maka zikir dalam membaca bacaan tauhid (zikrullah) 

bagi seorang fisisikawan seharusnya lebih mendalam artinya. Hal ini disebabkan 

karena disamping mengetahui bacaan zikir, juga mengetahui betapa maha kuasa 

dan maha agung Allah SWT dengan keteraturan alam semesta yang diciptakan-

nya. Hal tersebut juga telah diisyaratkan dalam al-Qur‟an (Q.S Ali-imran: 190-

191) agar manusia menggunakan akal pemikirannya untuk mempelajari alam 

(langit dan bumi)  (Dwiridal, Para. 4) 

Fisika itu termasuk ilmu thobi‟ah yang mengkaji tentang watak 

keteraturan alam semesta, maka pada fisika itu dibutuhkan dimensi dan 

pengukuran. Ilmu fisika pada dasarnya berusaha untuk mengungkapkan sifat dan 

kelakuan alam di sekitar kita ini pada kondisi-kondisi tertentu. Kondisi alam ini 

secara fisika dapat dipandang sebagai dimensi ruang, waktu, materi dan energi. 

Fisika merupakan ilmu alamiah dengan segala metode ilmiahnya berusaha 

mengungkapkan, merumuskan, memperhitungkan, menyimpulkan segala dimensi 

(ukuran/satuan) alam semesta.  (Dwiridal, Para. 6) 
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Fisika salah satu instrumen untuk melihat bukti-bukti keteraturan tersebut. 

Berdasarkan ayat al-Qur‟an, kita diajak untuk mengislamkan sains dan bukan 

untuk mensainskan islam. Jadi, filsafat ilmu pengetahuan dapat dijadikan 

pendukung untuk mempelajari filsafat islam yang bersumber kepada al-Qur‟an 

dan hadits. Fisika memiliki peran yang cukup strategis dalam mempelajari makna 

ayat-ayat mutasyabihat tentang alam semesta (syahadah/nyata ) dalam al-Qur‟an. 

Peran tersebut digunakan untuk memahami makna fisik yang lebih luas lagi dari 

beberapa kata-kata pada terjemahan al-Qur‟an. Kata-kata tersebut seperti siang, 

malam, pergerakan, kencangnya, garis edar, perjalanan waktu, batas waktu, 

cahaya, bersinar, kilat, petir, angin, hujan, terbang, beterbangan, yang berat, 

kegoncangan, bintang, gugus bintang, dan sebagainya. Semua makna kata tersebut 

dapat dipelajari dengan fisika. Teori-teori dan kesimpulan fisika tersebut dapat 

dijadikan pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat luas terutama umat islam. 

Pengetahuan fisika tentang watak alam itu dapat dijadikan instrument untuk 

melihat kebesaran Allah SWT pada penciptaan alam semesta, sebagaimana yang 

tersebut didalam al-Qur‟an. Pada penciptaan alam semesta. Pada bagian lain dapat 

dilihat bahwa fisika dengan metodologi dan instrumennya dapat membuka rahasia 

alam yang selama ini tidak diketahui. Semakin teliti dan semakin akurat 

instrument yang dipakai oleh ahli fisika maka semakin jelas watak dan keteraturan 

alam semesta tersebut bagi manusia. Jadi melalui fisika, kita berusaha untuk 

membaca watak dan rahasia keteraturan alam yang ada pada bumi, bulan, planet-

planet, matahari, bintang, gugus bintang, galaksi dan sebagainya. (Dwiridal, Para. 

5) 
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2.2 Integrasi Sains dan Agama 

Secara bahasa integrasi berasal dari kata integrated yang memiliki arti 

pertama keseluruhan atau utuh, yang kedua berarti bersatunya antar bagian 

menjadi satu, yang ketiga berarti menghilangkan hambatan. Dengan demikian 

penyatuan dan keterhubungan dalam hal ini adalah sains dengan agama. Amin 

abdullah mengibaratkan integrasi-interkoneksi seperti halnya mata uang yang 

memiliki dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. (Abdullah, 2013, h.10) 

Sebagai seorang muslim tidaklah hanya memahami al-Qur‟an saja, akan 

tetapi di dalam al-Qur‟an juga memberikan anjuran kepada manusia terutama 

muslim untuk menghayati alam semesta yang dapat menimbulkan perasaan 

tunduk dan mengagumi kebesaran Allah SWT di alam ini. Terdapat al-Qur‟an 

yang memberikan pedoman bagi manusia terdapat juga ayat-ayat Allah yang 

berupa alam semesta. Dengan mengkaji keduanya maka manusia dapat 

memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat, karena di dalam al-Qur‟an 

memberikan informasi yang tidak bertentangan dengan sains dan semakin 

terungkap kebenarannya. (Atiqah, 2015, h.32)  

Dalam pandangan islam, sains dan agama memiliki dasar epistimologis 

yang sama, dan tujuan pengetahuan yang diwahyukan maupun pengetahuan yang 

diupayakan adalah mengungkapkan ayat-ayat tuhan dan sifat-sifat-Nya kepada 

umat manusia. Al-Qur‟an, memperingatkan umat manusia bahwa kajian tentang 

alam hanya dapat membawa manusia dari penciptaan kepada sang pencipta, jika 
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manusia memiliki modal iman kepada tuhan. (Muhahir, 2010, h.11) Dalam 

Q.S.Yunus ayat 101, Allah SWT berfirman 

ميُُّذُر َغن كَْوٍم ْله 
 
ُت َوٱ ْلَءايَ َٰ

 
ّْلَْرِض ۚ َوَما ثُْغِِن ٱ

 
ِت َوٱ َوَٰ َم َٰ مسه

 
هُظُرو۟ا َماَذا ِِف ٱ

 
كُِل ٱ

 يُْؤِمٌُونَ 

Artinya : “Katakanlah, perhatikan apa yang ada dilangit dan di bumi. 

Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan allah dan rasul-rasul yang memberi 

peringatan bagi orang orang yang tidak beriman” 

 

Para saintis-filosof muslim menjadikan berhasil dua konsekuensi tersebut 

sebagai pondasi maupun tujuan sains. Ketika mereka berhasil memperluas 

cakrawala sains dengan menciptakan pengetahuan baru mereka semakin 

bertambah yakin kepada kebenaran tujuan sains tersebut. Melalui pembuktian 

adanya keterkaitan seluruh bagian dari alam semesta yang diketahui merekapun 

semakin yakin bahwa kesatuan kosmis memebuktikan dengan keesaan Allah. 

(Bakar, 2008, h.30) 

2.3  Teori Relativitas Waktu 

2.3.1 Pengertian waktu 

Dalam kasus besar bahasa Indonesia (KBBI), paling tidak terdapat 

empat arti kata waktu. Pertama seluruh rangkaian saat yang telah berlalu, 

sekarang, dan yang akan datang. Kedua, saat tertentu untuk menyelesaikan 

sesuatu. Ketiga, kesempatan, tempo, atau peluang. Keempat, ketika atau saat 

terjadinya sesuatu (Departemen Agama RI, 2008, h. 752) Hidup tidak mungkin 

ada tanpa dimensi waktu, karena hidup merupakan rangkaian gerak yang 

terukur. Bahkan dapat dikatakan bahwa waktu adalah salah satu titik sentral 
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kehidupan. Seseorang yang menyia-nyiakan waktu, pada hakikatnya dia sedang 

mengurangi makna hidupnya. Bahkan, kesengsaraan manusia bukan karena 

berkurangnya harta, tetapi karena membiarkan waktu berlalu tanpa makna. 

(Tasmaran, 2001, h.154) 

Mulyana (2004) mengutip Edward t. Hall dalam model mandala, apa 

dan bagaimana waktu, sebenarnya belum ada sistem yang dapat menjelaskan 

secara komprehensif. Mulyana menjelaskan pengertian konsep waktu yang 

dimaksud (h. 256-260). Sebagai berikut : 

1. Waktu biologis (biological time) adalah waktu alami yang pada saat ini 

ditunjukan oleh weker atau jam, yang secara alami identik dengan irama 

alam seperti usia alam semesta, peredaran planet, usia  manusia, 

pergantian musim, dll. Dengan demikian, waktu biologis merupakan 

waktu yang sejalan dengan siklus kehidupan. 

2. Waktu pribadi (personal time) adalah waktu yang mengisyaratkan 

pengalaman setiap orang yang bergantung pada situasi, konteks, aktivitas 

serta keadaan fisiologis dan emosi orang tersebut 

3. Waktu fisik (physical time) adalah konsep waktu alami yang diramalkan 

atau diukur untuk tujuan-tujuan pragmatis dan ilmiah, seperti 

meramalkan waktu jatuhnya 1 ramadhan sebagai awal puasa waktu atau 

juga 1 syawal yang menjadi hari raya idul fitri. Waktu kapan terjadinya 

musim hujan atau musim kemarau, dll 

4. Waktu metafisik (metaphysical time) adalah sejenis waktu pribadi, akan 

tetapi lebih subjektif lagi dan sulit dijelaskan secara konsep, karena lebih 
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menuju hal-hal yang ghaib seperti ketika seseorang yang katanya 

bertemu jin, berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, dsb 

5. Waktu mikro (micro time) adalah waktu yang dipengaruhi atau terikat 

oleh budaya primer, yang aturan-aturannya hampir seluruhnya di luar 

kesadaran. Konsep waktu monokronik (m) dan konsep waktu polikronik 

(p) merupakan dua pola waktu yang ada pada waktu mikro ini 

6. Waktu sinkron (sync time) adalah waktu mensinkronisasikan dengan 

berbagai situasi dan kondisi, emosi, dan sebagainya. Contohnya adalah 

bagaimana waktu atau jadwal kegiatan dan waktu tidur ibu yang baru 

melahirkan dengan bayi yang dilahirkannya 

7. Waktu sacral (sacred time) adalah waktu atau saat yang bersifat imajiner 

dan sacral, seperti malam lailatul qadar, idul adha, dsb 

8. Waktu profane (profane time) adalah waktu yang secara eksplisit 

dibicarakan dan dirumuskan. Waktu profane ditandai dengan jam, hari, 

minggu, bulan, tahun, decade, abad, dan millennium. Pada sistem waktu 

profane dan sakral akan saling melengkapi. Orang islam akan segera 

menguburkan jenazah, dan tidak mungkin menunda sampai berhari-hari 

seperti halnya orang Kristen 

9. Waktu meta (meta time) adalah definisi, konsep, model, atau teori 

tentang waktu dan sifat-sifatnya seperti yang dikemukakan dan ditulis 

oleh filosof, agamawan, ahli komunikasi, dll. Oleh karena itu, waktu 

meta bukan waktu yang sebenarnya, melainkan waktu yang diabstrasikan 

dari berbagai peristiwa waktu 
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2.3.2 Pembagian Waktu dan Kategorinya  

Waktu dibagi menjadi dua yaitu waktu primer dan waktu sekunder. 

Pembagian waktu primer meliputi detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, 

dasawarsa, abad dan millennium.  

1. Detik adalah sebuah stauan waktu. Satu menit adalah 1/60 dari satu 

menit, dan 1/3600 dari satu jam.  

2. Menit adalah sebuah satuan waktu. Satu menit adalah 1/60 (seper enam 

puluh) jam. Satu menit terdiri dari 60 detik.  

3. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 (satu 

perduapiluh empat) hari, satu jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang 

lebih kecil lagi. Satu jam terdiri dari: 60 menit atau 3600 detik.  

4. Hari adalah sebuah unit waktu yang diperlukan bumi untuk berrotasi 

pada porosnya sendiri. Satu hari terdiri dari siang dan malam. Satu hari 

bisa dibagi menjadi unit yang lebih kecil lagi yaitu 24 jam, 1440 menit, 

86400 detik. 

5. Pekan atau minggu adalah sebuah satuan waktu yang terdiri dari tujuh 

hari yaitu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum‟at, Sabtu atau 7 x 

24 jam = 168 jam.  

6. Tahun adalah sebuah unit waktu untuk menghitung tarikh. Di dunia ada 

dua satuan tahun yaitu Tahun Syamsiah atau Tahun Matahari dan Tahun 

Qamariah atau Tahun Bulan. 

7. Dasawarsa atau dekade adalah unit waktu yang terdiri dari 10 tahun. 

Umumnya, satu dasawarsa dimulai pada tahun yang berakhir dengan 
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angka 0, dan berakhir pada tahun yang berakhir dengan anagka 9. 

Contoh: dasawarsa 80-an, dimulai dari tahun 1980-1989.  

8. Abad adalah sebutan untuk jangka waktu seratus tahun. Satu abad 

bersamaan dengan sepuluh dekade. Abad ini, abad ke-21, bermula pada 

tahun 2001 hingga tahun 2100.  

9. Millennium adalah bilangan untuk tiap jangka waktu seribu tahun dalam 

kalender. Istilah alf yang berasal dalam bahasa arab banyak dipakai di 

Malaysia. Tahun 2000 disebut sebagai awal dari alf baru dalam 

memasuki alf ketiga (tahun 2000 sampai tahun 2999).  

Waktu sekunder atau pembagian waktu dalam sehari semalam, meliputi 

pagi, siang, sore dan malam.  

1. Pagi adalah masa awal sebuah hari. Dalam kebudayaan Indonesia, pagi 

adalah masa mulai dari tengah malam hingga sekitar pukul 10.00. Waktu 

pagi adalah istilah yang mengawali seluruh waktu dalam satu hari, 

mendahului siang, dan malam hari. Di kebudayaan Eropa dan Amerika 

Serikat, makna pagi dapat dimulai dari subuh hingga tengah hari. Namun 

demikian, bisa juga mulai dari tengah malam hingga tengah hari. Dalam 

kebudayaan yang mempergunakan siklus waktu 12 jam, periode tengah 

malam hingga tengah hari ini disebut sebagai ante meridiem, A.M., a.m., 

atau am.  

2. Siang adalah waktu ketika jam berada pada posisi 12:00. Siang dalam 

penggunaan aktivitas sehari-hari adalah waktu yang begitu di antara 

pukul 11.00 sampai pukul 15.00.  
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3. Sore atau petang adalah suatu masa dalam hari antara jam 12:00 (siang) 

sampai 18:00 (malam).  

4. Malam adalah suatu masa (waktu) di mana sebuah tempat sedang pada 

posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya 

menjadi gelap. Pada saat belahan planet bumi sedang mengalami waktu 

siang hari. Malam hari kadang-kadang didefinisikan sebagai waktu antara 

tenggelamnya matahari di ufuk (horizon) sebelah barat sampai 

munculnya matahari di ufuk sebelah timur pada keesokan harinya. 

Karena rotasi bumi yang berputar dari arah barat ke timur, maka siang 

dan malam hari akan saling berselang-seling, dan membentuk satu hari 

yang terdiri dari 24 jam. (Wardah, 2018, h.17-19) 

Sistem penanggalan yang didasarkan pada pergantian siang dan malam 

disusun berdasarkan hanya pergerakan (semu) dari matahari terhadap bumi. Ini 

adalah sistem penanggalangan matahari (tahun syamsiah/ solar year), menurut 

sistem ini satu tahun lamanya 365 hari untuk tahun-tahun basitah dan 366 hari 

untuk tahun-tahun kabisah. Secara umum, satu tahun syamsiah adalah waktu 

dari tanggal 1 januari sampai 31 desember. Perhitungannya didasarkan pada 

waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Sistem penanggalan 

ini identik dengan tahun masehi yang sekarang digunakan secara meluas dalam 

pergaulan internasional. (Sholikhah, 2018, h.36-37) 

      Satu tahun dalam perhitungan qamariah ialah lama waktu dari tanggal 1 

muharram hingga tanggal 30 zulhijjah, yang lamanya 354 hari untuk tahun-

tahun basitah atau 355 hari untuk tahun-tahun kabisah. Perhitungan Qamariah 
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didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi.  Dari bulan sabit ke bulan 

sabit berikutnya disebut 1 bulan, dan apabila telah 12 kali terjadi bulan sabit 

dianggap telah genap satu tahun Qamariah. (Sholikhah, 2018, h.37) 

    Sistem penanggalangan hijriah yang bersifat tahun bulan (lunar year) 

dapat digunakan untuk menentukan saat-saat ibadah seperti penentuan waktu 1 

ramadhan, penentuan 1 syawal. Sedangkan sistem penanggalan masehi boleh 

digunakan dalam pergaulan, terutama dalam melakukan transaksi dan bisnis. 

Penanggalan tahun masehi juga dipakai untuk menentukan waktu ibadah, 

seperti waktu sholat, karena waktu sholat sepenuhnya ditentukan oleh 

pergerakan (semu) matahari dan sama sekali tidak berurusan dengan 

pergerakan bulan terhadap bumi. (Kementerian Agama RI, h.447)  

2.3.3 Relativitas Waktu 

Relativitas waktu terbagi menjadi dua kata yaitu relativitas dan waktu. 

Menurut KBBI terdapat dua arti kata relativitas yang masuk ke dalam kelas 

kata nomina (kata benda) yaitu hal (keadaan) relatif dan kenisbian. (Aplikasi 

Kamus Online) Sedangkan dalam Kamus istilah ilmu fsika relativitas adalah 

teori fisika yang melibatkan sifat umum perambatan cahaya dan sebagai 

akibatnya terjadi ketergantungan ruang, waktu, dan pengukuran mekanis lain 

pada gerak mengamat yang melakukan pengukuran itu. Dalam pengertian lain 

relativitas adalah salah satu dari beberapa teori mengenai gerak, yang 

dirancang untuk menjelaskan penyimpanan dari mekanika newton yang timbul 

akibat gerak relatif yang sangat cepat. (Syukur, 2017, h.17) 
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Teori yang digunakan umumnya salah satu dari teori yang diajukan oleh 

Albert Einstein (1879-1955). Teori khusus diajukan pada tahun 1905 dan 

mengacu pada kerangka acuan lembam (tidak mengalami percepatan). Teori ini 

menganggap bahwa hukum-hukum fisika sama di dalam semua kerangka 

acuan dan bahwa laju di dalam ruang hampa tetap di seluruh alam semesta dan 

tidak bergantung pada laju pengamat. Teori khusus ini mengembangkan suatu 

sistem matematika untuk menyatukan pernyataan-pernyataan yang 

kelihatannya saling berlawanan. (Danusantoso, 1995, h.374) 

Syukur (2017) mengutip Chaplin dalam kamus psikologi dikenal 

dengan relativisme yang berarti prinsip yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengalaman yang secara intrinsik, akan bisa mencukupi diri sendiri, tetapi 

selalu saja  bergantung pada pengalaman lain, agar bisa bermakna (h.18). 

Syukur (2017) mengutip Ahmad Warson kemudian waktu, istilah waktu 

terambil dari bentuk tunggal bahasa arab, al-waqt dan jamaknya auqat (h.18). 

Syukur (2017) mengutip Fuad Ifram al-Bastani dalam kamus al-munjid waktu 

adalah al-miqdar min al-zaman (jumlah dari waktu) (h.18). Syukur (2017) 

mengutip Muhammad Idris Abd al-Rauf al-Marbawi menyatakan sedangkan 

dalam kamus al-marbawi, waktu adalah  waktu tempuh (h.18). Syukur (2017) 

mengutip Depdiknas dalam kamus bahasa indonesia, kata waktu berarti seluruh 

rangkaian saat ketika proses, keadaan berada dan berlangsung. Syukur (2017) 

mengutip W.J.S. Poerwadarminta dalam kamus umum besar bahasa indonesia, 

waktu adalah sekalian rentetan saat yang telah lampau, sekarang dan yang akan 

datang (h.18). Syukur (2017) mengutip Sultan Muhammad Zain dalam kamus 
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modern bahasa indonesia, bahwa waktu adalah saat, masa, ketika, kala. (h.18) 

Penjelasan di atas bahwa relativitas waktu adalah waktu yang relatif atau nisbi, 

atau sebaliknya bahwa waktu itu tidak mutlak (Syukur, 2017, h.18) 

Relativitas dalam hal ini adalah relativitas khusus atau dikenal juga 

sebagai teori relativitas khusus adalah teori fisika terkait pengukuran di dalam 

kerangka acuan inersia. Teori ini diajukan oleh Albert Einstein dalam karya 

tulisnya yang berjudul “on the electrodynamic of moving bodies”. Teori ini 

merupakan bentuk perluasaan dari prinsip relativitas galileo, menyatakan 

bahwa seluruh gerak serba sama adalah relatif, dan tak ada keadaan diam 

absolut serta tertentu (tak ada kerangka acuan istimewa). Prinsip relativitas 

khusus menyatakan bahwa, kecepatan cahaya adalah sama untuk seluruh 

pengamat inersia tak peduli keadaan gerak sumber cahaya. Teori ini dinamai 

“khusus” karena dalam teori ini prinsip relativitas berlaku hanya untuk 

kerangka acuan. Albert Einstein, pada perkembangan selanjutnya juga 

mengembangkan relativitas umum, dimana prinsip relativitas berlaku untuk 

sembarang kerangka acuan, tak hanya untuk kerangka acuan inersia. 

Relativitas khusus memiliki konsekuensi yang terbukti secara eksperimen, 

antara lain meliputi kontraksi panjang, dilatasi waktu berlawanan dengan ide 

klasik yang menyatakan bahwa selang waktu antara dua peristiwa adalah sama 

untuk semua pengamat. Prediksi relativitas khusus bersesuaian dengan 

mekanika klasik, khususnya dalam eksperimen dimana kecepatan objek adalah 

kecil dibandingkan dengan kecepatan cahaya (Hadi, 2008, h.2-3) 
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Relativitas waktu adalah fakta yang terbukti secara ilmiah. Hal ini telah 

diungkapkan melalui teori relativitas waktu Einstein di tahun-tahun awal abad 

ke-20. Sebelumnya, menusia belumlah mengetahui bahwa waktu adalah sebuah 

konsep yang relatif, dan waktu dapat berubah tergantung keadaannya. Ilmuwan 

besar, Albert Einstein. Secara terbuka membuktikan fakta ini dengan teori 

relativitas. Ia menjelaskan bahwa waktu ditentukan oleh massa dan kecepatan. 

Dalam sejarah manusia, tak seorang pun mampu mengungkapkan fakta ini 

dengan jelas sebelumnya. Tapi ada pengecualian, al-Qur‟an telah berisi 

informasi tentang waktu yang bersifat relatif sejumlah ayat yang mengulas hal 

ini salah satu di antaranya ayat yang membahas tentang  itu ialah. (Yahya, 

2002, h.78) 

Dalam kehidupan dunia fana ini, waktu dipahami sebagai sebuah 

dimensi. Manusia menjalani hidup di dunia yang fana dalam dimensi ruang dan 

dimensi waktu, ruang terdiri dari tiga dimensi dan waktu terdiri dari satu 

dimensi, jadi sosok manusia hidup dalam alam 4 dimensi. Pemahaman ruang-

waktu dalam fisika jauh lebih kompleks, pemahaman ruang-waktu yang 

absolut merupakan bagian kehidupan keseharian seperti yang digambarkan 

oleh hukum newton. Secara praktis dimensi ruang untuk mendiskripsikan 

posisi koordinat sebuah titik atau sebuah benda relatif terhadap sebuah acuan, 

bila benda tersebut bergerak atau berpindah tempat maka perlu dimensi waktu. 

(Syukur, 2017, h.22) 

Peristiwa-peristiwa dan proses-proses di alam semesta sejak lahir secara 

kontinu terus berlangsung hingga kiamat. Manusia mengenal sistem pencatat 
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waktu dalam skala panjang yang dinamakan sistem kalender, selain itu juga 

skala waktu geologis, skala perubahan-perubahan dalam waktu jutaan tahun, 

sebelum kelahiran manusia maupun sesudahnya. Melalui sistem penjejak 

waktu tersebut manusia dapat mempelajari sejarah, perubahan-perubahan 

dalam skala waktu yang panjang maupun dalam skala waktu yang relatif lebih 

singkat. (Lajnah, 2013, h.82) 

Kesimpulan yang kita capai dengan penemuan-penemuan ilmu 

pengetahuan modern adalah bahwa waktu bukanlah mutlak seperti yang 

disangka para materialis, melainkan hanya merupakan persepsi relatif.   

2.4. Penelitian Relevan 

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Jumini, dosen Program Studi 

Pendidikan Fisika dari Universitas Sains al-Qur‟an dengan judul 

“Relativitas Einstein Terhadap Waktu ditinjau Dari al-Qur‟an Surah Al-

Ma‟arij ayat 4” yang mencoba membandingkan konsep sains dan konsep 

al-Qur‟an secara umum, dan membandingkan penafsiran surah Al-

Ma‟arij ayat 4 beserta tafsir-tafsirnya (dengan membandingkan tafsir Al-

Maraghi, Al-Ahzar dan Al-Misbah) yang menjelaskan konsep kecepatan 

waktu dalam teori relativitas Einstein bahwa perpindahan yang dilakukan 

malaikat dalam waktu yang sangat singkat  

2. Herlina dalam penelitiannya yang berjudul “Studi Pustaka Aktualisasi al-

Qur‟an Dalam Teori Fisika Einstein (Teori Relativitas Khusus)” 

Mengkaji ayat-ayat al-Qur‟an yang relevan dengan teori relativitas 
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khusus Einstein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur‟an dari 

masa kemunculannya hingga kini masih sangat aktual dan akan selalu 

relevan dengan kemajuan sains maupun ilmu pengetahuan yang ada. 

Yang mana dari al-Qur‟an yang tersusun atas 30 juz, terdiri dari 114 

surah, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf ini dalam 

hubungannya dengan Relativitas Khusus Einstein diperoleh 30 ayat-ayat 

Am (umum) dan 31 ayat-ayat Khas (Khusus). Dalam menafsirkan ayat 

al-Qur‟an berkaitan teori relativitas khusus Einstein menggunakan tafsir 

Al-Misbah karya Quraish Shihab 

3. Suharmin Syukur dalam peneltiannya yang berjudul “Relativitas Waktu 

Dalam Al-Qur‟an (Suatu Kajian Maudu‟i)” Penelitian ini merupakan 

kajian kepustakaan dengan pendekatan Ilmu Tafsir dan Tafsir Maudu‟i 

yang disusun dengan menggunakan metode tematik. Penelitian ini 

berusaha menghimpun seluruh ayat-ayat yang berkaitan dengan 

relativitas waktu kemudian dianalisis dari berbagai aspek tinjauan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa relativitas waktu dalam al-Qur‟an 

adalah waktu yang relatif atau nisbi, atau sebaliknya bahwa waktu itu 

tidak mutlak 

4. Moch Saifullah dalam penelitiannya yang berjudul “Relativitas Waktu 

Dalam al-Qur‟an (Studi Penafsiran Harun Yahya Terhadap Ayat-Ayat 

Tentang Waktu” penafsiran yang dilakukan oleh Moch Saifullah pada 

penelitian ini difokuskan pada beberapa ayat yang mengetengahkan 

tentang perbedaan persepsi waktu. Perbedaan pandangan tentang waktu 
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dalam al-Qur‟an ini yang oleh Moch Saifullah coba diteliti dengan 

menggunakan teori Einstein.  

Dari beberapa penelitian relevan yang sudah dipaparkan diatas 

menunjukan perbedaan dalam penelitian ini yakni lebih memfokuskan 

pengkajian relativitas waktu dengan mengkomparasikan teori kedua tokoh 

yaitu Albert Einstein seorang tokoh ilmuwan fisika dengan teorinya 

disandarkan pada pendekatan ilmiah  melalui serangkaian eksperimen yang 

telah dilakukan, sedangkan Quraish Shihab adalah seorang ulama tafsir 

Qur‟an dimana teori yang dikemukakan berkaitan teori relativitas waktu 

bersandar pada pendekatan ayat al-Qur‟an. Peneliti ini mengkomparasikan 

teori kedua tokoh tersebut dengan melihat relasi antara keduanya apakah 

terdapat persamaan dan perbedaan antara teori tersebut 
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