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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Allāh Azza wa Jalla adalah satu-satunya dhat yang berhak untuk diibadahi, Ar-Rabb
lah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Maksudnya, hanya Sang Pencipta, Sang
Pemilik, Sang Pengatur, dan Pemelihara alam semesta, Rabbul ‘alamin lah yang berhak
disembah. Adapun selain-Nya tidaklah berhak disembah. Pencipta alam ini adalah Esa, tiada
sekutu bagi-Nya. Tauhid ini sangat mashhur di kalangan Mushrikin Arab. Mereka walaupun
dalam kondisi mushrik namun masih mengakui bahwa Allāh adalah Tuhan segala sesuatu dan
Pencipta-Nya, dan Al-Qur’an telah mencatat hal ini dalam firman-Nya Q.S. az-Zumar ayat
81 :

ِي َما َكانَ يَ ادعُ اوا اِلَ اي ِه ِم ان قَ اب ُل َو َجعَ َل
ُ َسان
ِس ا
َّ َواِذَا َم
َ َض ٌّر د
َ اْل ان
َ عا َربَّه ُمنِ ايبًا اِلَ اي ِه ث ُ َّم اِذَا خ ََّولَه نِ اع َمةً ِم انهُ نَس
ار
سبِ اي ِله قُ ال ت َ َمت َّ اع بِكُ اف ِركَ قَ ِل اي ًًل اِنَّكَ ِم ان ا َ ا
ِ ٰصح
َ ُض َّل
ِ ِ هّلِلِ ا َ اندَادًا ِلي
َ ع ان
ِ َّب الن
"Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon (pertolongan) kepada Tuhannya
dengan kembali (taat) kepada-Nya; tetapi apabila Dia memberikan nikmat kepadanya dia lupa
(akan bencana) yang pernah dia berdoa kepada Allāh sebelum itu, dan diadakannya sekutusekutu bagi Allāh untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya. Katakanlah, ‘Bersenangsenanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk
penghuni neraka.’2”
Dan apa bila orang kafir ditimpa kemudhorotan mereka merintih kepada Allāh
meminta pertolongan dan bertobat kepada-Nya kemudian apabila Allāh telah memberi
nikmat kepadanya mereka akan lupa apa yang pernah mereka serukan yakni rintihannya
kepada Allāh dan mereka mengadakan sekutu-sekutu bagi Allāh untuk menyesatkan manusia
dari agama Islam katakanlah: “bersenang-senanglah dengan kekafiranmu sementara waktu

Muḥammad Hambal, Pendidikan Tauhid dan Urgensinya Bagi Kehidupan Muslim,TADARUS:
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selama sisa hidupmu sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka”. 3
Kemudian salah satu cara untuk melihat kebesaran Allāh Ta’ala adalah dengan
melihat makhluk-Nya, makhluk Allāh Subḥanahu wata’ala yang dapat kita lihat saat ini
sangatlah banyak di antaranya bumi yang kita pijak ini, matahari, bulan, pergantian siang dan
malam, dan masih banyak yang lainnya. Bahkan Allāh yang dalam beberapa firman-Nya agar
manusia melihat ciptaan-Nya dalam Q.S. al-Ghāshiyah Ayat 17-20 :

ُ أَفَ ًَل يَ ان
صبَ ا
اف ُرفِعَ ا
اف ُخ ِلقَ ا
﴾وإِلَى
َّ ﴾ َوإِلَى ال۱۷﴿ت
ِ س َم
ِ ُاف ن
َ ﴾وإِلَى اال ِجبَا ِل َكي
َ اء َكي
َ اْلبِ ِل َكي
ِ ظ ُرونَ إِلَى ا
َ ۱۹﴿ ت
َ ۱٨﴿ت
س ِط َح ا
﴾۲۰﴿ ت
ُ اف
ِ ااْل َ ار
َ ض َكي
"(17) Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? (18) Dan
kepada langit, bagaimana ia ditinggikan? (19) Dan kepada gunung-gunung bagaimana ia
ditegakkan? (20) Dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan?"4
Allāh berfirman seraya memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk melihat kepada
makhluk ciptaan-Nya yang menunjukkan akan kekuasaan dan juga keagungan-Nya “Maka
apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan?” Sesungguhnya ia
merupakan ciptaan yang sangat menakjubkan, yang susunan tubuhnya amat mengherankan,
dimana unta ini mempunyai kekuatan yang dahsyat. Namun demikian, ia sangat handal untuk
dijadikan sebagai sarana mengangkut beban yang berat serta mengantarkan kusir yang lemah,
dagingnya dapat dimakan, kulitnya dapat pula dimanfaatkan, serta susunya pun dapat diminum
juga. Shuraih al-Qaḍi berkata: “Marilah keluar bersama sehingga kita dapat melihat unta,
bagaimana ia diciptakan. Juga melihat langit, bagaimana ia ditinggikan.” Maksudnya Allāh
Azza wa Jalla meninggikan langit dari bumi. “Dan kepada gunung-gunung bagaimana ia
ditegakkan?” Artinya, menjadikannya tertancap kuat sehingga benar-benar kokoh lagi tangguh,
agar bumi beserta penghuninya tidak menjadi goyang. Dan di dalamnya diberikan berbagai
manfaat serta tambang.5
“Dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan?” Maksudnya dijadikan sehingga
terhampar. “Suṭihat”, jelas menunjukan bahwa bumi itu rata bentuknya, pendapat inilah yang
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Abdullāh bin Muḥammad Alu Shaikh. (2019). Tafsir Ibnu Kathir Jilid 10. Terj. M.Abdul Ghoffar dan
Abu Ihsan. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’I. hlm. 351-352.

dianut oleh ulama Shara’. Jadi, bentuk bumi bukanlah bulat seperti bola sebagaimana yang
dikatakan oleh para ahli ilmu konstruksi. Masalah ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya
dengan salah satu rukun syariat.6

Lalu firman-Nya Azza wa Jalla dalam Q.S al-A’raf ayat 54 :

ار يَ ا
َّ إِ َّن َربَّ ُك ُم
ُطلُبُه
ِ اوا
َّ َّللاُ الَّذِي َخلَقَ ال
َ ض فِي ِست َّ ِة أَي ٍَّام ث ُ َّم ا است ََو ٰى
َ ت َو ااْل َ ار
َ علَى االعَ ار ِش يُ اغشِي اللَّ اي َل النَّ َه
َ س َم
َّ َحثِيثًا َوال
َّ َارك
ٍ س َّخ َرا
ََّللاُ َربُّ االعَالَ ِمين
َ وم ُم
َ َت بِأ َ ام ِر ِه أَ َْل لَهُ االخ اَل ُق َو ااْل َ ام ُر تَب
َ ش ام
َ س َو االقَ َم َر َوالنُّ ُج
"Sesungguhnya Rabb kamu ialah Allāh yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam
masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsh; Dia menutupkan malam kepada siang yang
mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang
(masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah
hanyalah hak Allāh. Maha Suci Allāh, Rabb semesta alam."7
Dari ayat-ayat di atas banyak sekali ciptaan Allāh Azza wa Jalla dengan demikian
sudah sepatutnya seorang pelajar muslim dan muslimah untuk merenungkan tanda-tanda
kekuasaan Allāh agar tertancap iman yang kokoh di dalam hatinya, lalu bumi yang kita pijak
ini juga ada tanda-tanda kekuasaan Allāh Tabaraka wa Ta’ala diantara yang paling mendasar
seperti dalam firman-Nya Q.S. az-Zukhruf ayat 10 :

َسب ًًُل لَّعَلَّ ُك ام تَ اهتَدُون
ُ ض َم اهدًا َو َجعَ َل لَ ُك ام فِي َها
َ ٱلَّذِى َجعَ َل لَ ُك ُم اٱْل َ ار
"Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di
atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk."8
Tafsir Ayat ini dalam kitab Tafsir Muyassar adalah, “Dia-lah Yang telah menjadikan
untuk kalian bumi yang terhampar,memudahkan untuk kalian jalan-jalan di atasnya untuk
kehidupam kalian dan perniagaan kalian, agar dengan jalan-jalan tersebut kalian dapat meraih
kemaslahatan kalian,dunia dan agama.” 9 Lalu selain bumi yang kita pijak ini ada kebesaran
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Allāh Ta’ala yang Nampak di langit yakni diantaranya matahari dan bulan firman-Nya Q.S.
Yunus ayat 5 :

َّ ه َُو الَّذِي َج َع َل ال
َّ َاب َما َخلَق
َّللاُ ٰذَلِكَ ِإ َّْل
ِ َعدَد
ً ُضيَا ًء َو االقَ َم َر ن
َ س
َ َاز َل ِلتَ اعلَ ُموا
ِ س
َ السنِينَ َو اال ِح
ِ ورا َوقَد ََّرهُ َمن
َ ش ام
َت ِلقَ او ٍم يَ اعلَ ُمون
ِ َص ُل ااْليَا
ِ ق يُف
ِ ِب اال َح
"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilahmanzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun
dan perhitungan (waktu). Allāh tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.
Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui."10
Allāh, Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan menjadikan bulan bercahaya,
dan menentukan bagi bulan tempat-tempat perputarannya. Dengan matahari akan diketahui
(pergantian) hari-hari, dan dan dengan bulan akan diketahui (pergantian) bulan-bulan dan
tahun-tahun. Dan tidaklah Allāh menciptakan matahari dan bulan, kecuali karena adanya
kuasa Allāh dan pengetahuan-Nya. Dia menerangkan hujjah-hujjah dan bukti-bukti petunjuk
kepada orang-orang yang mengetahui hikmah penciptaan makhluk.11 Lalu kebesar-Nya yang
lain bisa kita lihat dari pergantian siang dan malam firman-Nya Q.S. Al-Anbiyā ayat 33 :

َّ ار َوال
َس َو االقَ َم َر ُك ٌّل فِي فَلَكٍ يَ اسبَ ُحون
َ َوه َُو الَّذِي َخلَقَ اللَّ اي َل َوالنَّ َه
َ ش ام
"Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing
dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya."12
Dan Allāh Ta’ala, Dia-lah yang menciptakan malam agar manusia dapat beristirahat
padanya dan siang hari supaya mereka dapat mencari penghidupan di dalamnya. Dan dia
menciptakan matahari sebagai pertanda bagi siang hari dan bulan sebagai pertanda untuk
waktu malam. Dan masing-masing memiliki garis edar tempat ia berjalan dan beredar, tanpa
melenceng darinya.13 “Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang.” Yaitu, malam
dengan kegelapan dan ketenangan serta siang harinya dengan cahaya dan kesibukannya.
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Terkadang, malam lebih panjang waktunya dan siangnya lebih singkat, atau sebaliknya.
“Matahari dan bulan,” matahari memiliki cahaya khusus, ruang edar sendiri. Sedangkan
bulan dengan cahaya lain, ruang edar lain. “Masing-masing dari keduanya itu beredar di
dalam garis edarnya.” Yaitu mereka beredar. 14
Dari ayat Q.S. Al-Anbiyā ayat 33 di atas kita dapat menyimpulkan matahari sebagai
pertanda siang dan bulan sebagai pertanda malam, lalu masing-masing berderar dalam garis
edaranya yang berarti yang beredar adalah matahari dan bulan akan tetapi dalam ilmu sains
matahari tidaklah beredar melainkan matahari adalah pusat alam semesta itulah yang
dinyatakan oleh para ilmuwan. Namun tidak semua Ilmuwan dan ulama berpendapat bahwa
geosentris adalah teori yang sesuai dengan realita dan Al-Qur’an sebagian berpendapat
heliosentris adalah teori yang paling tepat untuk diterapkan dalam realita kehidupan dan
paling sesuai dalam realita dan Al-Qur’an.
Sebelum membahas lebih jauh alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu
apa itu geosentris dan heliosentris, geosentrisme atau disebut Teori Geosentrik, Model
Geosentrik (bahasa Inggris: geocentric model atau geocentrism, Ptolemaic system) adalah
istilah astronomi yang menggambarkan alam semesta dengan bumi sebagai pusatnya dan pusat
pergerakan semua benda-benda langit. Model ini menjadi sistem kosmologi predominan pada
budaya kuno misalnya Yunani kuno, yang meliputi sistem-sistem terkenal yang dikemukakan
oleh Aristoteles dan Claudius Ptolemaeus.15 Dalam astronomi, heliosentrisme adalah model
astronomi yang mana bumi mengelilingi matahari yang berada pada pusat tata surya. Kata
berasal dari bahasa Yunani (ήλιος Helios = Matahari, dan κέντρον kentron = pusat). Secara
historis, heliosentrisme bertentangan dengan geosentrisme, yang menempatkan Bumi di pusat
alam semesta.
Teori Geosentris dikemukakan oleh Claudius Ptolemaeus seorang astronom Mesir-

Abdullāh bin Muḥammad Alu Shaikh. (2019). Tafsir Ibnu Kathir Jilid 6. Terj. M.Abdul Ghoffar dan
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Maret 2020).
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Yunani. Menurut pendapatnya, Bumi adalah pusat alam semesta sedangkan Matahari dan
planet-planet lain beredar mengelilingi Bumi. Teori Heliosentris dikemukakan oleh Nicolaus
Copernicus, seorang ilmuwan di bidang astronomi, matematika, dan ekonomi berkebangsaan
Polandia. Copernicus mengusulkan model alam semesta di mana Bumi, planet-planet dan
bintang-bintang semuanya berputar mengelilingi Matahari. Namun pada peradaban Kuno Di
seluruh dunia percaya bumi itu datar dan adalah pusat yang tidak bergerak dari alam semesta
di sekitarnya, sementara alam semesta itu sendiri berputar memenuhi siklus harian dalam
lingkaran sempurna. Alam semesta geosentris ini kebenarannya terbukti oleh pengalaman dan
eksperimen, yang tetap tak terbantahkan selama ribuan tahun.16
Lalu pada abad ke-16, model geosentris secara bertahap digantikan oleh model
heliosentris alam semesta, sebagaimana dianut oleh Copernicus, dan kemudian Galileo dan
Kepler. Teori Copernicus tentang Bumi yang bergerak akan terus menginspirasi pemikiran di
bidang fisika, misalnya konsep gravitasi dan kelembaman (inersia). Ide-ide ini akan disusun
oleh Sir Isaac Newton dalam buku Principia yang membentuk dasar fisika dan astronomi
modern. Setelah itu ada percobaan stellar parallax penelitian itu dilakukan dengan melihat
posisi salah satu bintang terhadap rasi bintang tertentu sebagai latar belakangnya dan
dikolerasikan dengan perputaran bumi terhadap matahari selama 12 bulan.17
Pembahasan geosentris dan helosentris ini tidak hanya dibahas oleh ilmuwan saja akan
tetapi oleh orang-orang yang memperdala ilmu keagamaan seperti para ulama dan juga para
pendeta. Karena teori geosentris sebenarnya sangat jelas dalam bible dan Al-Qur’an bahkan
kitab suci lainnya namun sains modern melihat dari sisi lain dari teori tersebut dan banyak
mempengaruhi manusia saat ini.
Firman Allāh Ta’ala dalam Q.S. Yāsin ayat 38 :

َّ َوال
س تَجا ِري ِل ُم استَقَ ٍر لَ َها
ُ ش ام
"Matahari beredar di garis orbitnya."18

16

Eric Dubay. (2016). The Flat Earth Conspiracy. Terj. Indiani G. Depok: Bumi Media. hlm. 21.
Putro Cahyo W. (2018). Klaim Serius Bumi Datar. Sukabumi: CV jejak. hlm. 27.
18
Abdul Aziz Abdul Rauf. (2017). Al-Qur’an Hafalan Al-Hufaz. Bandung : Cordoba. hlm. 442.
17

“Dan matahari berjalan” ayat ini dan seterusnya merupakan bagian dari ayat wa-āyatul
lahum, atau merupakan ayat menyendiri, yakni tidak terikat oleh ayat sebelumnya, demikian
pula ayat wal qamara, matahari tidak akan menyimpang dari garis edarnya. Demikian
beredarnya matahari itu ketetapan dari Allāh Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui tentang
makhluk-Nya.19
Ini adalah pendapat Lajnah Daimah, sebagaimana diterangkan dalam fatwa no. 18647,
9247, dan 15255. Lajnah Daimah bahkan mengharuskan siapapun untuk membuang teori
heliosetris. lantaran itu hanya teori dan tidak sesuai dengan makna teks Al-Qur’an.
Berdasarkan pendapat Shaikh bin Bāz, ”Telah tersiar pada zaman ini di kalangan para
penulis dan pengajar bahwasanya bumi itu berputar sedangkan matahari itu tetap, dan pendapat
ini diikuti oleh banyak orang, maka banyak sekali pertanyaan. Tentang masalah ini. Maka saya
katakan: "Al-Qur’an dan as-Sunnah serta kesepakatan para ulama dan realita yang ada
menunjukan bahwa matahari itu beredar di garis edarnya sebagaimana yang ditetapkan oleh
Allāh Ta’ala sedangkan bumi diam tidak bergerak, yang mana Allāh menyiapkan sebagai
tempat tinggal dan Allāh mengokohkan dengan gunung-gunung supaya tidak bergerak bersama
mereka.”
Sesudah itu Shaikh al-Uthaimin, ”Mengenai pendapat kami tentang peredaran
matahari mengelilingi bumi yang dengannya akan terjadi perubahan siang dan malam, maka
kami berpegang dengan ẓahir dari naṣ al-Kitab dan as-Sunnah bahwasanya matahari yang
bergerak mengelilingi bumi yang dengannya terjadi pergeseran waktu siang dengan malam.
Sehingga ada dalil yang qoth’I yang bisa dijadikan hujjah untuk bisa memalingkan ẓahir naṣ
al-Kitab dan as-Sunnah, dan manakah dalil itu? "Firman Allāh Azza wa Jalla Q.S. Al-Baqarah
ayat 258 :

َّ ٱّلِلَ يَأاتِى ِبٱل
َّ فَإِ َّن
ق
ِ ش ام ِس ِمنَ اٱل َم اش ِر
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"...Ibrahim berkata: Sesungguhnya Allāh menerbitkan matahari dari timur..."20
Sementara itu, Shaikh al-Albani berpendapat yang lebih tepat heliosentris. Ini lebih
mendekati hasil penelitian empiris. Kemudian beliau menjawab mengenai tafsir surat yasin
ayat 38 di atas, yang itu menjadi salah satu dalil utama geosentris. Shaikh al-Albani
menyatakan, bahwa di surat Yāsin, Allāh Ta’ala menyebutkan beberapa tanda kekuasaanNya,di ayat 33-36, Allāh berbicara tentang bumi, di ayat 37 dan 38, Allāh berfirman tentang
matahari,di ayat 39 dan bagian awal ayat 40, Allāh berbicara tentang bulan.
Kemudian Q.S Yāsin akhir ayat 40, Allāh berfirman Ta’ala :

ََوكُ ٌّل فِي فَلَكٍ يَ اسبَ ُحون
"Dan semuanya beredar di alam semesta" Kemudian Shaikh al-Albani menyimpulkan, bahwa
kata ‘semua ’lebih dekat jika kita berlakukan untuk bumi, matahari, dan bulan. Sehingga
semuanya berputar.21
Dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, penelitian ini akan mendalami
ilmu astronomi tentang pusat alam semesta menurut ilmuwan dan ulama oleh karena itu
penelitian ini akan diberi judul “Astronomi dalam Al-Qur’an Studi Tafsir Tematik Ayat
Heliosentris dan Geosentris”.
B. Indentifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi dan Pembatasan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi dan dibatasi permasalahan
sebagai berikut :
1. Perbedaan pendapat ilmuwan tentang kebenaran teori heliosentris dan geosentris dalam ilmu
sains.
2. Perbedaan pendapat tentang ayat heliosentris dan geosentris.

Orlando Ferguso, ”Penganut Geosentris Agamawi” (https://id.wikipedia.org/wiki/ geosentrisme,
Diakses pada 21 Desember 2021).
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2. Perumusan Masalah
Fokus permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana Penafsiran Ayat-ayat tentang Heliosentris dan Geosentris?
2. Apa Analisis Ayat-ayat Heliosentris dan Geosentris?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk Mengetahui Penafsiran Ayat-ayat Heliosentris dan Geosentris.
2. Untuk Menganalisis Ayat-ayat Heliosentris dan Geosentris.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
a. Diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam pendidikan Ilmu
Al-Qur’an dan Tafsir serta dapat menambah referensi khususnya dalam hal akidah.
2. Kegunaan Praktis
a. Bagi jurusan Ushuluddin STAI Al Hidayah Bogor, dengan adanya penelitian ini diharapkan
dapat menambah referensi ilmiah dan dapat dijadikan acuan atau pertimbangan kepustakaan
bagi peneliti selanjutnya.
E. Penelitian yang Relevan

Tentang tema ini, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Geosentris dan
Heliosentris, namun hanya dibatasi menjadi sebagai berikut:
Dalam penelitian Slamet Hambali dengan tajuk Astronomi Islam dan Teori Heliocentris
Nicolaus Copernicus, dalam penelitian ini Hambali menguraikan antaran Astronomi Islam dan
teori heliocentri. Konsep Heliocentris dikemukakan oleh seorang filosof Yunani: Aristarchus.
Namun teori tersebut masih sebatas hipotesa, dan berseberangan dengan pendapat Aristoteles.
Teori Heliocentris belum mampu menggantikan teori Geocentris, lebih-lebih dengan
munculnya Ptolomeus (tahun 140 M) yang dikenal sebagai pelopor teori Geocentris, yang
menulis buku besarnya berjudul Almagest dan menjadi rujukan para Astronom selama berabad-

abad. Namun setelah Nicolaus Copernicus menulis buku dengan judul De Revolutionibus
Orbium Coelestium yang mempublikasikan teori Heliocentris, akhirnya teori ini mampu
meruntuhkan teori Geocentris yang telah lama mapan. Al-Qur’an yang diwahyukan jauh
sebelum teori ini dikemukakan telah menjelaskan konsep astronomi tentang gerak bumi dan
selaras dengan teori Heliocentris. Dalam al-Qur’an terdapat ayat–ayat tentang bumi, bulan dan
matahari, seperti Surat Yūnus: 5, al-Naml: 88, Yāsīn: 38, dan 40, al-Anbiyā’: 33, Āli ‘Imrān:
190. Aḥmad Musṭafā al-Marāghī dalam Tafsīr al-Marāghī menegaskan bahwa teori
Heliocentris-lah yang sesuai dengan al-Qur’an dan lahirnya teori Heliocentris adalah
merupakan bagian dari mu’jizat al-Qur’an.
Dalam penelitian lainnya oleh Sakirman dengan judul Memahami Konsep Dasar Gerak,
Bentuk Dan Ukuran Bumi Studi Analisis Kitab Al-Qanun Al-Mas'udi Karya Al-Biruni Dalam
Konteks Hukum Islam, Sakirman menyimpulkan Secara singkat, al-Qanun al-Mas‟udi
mengeborasikan tentang seluk-beluk kajian astronomi modern, karena dalam kajian
matematisnya al-Biruni sudah menggunakan perhitungan higt accuration (ketelitian tingkat
tinggi). Salah satunya adalah kajian tentang dasar, gerak, bentuk dan ukuran bumi. Menurut
pemikiran al-Biruni sebagaimana yang dituangkan dalam al-Qanun al-Mas‟udi, al-Biruni
membuktikan bahwa bentuk bumi adalah bulat, bumi berputar mengelilingi matahari dan bulan
berputar berdasarkan garis edarnya mengelilingi bumi. Berdasarkan asumsi di atas, al-Biruni
dapat disejajarkan dengan ilmuan astronomi modern. karena dalam pemikirannya, al-Biruni
berusahan menepis kajian astronomi yang bermetodologi astrologi
F. Kerangka Pemikiran
Geosentris dan heliosentris adalah, geosentrisme atau disebut Teori Geosentrik, Model
Geosentrik (bahasa Inggris: geocentric model atau geocentrism, Ptolemaic system) adalah
istilah astronomi yang menggambarkan alam semesta dengan bumi sebagai pusatnya dan pusat
pergerakan semua benda-benda langit. Model ini menjadi sistem kosmologi predominan pada
budaya kuno misalnya Yunani kuno, yang meliputi sistem-sistem terkenal yang dikemukakan

oleh Aristoteles and Claudius Ptolemaeus.22 Dalam astronomi, heliosentrisme adalah model
astronomi yang mana bumi mengelilingi matahari yang berada pada pusat tata surya. Kata
berasal dari bahasa Yunani (ήλιος Helios = Matahari, dan κέντρον kentron = pusat). Secara
historis, heliosentrisme bertentangan dengan geosentrisme, yang menempatkan Bumi di pusat
alam semesta.23
G. Metodologi Penelitian (Sumber Primer dan Sekunder)
Sebuah penelitian, karena dengan adanya suatu metode akan membentuk karakter ilmiah
dari sebuah penelitian. Jenis penelitian ini adalah Library research (penelitian pustaka), yaitu
penelitian dengan sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya relevan
dengan permasalahan yang diteliti.
Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Tematik. Untuk
mendapatkan pengetahuan mengenai gambaran tentang alam semesta dan Teori Geosentris
dan Heliosentris dalam Al-Qur’an, yang harus dilakukan adalah menghimpun ayat-ayat
tentang tema Geosentris dan Heliosentris terlebih dahulu. Selanjutnya, menganalisis ayatayat tersebut dengan dianalisis berdasarkan prosedur dalam metode maudhu’i dengan
merujuk pada karya-karya tafsir Al-Qur’an yang terkait dengan topic Geosentris dan
Heliosentris dalam Al-Qur’an.
Penelitian ini juga menggunakan corak tafsir ilmi yang merupakan corak penafsirannya
berorientasi pada upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an yang dikolerasikan dengan ilmuilmu pengetahuan (ilmu eksperimen) guna mengungkapkan kemukjizatan Al-Qur’an, atau
dalam kata lain corak tersebut menitik beratkan penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Qur’an
pada segi ilmu sains.
Sumber Data
Sebagai penelitian studi kepustakaan, maka sumber data yang digunakan pada penelitian

Lawson,”Science in the Ancient World”( https://id.wikipedia.org/wiki/Geosentrisme, Diakses pada 27
Maret 2020).
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ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut:
1. Sumber Primer
Refrensi yang akan dijadikan sumber utama atau acuan dalam menggali informasi dan
data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kumpulan dari berbagai macam bukubuku yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian ini. Salah satunya adalah sebuah
karangan buku dari Eric Dubay, yang berjudul The Flat Earth Conspiracy. Kemudian tidak
sampai disitu, beberapa kitab tafsir yang digunakan diantaranya adalah karya Ibnu Kathir
yang ditulis ulang oleh Dr.’Abdullāh bin Muḥammad Alu Shaikh yang berjudul Tafsir Ibnu
Kathir, kemudian karangan Imam Jalaluddi Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuthi yang
berjudul Jalalain, kemudian karangan Dr.Ṣalih bin Muḥammad Alu Shaikh, dkk yang
berjudul Tafsir Muyassar dan lainnya.
2. Sumber Sekunder
Kemudian buku-buku yang dijadikan sebagai sumber sekunder diantaranya karangan
Puro Cahyo W yang berjudul Klaim Serius Bumi Datar, kemudian karangan dr. Zakir Naik
yang berjudul Miracles of Al-Qur’an & As-Sunnah, Kemudian karangan Jumanta yakni Buku
Pintar Ruang Angkasa dan sebagainya

BAB II
KAJIAN PUSTAKA HELIOSENTRIS DAN GEOSENTRIS

A. Makna Heliosentris dan Geosentris
1. Makna Heliosentris
Heliosentrisme atau heliocentric theory adalah model astronomi yang mana bumi
mengelilingi matahari yang berada pada pusat tata surya. Kata berasal dari bahasa Yunani
(ήλιος Helios = Matahari, dan κέντρον kentron = pusat). Secara historis, heliosentrisme
bertentangan dengan geosentrisme, yang menempatkan Bumi di pusat alam semesta. 24 Atau
dapat didefinisikan helio artinya matahari sedangkan sentris artinya pusat. Dalam bukunya De
Revolutionibus Orbirum Coelestium, Copernicus menetapkan matahari sebagai pusat tata surya
dan semua planet, termasuk bumi, bergerak mengelilingi matahari
Nicolaus Copernicus (1473-1543) was a Renaissance era mathematician and
astronomer from Prussia (then part of Poland) who formulated an astronomical model with
the Sun rather than the Earth at the center, meaning that the planets as well as Earth revolve
around the Sun. This is called The Heliocentric Model'. 25

Nicolaus Copernicus (1473-1543) adalah matematikawan dan astronom era peralihan
abad pertengahan kepada abad modern di eropa atau biasa disebut era renasains, beliau berasal
dari prusia yang merumuskan model astronomi dengan matahari daripada bumi sebagai
pusatnya, yang berarti planet-planet dan juga bumi berputar mengelilingi matahari. ini disebut
'model heliosentris'.

Kontributor Wikipedia, “Heliosentrisme” (https://id.wikipedia.org/w/index.php ?title=
Heliosentrisme&oldid=17942002 diakses pada tanggal 8 Febuari 2021 pukul 11:00 WIB)
25
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17.
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Gambar 1. Model Heliosentris
Matahari adalah pusat tata surya. Seluruh komponen tata surya termasuk 8 planet
dengan satelit-satelitnya masing-masing asteroid, komet, dan debu angkasa berputar
mengelilingi Matahari. Heliosentris berasal dari bahasa Yunani (Helios = Matahari dan
Kentron = pusat). Heliosentrisme adalah teori yang berpendapat bahwa Matahari adalah pusat
tata surya. Tokoh Heliosentris adalah Nicolaus Copernicus yang kemudian teori ini diperluas
oleh Johanes Kepler dan dibuktikan oleh teleskop ciptaan Galileo Galilei.26
2. Makna Geosentris
Geosentris berasal dari bahasa Latin, geo : Bumi dan centre : pusat. Jadi, Teori
geosentris adalah seseorang yang berpendapat bahwa pusat alam semesta adalah Bumi karena
Bumi selalu tenang, diam, tidak bergerak dan tidak berputar. Bumi adalah tempat tinggal
manusia, hewan dan tumbuhan yang terdiri dari lautan, daratan dan oksigen. Maka, semua
benda langit yang terdiri dari Bulan, Bintang-bintang dan Matahari mengelilingi Bumi.27
Geosentris adalah klaim bahwa bumi sebagai pusat alam semesta bukanlah matahari
yang sebagai pusatnya seperti dalam teori heliosentris. Menurut teori ini, Bumi sebagai pusat
alam semesta berada dalam keadaan diam dan planet-planet, Matahari, serta benda-benda langit
lainnya bergerak mengitarinya. Gerak semu (apparent motions) planet, bulan, dan matahari
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relatif terhadap bintang dan terhadap satu sama lain dijelaskan secara lengkap dalam teori
geosentris Hipparchus yang dikembangkan sekitar tahun 140 sebelum masehi. Hipparchus
adalah ahli astronomi terbesar di masa Yunani Kuno. Selanjutnya teori tersebut dikembangkan
oleh Claudius Ptolemaeus (Ptolemy) sekitar tahun 150 TM (Tarikh Masehi) dan disebut sebagai
teori Ptolemaic. Dalam teori Ptolemaic, Bumi berada pada pusat alam semesta. Bulan berputar
mengelilingi Bumi dengan orbit yang paling dekat, sementara bintang-bintang terletak dalam
bulatan angkasa yang besar dan berputar dalam orbit yang paling jauh.28

Gambar 2. Ilustrasi Konsep Geosentris Pemahaman Bumi Datar
Matahari dan bulan beredar dari timur kebarat (searah jarum jam), mengelilingi bumi
yang berbentuk cakram dengan orbit yang berubah namun teratur berganti saat pergantian
bulan. Tiap satu putaran, berarti satu pergantian hari. Perubahan orbit edar matahari
menyebabkan terjadinya pergantian dan perbedaan musim di tiap-tiap wilayah bumi.29
28
29
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B. Sejarah Heliosentris dan Geosentris
1. Sejarah Heliosentris
Jika membahas sejarah teori heliosentris yang terbesit dalam fikiran kebanyakan orang
adalah Copernicus padahal yang pertama mencetus teori ini adalah “Aristarchus, Greek
astronomer; lived at Samos about 260 b.c.”

30

Aristarchus, beliau adalah seorang pakar

astronomi Yunani, Aristarchus hidup di Samos (Sekitar 260 SM). Namun ketika itu Aristarchus
baru sebatas hipotesa, belum dituangkan dalam bentuk karya tulis, apalagi pada saat itu
pendapat Aristarchus tidak sejalan dengan pendapat Aristotels (384 SM-322 SM), sehingga
teori Heliosentris Aristarchus tersisihkan oleh teori Geocentris yang menganggap bumi
menjadi pusat perputaran bintang-bintang, matahari dan bulan, lebih-lebih dengan munculnya
Ptolomeus (tahun 140 M) yang dikenal sebagai pelopor teori Geosentris, dengan karya tulis
buku besarnya berjudul "Almagest" yang dijadikan rujukan para Astronom selama berabadabad.31
Dalam bidang astronomi, orang-orang Eropa banyak mempelajari hasil karya astronom
muslim dan menerjemahkannya kedalam bahasa Inggris, seperti karya al-Khawarizmi berjudul
al-Mukhtaṣar fi hisabil wal muqabalah diterjemahkan oleh Gerard dari Gremona menjadi The
Mathematics of Intergration and Equations. Buku al-Battani berjudul Tabril al-Maghesti
diterjemahkan oleh Plato dari Tipologi, serta dikutip oleh Nicolaus Copernicus dalam bukunya
De Revolutionibus Orbium Coelestium.32
Nicolaus Copernicus was born in 1473 at Thorn on the banks of the Vistula. His father
was a prosperous merchant and municipal official in the old Hansa town. But he died when
Nicolaus was only ten years old; and it was the boy's good fortune to have for maternal uncle
Lucas Watzel- rode, who became Bishop of Ermland in 1489. The uncle took a fatherly interest
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in the nephew, guiding his way and smooth- ing his path. While Copernicus was still a young
man, Bishop Lucas designated him a canon of the Cathedral of Frauenburg.' He enjoyed the
income from this ecclesiastical post until his death (May 24, 1543) at the scriptural age of
seventy; and before he was thirty years old, he received in addition an appointment to a
sinecure at Breslau. Copernicus had his elementary schooling in his native city and entered
the University of Cracow in 1491. After several years of attendance at the renowned Polish
center of learning, he journeyed to Italy in 1496. At Bologna and Padua he studied the liberal
arts, medicine, and law, obtaining the doctor's degree in canon law at Ferrara in 1503. 33
Sedikit beberapa biograpi para pendukung teori Heliosentrisme yang pastinya
berpengaruh terhadap peradaban astronomi yang pertama adalah Nicolaus Copernicus, lahir
pada 1473 di Thorn di tepi Vistula. Ayahnya adalah seorang pedagang dan pejabat kota yang
makmur di kota tua Hansa. tetapi dia meninggal ketika nicolaus baru berumur sepuluh tahun
dan itu adalah keberuntungan anak laki-laki untuk memiliki paman dari pihak ibu Lucas
Watzelrode, yang menjadi uskup di Ermland pada tahun 1489. ketika Copernicus masih muda,
uskup Lucas menunjuknya sebagai kanon katedral pos gerejawi sampai kematiannya (24 Mei
1543). Copernicus menjalankan pendidikan dasar di kota asalnya dan masuk Universitas
Cracow pada tahun 1491. Setelah beberapa tahun mengikuti pendidikan di pusat pembelajaran
Polandia yang terkenal, ia melakukan perjalanan ke Italia pada tahun 1496. Di Bologna dan
Padua ia mempelajari seni liberal, kedokteran, dan hukum , memperoleh gelar doktor dalam
hukum kanon di Ferrara pada tahun 1503.
Copernicus adalah ahli astronomi yang salah satu penemuannya adalah menentang teori
geosentris. Dalam bukunya De Revolutionibus Orbirium Coelestium ia mengemukakan
gagasan baru bahwa Matahari merupakan pusat dari suatu sistem pergerakan benda-benda yang
dikenal dengan teori heliosentris. Sejak konsep baru ini diumumkan, maka dunia astronomi
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dikenal dua aliran sampai abad ke-18 M.34
Galileo was an Italian scientist, mathematician, and astronomer who is best known for
using the telescope and recording his observations about the planets and stars. During his time,
it was thought that the Earth was at the center of the solar system and the universe. Galileo
challenged those beliefs. He believed that the sun was the center of our solar system, Using
experimental science to challenge long-held beliefs made the Catholic Church very nervous.
They wanted religion to control people's beliefs, not science. They wanted to silence Galileo
from expressing his thoughts and findings. 35
Selanjutnya tokoh pendukung teori heliosentris yang banyak diketahui oleh masyarakat
keumuman yaitu Galileo Galilei beliau adalah seorang ilmuwan Itali, ahli matematika, dan
astronom yang terkenal karena menggunakan teleskop dan merekam pengamatannya tentang
planet dan bintang. Selama waktunya, ada anggapan bahwa Bumi berada di tengah tata surya
dan pusat alam semesta. Galileo menentang keyakinan tersebut. Dia percaya bahwa matahari
adalah pusatnya tata surya kita, menggunakan ilmu eksperimental untuk tantangan keyakinan
yang dipegang lama membuat Gereja Katolik sangat gugup. Mereka ingin agama
mengendalikan orang, bukan sains.
Galileo (1564-1642 M) mendukung Nicolaus Copernicus dan memiliki pemahaman
yang sama terhadap konsep alam semesta. Ia membaca karya Copernicus tentang gerak bendabenda langit, sehingga mencurahkan pemikirannya terhadap teori yang digagas, akhirnya ia
menyusun teori Kinematika tentang benda-benda langit sejalan dengan teori Heliosentris oleh
Nicolaus Copernicus. Curahan perhatian Galileo Galilei tidak sampai situ saja bahkan ia
membuat teleskop sehingga dapat memperhatikan bulan, Matahari dan benda langit lainnya
sehingga semakin mendukung teori Heliosentris. Namun perjalanan keilmuannya tidak sesuai
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dengan kebijakan gereja yang justru melarang membaca hasil karya Galileo Galilei.36
Gelileo Galilei dengan teleskop yang dimodifikasi berhasil melihat Venus sabit dan
Venus purnama, sehingga kejadian Venus mengelilingi Matahari semakin memperkuat Teori
Copernicus. Pada tahun 1612 ia mengamati planet Neptunus, namun tidak disadari sebagai
planet, namun sebagai bintang yang redup. Pada tahun yang sama ia pergi ke Roma untuk
mengamati bintik Matahari namun pada saat itu di Eropa sedang ada penolakan terhadap teori
Heliosentris karena dianggap kesesatan.37
Lalu diadakan penelitian mengenai Heliosentris dengan percobaan stellar paralax,
yakni penelitian itu dilakukan dengan melihat posisi salah satu bintang terhadap rasi bintang
tertentu sebagai latar belakangnya dan dikorelasikan dengan perputaran bumi terhadap
matahari selama 12 bulan. Jika bumi ini mengelilingi matahari, seharusnya rasi bintang yang
menjadi latar belakang bintang yang ditelaah (pada bulan januari) akan terlihat berubah setelah
enam bulan diteliti (pada bulan juli), dikarenakan pergeseran posisi bumi. Untuk lebih jelas
silahkan lihat gambar berikut.38
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Gambar 4. Ilustrasi Percobaan Stellar Paralax Galileo
Saat di posisi A Galileo memantau bintang utama dan melihat pola rasi bintang Y yang
menjadi latar belakang bintang utama. Lalu jika diasumsikan bumi mengelilingi matahari
selama 1 tahun lamanya, maka 6 bulan setelah di posisi A (Januari), diasumsikan bumi ada di
posisi B (Juli), dan seharusnya Galileo melihat pola rasi bintang X yang menjadi latar belakang
bintang utama. Untuk menguji percobaan tersebut, Galileo menelaah dengan menggunakan
telescope, dan hasilnya “Gagal”. Rasi bintang tidak berubah, yang mengidikasikan bahwa bumi
tidak mengelilingi matahari yakni ia diam.39
Dari gagalnya percobaan Galileo mengenai berputarnya bumi atau disebut percobaan
Stellar Paralax, yang kemudian Galileo menyerang Paus Urban VIII melalui bukunya segingga
Galileo sebenarnya dipenjara karena pemberontakan politik bukan karena dapat membuktikan
teori heliosentris dengan teleskopnya serta percobaan stellar paralax ini.
These were the times into which was born the first child of I Hcinrich Kepler and his
wife Katharina, née Guldenmann. His birth took place in the little Swabian imperial city of
Weil, today called Weil der Stadt, on Thursday, December 27, I571, at two-thirty in the
afternoon. The infant was baptized Johannes after the saint of the day, the Apostle John.40
Dan berikutnya adalah anak pertama dari pasangan Heinrich Kepler dan istrinya
Katharina, kelahirannya terjadi di kota kecil kekaisaran Swabia Weil pada hari Kamis, 27
Desember 1571, pada pukul dua tiga puluh sore. Bayi itu dibaptis Yohanes setelah menjadi
santo hari itu, Rasul Yohanes.
Ialah Johannes Kepler berasal dari Jerman (1571-1630 M) yang mendukung dan
terkagum-kagum dengan teori baru yang mentang geosentris ini. Dengan keahlian yang ia
miliki, ia melakukan beberapa penelitian dan pengamatan benda-benda langit. Dari hasil
penelitiannya itu ia mampu menghasilkan seseuatu sehingga menyempurnakan teori
heliosentris yang dibuat oleh Nicolaus Copernicus, Kepler membuat tiga hukum dasar,
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diantaranya :
a. Lintasan Planet-planet menyerupai elips dengan Matahari berada pada salah satu titik
apinya.
b. Garis hubung planet-Matahari akan menyapu daerah yang sama luasnya dalam selang
waktu yang sama panjangnya.
c. Pangkat dua kala edar planet sebanding dengan pangkat tiga jarak planet ke Matahari.41
Pada era renasains memang yang paling berpengaruh pada akhirnya di era Galileo
Galilei, saat itu masyarakat eropa sudah mulai mempelajari heliosentrisme yang dicetus
oleh Nicolaus Copernicus, pada tahun 1632 Gereja Katolik di Roma menjatuhkan hukuman
kepada Galileo Galilei bahwa ia harus dipenjara, pada saat itu memang Galileo sedang
sangat bersemangat menyebarkan heliosentrisme di Florence. Akhirnya ia wafat pada tahun
1642 dengan kondisi mata yang sudah hampir tidak dapat melihat dan ditemani oleh satu
orang muridnya. Pada tahun 1992 Paus Yohanes Paulus II menyatakan secara resmi bahwa
hukuman Galileo adalah suatu kesalahan, akhirnya nama baiknyapun di rehabilisasi tahun
2008 oleh paus Benidiktus XVI.42 Dan sampai saat ini heliosentris telah menjadi mata
pelajaran resmi di sekolah-sekolah.
2. Sejarah Geosentris
Jika membicarakan sejarah geosentris sudah sewajarnya teori ini dibahas terlebih
dahulu sebelum heliosentris, karena teori geosentris ada jauh sebelum teori heliosentris.
Pemahaman bumi jadi pusat tata surya pada mulanya dipelopori oleh seorang sarjana Yunani
bernama Claudius Ptolemeus (100-170 M) dan pemahaman geosentris ini diikuti oleh
kebanyakan ulama falak Islam, seperti al-Kindi wafat pada 258 H, al-Battani wafat pada 317
H, al-Farabi wafat pada 339 H, dan Ibnu Sina wafat pada 428 H.43
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Ceased to play a role in modern mathematical thought. If the geometric sphere imposed
itself with such power on the ancient scientific imagination (and indeed still on that of Galileo),
it must be due above all to the intellectual prestige of this figure as the image par excellence of
regularity, order, and rational proportion. That this cosmological application of a geometric
idea was Anaximander's personal achievement, is fortunately beyond doubt. 44
Pemikiran tentang gerak benda langit sudah dilakukan ratusan tahun sebelum masehi.
Prosesnya dimulai sejak Anaximander (611-546 SM) membuat model geosentris pertama
dengan mengungkapkan bahwa Bumi datar, tidak bergerak, dan dikelilingi oleh Matahari,
Bulan, dan bintang-bintang yang terletak pada kulit-kulit bola.bahwa penerapan kosmologis
dari ide geometris ini dengan pencapaian pribadi aniximander, tidak diragukan lagi.
Sejak peradaban kuno di seluruh dunia percaya bumi itu datar dan adalah pusat yang
tidak bergerak dari alam semesta di sekitarnya, sementara alam semesta itu sendiri berputar
memenuhi siklus harian dalam lingkaran sempurna. Alam geosentris ini terbukti oleh
pengalaman dan eksperimen, yang tetap dan tak terbantahkan selama ribuan tahun. Namun
konsep ini telah dipuntir dan dibuang oleh sekelompok komplotan rahasia penyembah
matahari. Para ilusionis Masonik awal seperti Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton
bersamaan dengan astronot Masonik modern mereka seperti Armstrong, Aldrin, dan Collins,
bahu membahu dengan NASA dan gerakan Freemasonry dunia telah menyebar berita palsu
terbesar, menyebar kebohongan yang paling fenomenal, dan mengabadikan indoktrinasi yang
paling lengkap dalam sejarah.45
Geosentris pertama kali dirumuskan oleh Aristoteles. Aristoteles adalah failasuf asal
Yunani. Ia lahir di Stageria, Yunani Utara tahun 382 SM dan meninggal tahun 322 SM.
Aristoteles merupakan filsuf hebat karena ia banyak menulis buku dalam berbagai bidang
seperti logika, fisika, falsafat alam, astronomi, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik,
ekonomi, retorika dan poetika (puisi) Aristoteles berpendapat bahwa susunan alam semesta
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adalah geosentris. Geosentris menempatkan Bumi sebagai pusat semesta, bersifat diam, tidak
bergerak dan tidak berputar. Hal ini disebabkan karena Bumi terdiri dari unsur tanah, air, udara
dan api. Kemudian, unsurnya saling berinteraksi sehingga Bumi menjadi padat, berbentuk
spherical (bola), memunyai berat. Akhirnya Bumi menjadi diam.46
Hipparchus was probably the first to combine the numerical precision of Babylonian astronomy
with Greek geometrical models. In his person the two different astronomical traditions merged
to form the powerful astronomical theories that followed. It has been shown that many of the
Hipparchan basic parameters are of Babylonian origin. His solar theory was taken over by
Ptolemy as well as his determination of the length of the year and the essential parameters in
the lunar theory. Ptolemy reports that Hipparchus did not succeed in formulating a satisfactory
planetary theory, although he did refute the planetary theories of his predecessors. Hipparchus
provided the empirical basis and the methodological standards for Ptolemy's construction of
the astronomical theories. 47
setelah sedikitnya membahas Aristoteles alangkah baiknya kita mengetahui
Hipparchus. Hipparchus mungkin yang pertama menggabungkan ketepatan numerik astronomi
Babilonia dengan model geosentris Yunani. Dalam dirinya, dua tradisi astronomi yang berbeda
bergabung untuk membentuk teori-teori astronomi yang kuat. Telah terbukti bahwa banyak
parameter dasar Hipparchus berasal dari Babilonia. Teori tata surya diambil alih oleh
Ptolemeus serta penentuan panjang tahun dan parameter penting dalam teori bulan. Ptolemeus
melaporkan bahwa Hipparchus tidak berhasil merumuskan teori planet yang memuaskan,
meskipun ia membantah teori planet dari pendahulunya. Hipparchus memberikan dasar
empiris dan standar metodologis untuk konstruksi teori astronomi Ptolemeus.
Hipparchus banyak belajar mengenai konsep geosentrisnya Aristoteles sehingga konsep
geosentris kedua-duanya banyak persamaan. Hipparchus mengatakan Bumi itu diam dan
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seluruh benda-benda langit seperti bulan, planet-planet dan matahari mengelilingi Bumi karena
unsur pembentuk bumi yang memunyai sifat-sifat yang saling berlawanan dan menyatu.48
Dari Aristoteles dan Ptolemy, para pemikir abad pertengahan mewarisi teori bumi
sebagai pusat semesta yang di kenal sebagai geosentrisme. Teorinya menyatakan bahwa ada
tujuh bola transparan dengan orbit tetap yang mengelilingi bumi yang diam dengan kecepatan
yang sama. Sistem planetarium ini ditutupi oleh kubah yang menjadi tempat bagi bintangbintang. Lalu di atas kubah cakrawala bintang itu ada tiga lapis Kubah langit atau dikenal
dengan kubah selestial. Lapisan terluar adalah “Empyrcan Heaven” yang biasanya
diterjemahkan Istana Surga, yakni tempat tinggal Tuhan dan mereka yang terpilih yaitu orangorang yang beriman. Di bawahnya adalah lapisan yang disebut “Prime Mover” (Penggerak
Utama), dimana Tuhan menciptakan lapisan ini sebagai mesin yang menggerakan seluruh alam
semesta secara otomatis. Lalu lapisan ketiga adalah Langit Dunia, yang membentuk zat-zat
transparan (jika mempercayai teori Big-Bang, wilayah inilah yang dimaksud sebagai tempat
proses penciptaan semesta).49

Roby Muḥammad, Skripsi : “TEORI GEOSENTRIS AL-KINDi” (Jakarta : UIN Syarif Hidayahtullah,
2018) hlm. 48
49
Alfin Alifian. (2020). Sejarah Lengkap Dunia Abad 500-1400 M dari Pemberontakan Odoacer Hingga
Runtuhnya Sintesis Thomisme. Yogyakarta : Anak Hebat Indonesia. hlm. 299.
48

Gambar 3. Ilustrasi sederhana kosmologi kuno mengenai semesta berdasarkan konsep
ajaran Yahudi. Sebelum penemuan teori semestanya Nicolaus Copernicus.
Alam Semesta yang berpusat di bumi berdasarkan teori Aristoteles ini sesuai dengan
gagasan Kristen bahwa Tuhan menciptakan semesta untuk laki-laki dan perempuan. Dan
keselamatan adalah tujuan utama hidup. Wujud Tuhan dalam perspektif sebagian umat Narani
bahwa Tuhan menyerupai manusia, dibuktikan dengan wujud Yesus di dunia, tentunya Islam
tidak sependapat karena Tuhan tidaklah sama dengan Makhluk, dengan sebab itu manusia
pantas mendapatkan tempatnya di Surga. Meski manusia berada di bawah lapisan kosmik,
hanya merekalah makhluk yang memiliki kapasitas umtuk naik ke Surga,50 namun kepercayaan
umat muslim bukan hanya manusia yang dapat masuk Surga tetapi bangsa jin pun dapat
memasukinya.

ام َربِه َجنَّ ٰت ِن
َ َو ِل َم ان خ
َ ََاف َمق
"Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga."51
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Ḥammad bin Salamah menceritakan dari Thabit, dari Abu Bakar bin Abi Musa, dari
Ayahnya, Ḥammad mengucapkan: "Aku tidak mengetahuinya melainkan telah di-rafa' dalam
Firman Allāh 'Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.' Dan
dalam firman-Nya: 'Dan selain dari dua Surga itu ada dua Surga lagi.' (Q.S. Ar-Raḥmān : 46).
Yakni dua Surga dari emas untuk para Muqrrabūn (orang-orang yang mendekatkan diri
kepada-Nya), dan adapun dua Surga dari perak untuk mereka Aṣ-ḥabul Yamin (orang-orang
yang mendapatkan buku catatannya dengan tangan kanan). Ayat ini berlaku umum, baik untuk
kalangan manusia maupun jin. ia adalah dalil paling kuat yang menunjukan bahwa jin dapat
masuk Surga selama mereka beriman dan bertakwa.52
Dan perlu juga umat muslim untuk mengingkari pernyataan kaum Kristen yang
mengatakan bahwa Tuhan sama dengan manusia dengan anggapan Yesus sebagai Tuhan,
Firman-Nya (Q.S. Ash-Shura : 11) :

ِۗ ِ ت َو ااْلَ ار
ش اي ٌء َوه َُو
َ اس ك َِمثا ِله
ِ اط ُر السَّمٰ ٰو
ِ َف
َ ض َج َع َل لَ ُك ام ِم ان اَ انفُ ِس ُك ام اَ از َوا ًجا َّو ِمنَ ااْلَ ان َع ِام اَ از َوا ًجا يَ اذ َر ُؤ ُك ام فِ اي ِِۗه لَي
ا
صي ُار
ِ َالس َِّم اي ُع الب
"(Allāh) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis
kamu sendiri, dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu
berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia
Yang Maha Mendengar, Maha Melihat."53
Allāh adalah pencipta langit dan bumi dan pembuat keduanya dengan kuasa, kehendak
dan hikmah-Nya, dan Dia menjadikan pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri agar kalian
merasa tenang kepadanya. Dia menjadikan hewan ternak berpasang-pasangan, jantan dan
betina. dia memperbanyak jumlah kalian melalui pernikahan dan kelahiran. tidak ada satu pun
makhluk Allāh yang menyerupai dan menandingi-Nya, tidak pada dhat-Nya, tidak pada namanama-Nya, tidak pada sifat-sifat-Nya, dan tidak pada perbuatan-perbuatan-Nya, karena seluruh
nama-nama-Nya adalah ḥusna (paling baik), sifat-sifat-Nya adalah sifat-sifat kesempurnaan
dan keagungan, dan dengan perbuatan-perbuatan-Nya Dia menciptakan makhluk-makhluk
52
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yang besar dan tidak ada yang ikut serta bersama-Nya. Dia Maha Mendegar lagi Maha Melihat,
tidak sedikit pun dari perbuatan dan perkataan hamba-hamba-Nya yang samar bagi-Nya dan
Dia akan membalas mereka atasnya.54
Kembali kepada pembahasan sejarah, bahwa teori geosentris sudahlah maklum dari
zaman ajaran sebelum adanya umat Kristen terlihat dari ajaran-ajaran sebelumnya yaitu kaum
Yahudi ini adalah bukti peradaban kuno yang tak terbantahkan selama ribuan tahun, namun
semua ajaran geosentris telah diubah dan ditentang oleh para freemasonry abad klasik yang
perkataan pendukung teori geosentris telah dipuntir dan dibuang oleh para penyembah
Matahari.55
Dari firman-Nya, sangat jelas bahwa matahari beredar mengelilingi bumi seperti yang
dikatakan oleh Ptolemy, Anaximander, Aristoreles, Shaikh bin Bāz dan Shaikh Uthaimin,
bahkan hal ini sudah menjadi fatwa lajnah daimah. Teori geosentris jauh lebih mendekati
firman-Nya, karena memang teori ini sudah ada dari peradaban kuno dan bahkan ada dikitabkitab agama samawi sebelum adanya kitab Alquran. Namu semua itu dianggap konyol setelah
lahirnya teori baru yang dinamakan heliosentris, perlu diketahui penemu heliosentris bukanlah
Nicolaus Copernicus akan tetapi Matrianus Capella yang di mana ia adalah penyembah
matahari.
Heliosentri adalah teori astronomi yang menganggap matahari sebagai pusat dari alam
semesta. Dasar dari teori ini adalah teori Geo Heliosentrik yang dikemukakan oleh penyembah
dewa matahari bernama Martianus Capella (420 M) namun dalam perkembangannya,
Copenicus (1473-1543) dan Galileo Galilei (1564-1642) justru lebih dianggap sebagai penemu
konsep heliosentrik. Dalam tulisannya, Copernicus menuliskan, bahwa ia sangat terpengaruh
dengan Capella kala membuat teori tersebut.56
Perlu diketahui pada peradaban Yunani kuno mereka kebanyakan Politeisme, yakni
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berkeyakinan ada lebih dari satu Tuhan seperti kaum mushrikin, diantara dewa yang mereka
yakini ada yang bernama Helios yakni dewa matahari, dan diantaranya ada dewa perang yang
bernama Ares, dan Tuhan-Tuhan ini memiliki bapak yaitu dewa petir bernama Zeus,
penyembah Helios salah satunya adalah Martianus Capella.
Kemudian akhir dari abad geosentris menjadi heliosentris, mereka pengikut
heliosentrisme menyatakan seperti yang dikatakan di buku pintar ruang angkasa bahwa
Matahari adalah pusat tata surya. Seluruh komponen tata surya termasuk planet dengan satelitsatelitnya masing-masing, asteroid, komet, dan debu angkasa berputar mengelilingi matahari.
Sebelumnya, Ptolemeus mengatakan Bumi adalah pusat tata surya, namun baru terpatahkan
setelah lebih dari limabelas abad kemudian.57 Inilah akhir dari abad pemikiran geosentris yang
berbalik kepada heliosentris, meski masih banyak yang tidak setuju dengan heliosentrisme
namun suara pengikut geosentris selalu disenyapkan oleh mereka yang berkuasa, karena pada
hakikatnya teori geosentris muncul dari kitab-kitab suci.
C. Pandangan Sarjana Barat dan Ulama Islam Tentang Teori Heliosentris dan
Geosentris
Dari bahasan sejarah dapat dilihat sarjana barat dan muslim mengenai kedua teori ini,
diantara sarjana barat ada yang mendukung heliosentris dan justru ada yang mendukung
geosentris. Seperti ; Ptolemeus, Anaximander, Aristoteles, dan lainnya. Sama seperti sarjana
barat, sarjana muslim dan para ulama pun berbeda pendapat yang mana diantaranya ada yang
mendukung heliosentris dan sebaliknya.
1. Pandangan Sarjana Barat Tentang Heliosentris
Ialah Johannes Kepler berasal dari Jerman (1571-1630 M) yang mendukung dan
terkagum-kagum dengan teori baru yang mentang geosentris ini. Dengan keahlian yang ia
miliki, ia melakukan beberapa penelitian dan pengamatan benda-benda langit. Dari hasil
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penelitiannya itu ia mampu menghasilkan seseuatu sehingga menyempurnakan teori
heliosentris yang dibuat oleh Nicolaus Copernicus, Kepler membuat tiga hukum dasar,
diantaranya :
a. Lintasan Planet-planet menyerupai elips dengan Matahari berada pada salah satu titik
apinya.
b. Garis hubung planet-Matahari akan menyapu daerah yang sama luasnya dalam selang
waktu yang sama panjangnya.
c. Pangkat dua kala edar planet sebanding dengan pangkat tiga jarak planet ke Matahari.58
Copernicus adalah ahli astronomi yang salah satu penemuannya adalah menentang teori
geosentris. Dalam bukunya De Revolutionibus Orbirium Coelestium ia mengemukakan
gagasan baru bahwa Matahari merupakan pusat dari suatu sistem pergerakan benda-benda yang
dikenal dengan teori heliosentris. Sejak konsep baru ini diumumkan, maka dunia astronomi
dikenal dua aliran sampai abad ke-18 M.59
Galileo was an Italian scientist, mathematician, and astronomer who is best known for
using the telescope and recording his observations about the planets and stars. During his time,
it was thought that the Earth was at the center of the solar system and the universe. Galileo
challenged those beliefs. He believed that the sun was the center of our solar system, Using
experimental science to challenge long-held beliefs made the Catholic Church very nervous.
They wanted religion to control people's beliefs, not science. They wanted to silence Galileo
from expressing his thoughts and findings. 60
Selanjutnya tokoh pendukung teori heliosentris yang banyak diketahui oleh masyarakat
keumuman yaitu Galileo Galilei beliau adalah seorang ilmuwan Itali, ahli matematika, dan
astronom yang terkenal karena menggunakan teleskop dan merekam pengamatannya tentang
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planet dan bintang. Selama waktunya, ada anggapan bahwa Bumi berada di tengah tata surya
dan pusat alam semesta. Galileo menentang keyakinan tersebut. Dia percaya bahwa matahari
adalah pusatnya tata surya kita, menggunakan ilmu eksperimental untuk tantangan keyakinan
yang dipegang lama membuat Gereja Katolik sangat gugup. Mereka ingin agama
mengendalikan orang, bukan sains.
Galileo (1564-1642 M) mendukung Nicolaus Copernicus dan memiliki pemahaman
yang sama terhadap konsep alam semesta. Ia membaca karya Copernicus tentang gerak bendabenda langit, sehingga mencurahkan pemikirannya terhadap teori yang digagas, akhirnya ia
menyusun teori Kinematika tentang benda-benda langit sejalan dengan teori Heliosentris oleh
Nicolaus Copernicus. Curahan perhatian Galileo Galilei tidak sampai situ saja bahkan ia
membuat teleskop sehingga dapat memperhatikan bulan, Matahari dan benda langit lainnya
sehingga semakin mendukung teori Heliosentris. Namun perjalanan keilmuannya tidak sesuai
dengan kebijakan gereja yang justru melarang membaca hasil karya Galileo Galilei.61
Matahari adalah suatu bola gas yang berpijar, umurnya 5 milyar tahun, diameternya
lebih dari 1,33 milyar kilometre, keliling lingkarannya 325 kali keliling lingkaran bumi.
Temperature dibagian tengahnya mencapai 20 juta derajat Celcius, sementara pada
permukaannya sekitar 6.000 derajat Celcius. Terdapat lidah api yang menjulur dari permukaan
matahari. Api itu terus menjulur sampai ketinggian 500 kilo meter dan terus menerus
memuntahkan energi sekitar 168.400 tenaga kuda (horse power) per meter persegi. Dari energi
sebesar itu hanya satu per dua juta saja yang sampai ke bumi. Matahari hanya sebuah bintang
kecil. Ia tidak termasuk kategori bintang besar.62
Diketahui Bahwa bulan berjalan dengan kecepatan 18 km/detik dan bumi 15 km/detik
sedangkan matahari 12 km/detik. Matahari bergerak, begitu pula bumi dan bulan, Allāh Ta’ala
berfirman :

َّ َوال
ون
ُ س تَجا ِري ِل ُم استَقَ ٍر لَ َها ٰذَلِكَ تَ اقد
ُ ش ام
َ َاز َل َحت َّ ٰى
ِ ﴾ َو االقَ َم َر قَد اَّرنَاهُ َمن٣٨﴿يز االعَ ِل ِيم
ِ ِير االعَ ِز
ِ عادَ ك اَالعُ ار ُج
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َّ ﴾ َْل ال٣۹﴿ِيم
﴾٤۰﴿ َار َو ُك ٌّل فِي فَلَكٍ َي اس َب ُحون
ُ ش ام
َ س َي ان َب ِغي لَ َها أَ ان تُد ِاركَ االقَ َم َر َو َْل اللَّ اي ُل
ِ االقَد
ِ سا ِب ُق النَّ َه
"Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa
lagi Maha Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga
(setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.
Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului
siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”63 (Q.S. Yāsin : 38-40)
Allāh Ta’ala berfirman:

َّ َوال
س تَجا ِري ِل ُم استَقَ ٍر لَ َها
ُ ش ام
“Dan matahari berjalan pada jalurnya yang telah ditetapkan…”

َّ َْل ال
س يَ انبَ ِغي لَ َها أَ ان تُد ِاركَ االقَ َم َر
ُ ش ام
“Tidak mungkin matahari menyusul bulan…”
Jadi apakah bulan berjalan lebih dahulu dari matahari atau tidak? Sudah pasti, bulan
lebih dahulu berjalan sehingga tidak mungkin menyusul matahari. Karena, kecepatan bulan
adalah 18 km/detik sedangkan kecepatan bumi 15 km/detik dan kecepatan matahari adalah 12
km/detik. Sehingga, secepat-cepatnya matahari berjalan di orbitnya. Ia tidak akan menyusul
bulan.64
Telah diajarkan kepada kita, bahwa matahari begitu besar dan begitu jauh jaraknya dari
bumi. Sementara bulan lebih kecil dari bumi dan lebih dekat jaraknya. Berikut data-data yang
biasa disajikan di dalam kurikulum pelajaran sekolah :
1. Diameter Bumi 12.742 km.
2. Diameter Bulan 3.474 km (1/3.7 bumi).
3. Diameter Matahari 1.391.400 km (109 kali lebih besar dari bumi atau 400 kali lebih
besar dari bulan).
4. Jarak Bulan dengan Bumi 384.400 km.
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5. Jarak Matahari Terhadap bumi 149.600.000 km (400 kali lebih jauh dari jarak bulan
dengan bumi).
Angka-angka di atas ditemukan oleh seorang astronom Yunani yang bernama
Aristarchus of Samos (Aristarchuc) sekitar 2.300 tahun yang lalu. Ia mengitung semua angka
itu menggunakan rumus Trigonometri pada saat terjadinya gerhana bulan, dengan asumsi bumi
yang berbentuk bola, yakni ketika bulan masuk kedalam bayangan bumi. Apakah angka-angka
tersebut merupakan fakta ilmiah? Apakah angka-angka tersebut dapat digunakan untuk
mengitung waktu proses terjadinya gerhana?65
Dari angka-angka mulai dari jarak, ukuran dan kecepatan bahkan benda-benda langit
bahkan suhu matahari adalah asumsi, karena dengan apa semua itu dapat terukur? Adakah
mereka yang mendarat di matahari lalu membuat bolongan hingga ke inti matahari sehingga
dapat mengetahui suhu kerak matahari? Sedangkan menggali bumi saja sampai saat ini hanya
sampai 12 km dalamnya lalu bagaimana bisa mengansumsikan inti bumi dan matahari.
2. Pandangan Sarjana Barat Tentang Geosentris
The Cosmology of Anaximander ceased to play a role in modern mathematical thought.
If the geometric sphere imposed itself with such power on the ancient scientific imagina- tion
(and indeed still on that of Galileo), it must be due above all to the intellectual prestige of this
figure as the image par excellence of regularity, order, and rational proportion. That this
cosmological application of a geometric idea was Anaxi- mander's personal achievement, is
fortunately beyond doubt. 66
Pemikiran tentang gerak benda langit sudah dilakukan ratusan tahun sebelum masehi.
Prosesnya dimulai sejak Anaximander (611-546 SM) membuat model geosentris pertama
dengan mengungkapkan bahwa Bumi datar, tidak bergerak, dan dikelilingi oleh Matahari,
Bulan, dan bintang-bintang yang terletak pada kulit-kulit bola.bahwa penerapan kosmologis
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dari ide geometris ini dengan pencapaian pribadi aniximander, tidak diragukan lagi.
Lalu perlunya membahas oprasi HANE (High Altitude Nuclear Explosions) ini untuk
membuktikan bahwa langit itu amatlah kokoh dan tidak dapat ditembus. Layaknya manusia
berasumsi bumi memiliki inti bumi dan memiliki jari-jari sekitar 6.317 km, padahal proyek
pengeboran bumi terdalam hanya mencapai 12 km saja. Begitu pula langit sejarah pengeboman
langit dengan nuklir adalah bukti langit dan bumi tidaklah dapat ditembus.67

Gambar 7. Pengeboran Bumi Terdalam.
Oprasi ini merupakan oprasi yang ditinjukan untuk mem bom langit dengan dalih
percobaan bom nuklir. Oprasi ini berlangsung selama empat tahun (1958-1962). Dulu ini
merupakan oprasi yang sangat rahasia (Top Secret), namun pada tahun 2012 dokumen oprasi
HANE telah diterbitkan, dan bias diakses untuk umum. Tertulis jelas nama oprasi, kekuatan
nuklirnya dan jarak yang berhasil ditembus. Hampir seluruh nuklirnya dan jarak yang
diluncurkan membawa muatan nuklir dengan daya ledak 1.000 kali dari ledakan bom atom
Nagasaki-Hiroshima (1945). Dari data tersebut, kita juga bias mendapatkan info bahwa, jarak
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tertinggi (maksimal) langit bias ditembus ada di ketinggian 540 km (Argus III) dari permukaan
bumi.68

Gambar 8. Dokumentasi Operasi HANE.

Gambar 9. List of High-Altitude Nuclear Explosions
Dari oprasai HANE tersebut, AS dan Soviet telah mengetahui bahwa ada tirai atau kubah alami
yang menyelimuti bumi. Kubah alami itu tidak dapat terlihat, namun tidak dapat ditembus dan
memiliki radiasi yang mematikan (Van Allen Belt). Inilah yang dikatakan Ibnu Sina (980-1037)
sebagai langit “Solid but Transparent Spheres”. Sejalan dengan Ibnu Sina, Nikola Tesla (1856-
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1943) juga menyebut langit transparan ini sebagai “Celestial Spheres”.69
Firman-Nya Ar-raḥmān ayat 33 :

َ ط اعت ُ ام اَ ان تَ انفُذُ اوا ِم ان اَ اق
َ َاْل ان ِس ا ِِن ا است
س ال ٰط ٍن
ِ ار السَّمٰ ٰو
ُ ض فَا انفُذُ او ِۗا َْل تَ انفُذُ اونَ ا َِّْل ِب
ِ ٰي َم اعش ََر اال ِج ِن َو ا
ِ ت َو ااْلَ ار
ِ ط

“Wahai golongan jin dan manusia! Jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit
dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan
(dari Allah).70"

َ َاْل ان ِس ا ِِن ا است
ط اعت ُ ام اَ ان تَ انفُذُ اوا
ِ “ ٰي َم اعش ََر اال ِج ِن َو اHai semua jin dan manusia, jika kalian sanggup
َ “ ِم ان اَ اقpenjuru” atau Kawasan-kawasan ض فَا انفُذُ او ِۗا
menembus” melintasi ار
ِ السَّمٰ ٰو
ِ ت َو ااْلَ ار
ِ ط
“langit dan bumi, maka lintasilah” perintah di sini mengandung makna yang menunjukkan

ٰ س ال
ketidak mampuan mereka untuk hal tersebut ط ٍن
ُ ِ“ َْل تَ انفُذُ اونَ اِ َّْل بkalian tidak dapat
menembusnya melainkan dengan kekuatan” dan kalian tidak akan mempunyai kekuatan itu.71
Para Ilmuwan sudah mengetahui adanya Van Allen Belt radiasi ini sangat mematikan,
lalu bagaimana kita dapat percaya satelit dan roket dapat menembus langit? Sedangkan dalam
firman-Nya sudah diterangkan bahwa kita tidak akan mampu menembus bumi dan langit. Dari
pengeboran bumi terdalam hanya 12 km dan peledakan langit dengan nuclear terjauh hanya
540 km, lalu dengan gambar-gambar rekayasa komputer dengan mudahnya manusia
terperdaya. Padahal langit di klaim sesak dengan satelit yang jumlahnya lebih dari 13.000, tapi
mengapa tidak satu pun ada gambar asli atau tertangkap oleh pengelihatan kita dengan
telescope, dan lalu mengapa jika kita ke daerah pelosok akan terasa internet itu melemah?
Padahal langit sudah padat dengan satelit.
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Gambar 9. CGI (Gambar Rekayasa Komputer) 13.000 -/+ Satelit
Dengan ini para pengantu geosentris lebih menguatkan geosentris dibanding
heliosentris dan astronomia nova, tapi seperti perkataan Jalalain dalam tafsir Q.S. AlGhashiyah ayat 20 beliau berkata “bentuk bumi rata tidak seperti yang dikatakan oleh para
ahli ilmu konstruksi. Masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan salah satu rukun syariat”,
begitu pula dengan heliosentris dan geosentris. Artinya permasalahan seperti ini tidak layak
bagi seorang muslim untuk mencela saudara seagamanya karena perbedaan teori ini.
Kemudian geosentris ini pertama kali dirumuskan oleh Aristoteles. Ia adalah failasuf
asal Yunani. Ia lahir di Stageria, Yunani Utara tahun 382 SM dan meninggal tahun 322 SM.
Aristoteles merupakan filsuf hebat karena ia banyak menulis buku dalam berbagai bidang
seperti logika, fisika, falsafat alam, astronomi, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik,
ekonomi, retorika dan poetika (puisi) Aristoteles berpendapat bahwa susunan alam semesta
adalah geosentris. Geosentris menempatkan Bumi sebagai pusat semesta, bersifat diam, tidak
bergerak dan tidak berputar. Hal ini disebabkan karena Bumi terdiri dari unsur tanah, air, udara
dan api. Kemudian, unsurnya saling berinteraksi sehingga Bumi menjadi padat, berbentuk
spherical (bola), memunyai berat. Akhirnya Bumi menjadi diam.72
Dan juga Hipparchus banyak belajar mengenai konsep geosentrisnya Aristoteles
sehingga konsep geosentris kedua-duanya banyak persamaan. Hipparchus mengatakan Bumi
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itu diam dan seluruh benda-benda langit seperti bulan, planet-planet dan matahari mengelilingi
Bumi karena unsur pembentuk bumi yang memunyai sifat-sifat yang saling berlawanan dan
menyatu.73
Pemahaman bumi jadi pusat tata surya pada mulanya dipelopori oleh seorang sarjana
Yunani bernama Claudius Ptolemeus (100-170 M) dan pemahaman geosentris ini diikuti oleh
kebanyakan ulama falak Islam, seperti al-Kindi wafat pada 258 H, al-Battani wafat pada 317
H, al-Farabi wafat pada 339 H, dan Ibnu Sina wafat pada 428 H.74
3. Pandangan Ulama Tentang Heliosentris dan Geosentris
Sebelum membahas teori heliosentris dan geosentris pandangan ulama baiknya
membahas apa itu ulama, Ulama secara etimologi adalah bentuk plural dari kata ‘Ālim yang
artinya orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu. Disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia
bahwa ulama adalah ahli pengetahuan dalam agama Islam; orang pandai-pandai (dalam hal
agama Islam). al-Jurjāni menyebutkan dalam kitabnya At-Ta’rifāt bahwa ‘Ālim secara bahasa
adalah “Sebuah ungkapan bagi orang yang mengetahui sesuatu, karena orang tersebut
mengetahui Allāh, nama-nama dan sifat-sifat-Nya”. Ibn al-Qayyim mengatakan “Setiap kali
al-Qur’an memuji seorang hamba maka itu berdasarkan buah daripada ilmu yang dimilkinya.
Sebaliknya setiap kali al-Qur’an mencela seorang hamba maka itu berdasarkan buah
kebodohannya”.75
Mengenai teori heliosentris dan geosentris ulama berbeda pandangan diantara mereka
ada yang mendukung heliosentris dan diantara mereka ada yang berpegang teguh dengan
geosentris bahkan sampai menjadi fatwa negara, pembahasan teori heliosentris dan geosentris
tidak pernah menjadi perdebatan pada mulanya diperdaban kuno hingga adanya Nicolaus
Copernicus, dkk yang mencetuskan teori heliosentris bahkan mereka menentang pihak agama
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melalui buku seperti yang dilakukan oleh Galileo Galilei. Namun sekarang ulama islam pun
berbeda padangan tentang teori tersebut.
Geosentris adalah pendapat Lajnah Daimah, sebagaimana diterangkan dalam fatwa
no. 18647, 9247, dan 15255. Lajnah Daimah bahkan mengharuskan siapapun untuk membuang
teori heliosetris. lantaran itu hanya teori dan tidak sesuai dengan makna teks Alquran.
Berdasarkan pendapat Shaikh bin Bāz, ”Telah tersiar pada zaman ini di kalangan para penulis
dan pengajar bahwasanya bumi itu berputar sedangkan matahari itu tetap, dan pendapat ini
diikuti oleh banyak orang, maka banyak sekali pertanyaan. Tentang masalah ini. Maka saya
katakan: "Alquran dan as-Sunnah serta kesepakatan para ulama dan realita yang ada
menunjukan bahwa matahari itu beredar di garis edarnya sebagaimana yang ditetapkan oleh
Allāh Ta’ala sedangkan bumi diam tidak bergerak, yang mana Allāh menyiapkan sebagai
tempat tinggal dan Allāh mengokohkan dengan gunung-gunung supaya tidak bergerak bersama
mereka.” Sesudah itu Shaikh Al-Uthaimin, ”Mengenai pendapat kami tentang peredaran
matahari mengelilingi bumi yang dengannya akan terjadi perubahan siang dan malam, maka
kami berpegang dengan ẓahir dari naṣ al-Kitab dan as-Sunnah bahwasanya matahari yang
bergerak mengelilingi bumi yang dengannya terjadi pergeseran waktu siang dengan malam.
Sehingga ada dalil yang qoth’I yang bisa dijadikan hujjah untuk bisa memalingkan ẓahir naṣ
al-Kitab dan as-Sunnah, dan manakah dalil itu?76
Terlihat fatwa Lajnah Daimah, Shaikh bin Bāz, dan Syaikh Al-Uthaimin mengatakan
bahwa, yang tetap dan diam adalah bumi sedangkan matahari dan bulan beredar digaris
erdarnya masing-masing. Begitupun dengan fatwa ṣahabat Nabi Abdullāh bin Mas’ud dan
Abdullāh bin ‘Abbas Raḍiallāhu’anhumā dalam tafsirnya yang mengatakan matahari tidak
tetap dan tidak juga diam.
Ṣahabat Nabi Abdullāh bin Mas’ud dan Abdullāh bin ‘Abbas Raḍiallāhu’anhumā

َّ  ُمستَقَ َّرلَ َها َْل تَجرى وال, Yaitu tidak tetap dan tidak
membaca Q.S. Yāsin : 38 dengan bacaan مس
ُ ش
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juga diam. Bahkan matahari terus berputar, siang dan malam tanpa lelah dan tidak hentihentinya. Sebagaimana firman-Nya :

َّ س َّخ َر لَ ُك ُم ال
س َو االقَ َم َر دَ ۤا ِٕىبَي ِان
َ “ َوDan Dia telah
َ ش ام

menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya.”
Artinya tidak lelah dan tidak berhenti sampai hari Kiamat.77
Sementara itu, Shaikh Al-Albani berpendapat yang lebih tepat heliosentris. Ini lebih
mendekati hasil penelitian empiris. Kemudian beliau menjawab mengenai tafsir surat yasin
ayat 38 di atas, yang itu menjadi salah satu dalil utama geosentris. Shaikh al-Albani
menyatakan, bahwa di surat Yāsin, Allāh Ta’ala menyebutkan beberapa tanda kekuasaanNya,di ayat 33-36, Allāh berbicara tentang bumi, di ayat 37 dan 38, Allāh berfirman tentang
matahari,di ayat 39 dan bagian awal ayat 40, Allāh berbicara tentang bulan. Kemudian Q.S.
Yāsin akhir ayat 40, Allāh berfirman Ta’ala َحون
ُ َ" َو ُك ٌّل فِي فَلَكٍ يَ اسبDan semuanya beredar di
alam semesta" Kemudian Shaikh al-Albani menyimpulkan, bahwa kata ‘semua ’lebih dekat
jika kita berlakukan untuk bumi, matahari, dan bulan. Sehingga semuanya berputar. 78
Terlihat Shaikh Al-Albani lebih condong kepada pendapat heliosentrisme yang
menetapkan bahwa mataharilah yang sebagai pusat dan tetap, sedangkan bumi dan bulan
bergerak mengelilingi matahari. berbeda dengan konsep teori geosentris Ptolemy, yang
menyatakan bahwa bumilah yang tetap sedangkan matahari dan bulan yang beredar.
Ibnu Jabir Al-Battani (858-929 M) ia melakukan pengamatan di Observatorium AlRaqqah yang terletak di hulu sungai Al-Furat di Baghdad. Ia berhasil membuktikan
kemungkinan terjadinya gerhana matahari cincin, menetapkan Panjang tahun Sideris dan
sinodis. Selain itu, ia pun menetapkan konsep tangens dan cotangent dalam perhitungannya
dari sebuah Gnomon, sehingga istilah yang sekarang dikenal dengan trigonometri merupakan
dasar yang dibangun oleh Al-Battani. Beberapa penemuan dibukukan dalam karyanya yang
berjudul Tamhidul Musṭafa li Ma’nal Mamar dan buku Tabril Al-Magesti yang merupakan
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koreksi terhadap karya Ptolemy yang berjudul Sysntasis.79
Dari pembahasan sejarah dan pandangan para sarjana barat maupun ulama
islam dapat terlihat siapa saja yang mendukung atau condong kepada heliosentris atau
geosentris. Dianatara sarjana barat atau muslim yang condong pada heliosentris ; Nicolaus
Copernicus, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Shaikh Al-Albani, dll. Diantara yang condong
kepada geosentris ; Claudius Ptolemeus, Aristoteles, Hipparchus, Anaximander, Ibnu ‘Abbas,
Ibnu Mas’ud, Shaikh bin Bāz, Shaikh Uthaimin, Al-Farabi, Al-Kindi, dan Al-Battani walau
mengkritisi buku Ptolemy tapi Al-Battani pengikut geosentris dan mengkritisi hal lain bukan
mengenai teori geosentrisnya Ptolemy. Dan diantara ulama yang lain ada yang berpendapat
selain teori heliosentris dan geosentris yakni teori Astronomia Nova dimana bentuk
perkembangan baru dari heliosentris namun matahari dan seluruh planet bersamanya
mengelilingi alpha layer. Pada tahun 1609, ilmuwa Jerman Yohannus Keppler mengenalkan
teori “Astronomia Nova”. Dalam teori ini ia menyimpulkan bahwa selain planet-planet
bergerak mengelilingi matahari dalam garis orbit yang berbentuk elips, mereka juga berputar
mengelilingi matahari dalam masing-masing dengan kecepatan yang tidak teratur. Penemuan
teori ini menjadi alasan yang tidak dapat dipungkiri bagi para saintis Eropa untuk mengoreksi
kembali mekanisme system dari matahari. Dimana posisi matahari sebagai pusat tata surya dan
termasuk di dalamnya proses bergantinya siang dan malam. Setelah penemuan teori ini, teori
menganggap matahari statis (tidak bergerak) dan tidak berputar pada sumbunya seperti bumi
adalah keliru.80
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Gambar 5. Orbit Matahari dalam Galaksi Bimasakti.
Apakah matahari itu statis? Walaupun ia tampak statis, jawabnya adalah tidak. Matahari
bukan benda statis. Pengamatan-pengamatan astronomis menunjukkan bahwa matahari beredar
di angkasa dengan kecepatan sekitar 30 km/detik menuju arah sebuah bintang yang dikenal
sebagai Herkules. Karena itulah, orbit bumi mengintari matahari adalah orbit heliks bukan
eliptis. Dalam gerak tahunannya, matahari melalui dua belas himpunan bintang-bintang yang
disebut rasi, setiap bulannya.81

Gambar 6. Peredaran Matahari Semu Tahunan.
Matahari bukan berada di pusat galaksi Bimasakti yang berjarak 30.000 tahun cahaya.
81
Yusuf Al-Hajj Ahmad. Al-I’jaz Al-Ilmi fi Al-Ara’h wa Al-Falak. Terj. P. Aria Miranda & N. Cholis.
(2016). Mukjizat Ilmiah di Bumi dan Luar Angkasa. Solo. Aqwam. hlm. 199-200.

Melangkah lebih jauh daripada itu, Edwin Hubble menciptakan teleskop raksasa terbesar di
dunia saat itu yang diletakkan di bumi, Wilson Observatory di atas gunung Palomar, Amerika
Serikat. Dari hasil observasinya pada tahum 1929, Hubble memberi kesimpulan bahwa alam
semesta mengembang karena adanya fenomena redshift (pergeseran merah). Dari
perkembangan ilmu astronomi di atas, kemudian banyak orang semakin berubah pandangan
bahwa matahari sudah tidak dinyatakan diam dan menjadi pusat alam semesta lagi seperti teori
Heliosentris Copernican. Lalu muncul istilah tata surya (Solar System) untuk membedakan
dengan alam semesta luas (universe).82
Dengan adanya tempat dan arah yang tetap menjadi jalur matahari. Hal tersebut
menjadikannya sebagai system tata surya. Hal ini telah ditemukan dengan tepat oleh astronom
hingga mereka memberinya nama Solar Apex. Tata surya memang bergerak di ruang angkasa
menuju titik yang terletak di rasi Hercules (Alpha Layer). Sedangkan, rotasi bulan pada
sumbunya membutuhkan durasi 29½ hari.83
Astronomia Nova atau Redshift hakikatnya adalah penemuan dari Johannes Kepler,
yang dimana ia banyak mengambil teori dari Heliosentris milik Nicolaus Copernicus. Hanya
saja bedanya matahari dalam teori ini tidak statis (diam), namun alat canggih apa yang
menembus langit dunia sehingga mengetahui ada bintang yang jaraknya milyaran tahun
cahaya, adanya galaksi milky way, dan sebagainya? Teori Astronomia Nova dibangun dari
perkembangan Heliosentris dimana percobaan Stellar Paralax gagal. Maka runtuhlah kedua
teori ini yang didasari dari asumsi di atas asumsi.
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BAB III
ANALISIS AYAT-AYAT HELIOSENTRIS DAN GEOSENTRIS DALAM ALQUR’AN
A. Tabel Ayat-ayat Heliosentris dan Geosentris
1. Tabel Ayat-ayat Heliosentris
Ayat Al-Qur’an

Terjemah & Nomor Ayat

َّ ِي َج َع َل ال
ض َي ۤا ًء َّو اال َق َم َر نُ او ًرا
ِ س
ه َُو الَّذ ا
َ ش ام
اب
ِ ع َد َد
َ ِۗ س
َ َاز َل ِلتَ اعلَ ُم اوا
َ الس ِنيانَ َو اال ِح
ِ َّوقَد ََّره َمن
ٰ َص ُل ا
ت ِلقَ او ٍم
ِ اْل ٰي
َما َخلَقَ ه
ِ ق يُف
ِ ِۗ َّللاُ ٰذلِكَ ا َِّْل بِ اال َح
﴾٥﴿ َيَّ اعلَ ُم اون

“Dialah yang menjadikan matahari
bersinar dan bulan bercahaya, dan
Dialah yang menetapkan tempattempat
orbitnya,
agar
kamu
mengetahui bilangan tahun, dan
perhitungan (waktu). Allah tidak
menciptakan demikian itu melainkan
dengan benar. Dia menjelaskan tandatanda (kebesaran-Nya) kepada orangorang yang mengetahui.”(Q.S. Yūnus
ayat 5)84
“Dan engkau akan melihat gununggunung, yang engkau kira tetap di
tempatnya, padahal ia berjalan (seperti)
awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah
yang mencipta dengan sempurna
segala
sesuatu.
Sungguh,
Dia
Mahateliti
apa
yang
kamu
kerjakan.”(Q.S. Al-Naml ayat 88)85
"Dan matahari berjalan ditempat
peredarannya. Demikianlah ketetapan
Yang Maha Perkasa lagi Maha
Mengetahui."(Q.S. Yāsin ayat 38)86

ِي تَ ُم ُّر َم َّر
ِ سبُ َها َج
َ َوت ََرى اال ِجبَا َل تَحا
َ امدَة ً َّوه
ش اي ِۗ ٍء ا َِّن
َ ِي اَتاقَنَ ُك َّل
َّْٓللا الَّذ ا
َّ ال
ُ ب
ِ ِۗ س َحا
ِ ص ان َع ه
ُ
ا
﴾٨٨﴿ ََخبِي ٌار ۢبِ َما تَفعَل اون

َّ َوال
يز
ُ س تَجا ِري ِل ُم استَقَ ٍر لَ َها ٰ َذلِكَ تَ اقد
ُ ش ام
ِ ِير اال َع ِز
﴾٣٨﴿اال َع ِل ِيم

2. Tabel Ayat-ayat Geosentris
Ayat Al-Qur’an

َّ َوال
يز
ُ س تَجا ِري ِل ُم استَقَ ٍر لَ َها ٰ َذلِكَ تَ اقد
ُ ش ام
ِ ِير اال َع ِز
ا
َعاد
َ َاز َل َحت َّ ٰى
ِ ﴾ َوالقَ َم َر قَد اَّرنَاهُ َمن٣٨﴿اال َع ِل ِيم
َّ ﴾ َْل ال٣۹﴿ِيم
س َي ان َب ِغي لَ َها
ُ ش ام
ِ ون االقَد
ِ ك اَالعُ ار ُج
ار َو ُك ٌّل
َ أَ ان تُد ِاركَ االقَ َم َر َو َْل اللَّ اي ُل
ِ سا ِب ُق النَّ َه
﴾٤۰﴿ َفِي فَلَكٍ َي اس َب ُحون

Terjemah & Nomor Ayat
"Dan matahari berjalan ditempat
peredarannya. Demikianlah ketetapan
Yang Maha Perkasa lagi Maha
Mengetahui. Dan telah Kami tetapkan
bagi
bulan
manzilah-manzilah,
sehingga (setelah dia sampai ke
manzilah yang terakhir) kembalilah dia
sebagai bentuk tandan yang tua.
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َّ ار َوال
س َو االقَ َم َر
َ َوه َُو الَّذِي َخلَقَ اللَّ اي َل َوالنَّ َه
َ ش ام
﴾٣٣﴿ َُك ٌّل فِي فَلَكٍ يَ اسبَ ُحون
ض اَ ان ت َُز او َْل ە
ِ َّللاَ ي اُمسِكُ السَّمٰ ٰو
ا َِّن ه
َ ت َو ااْلَ ار
ۢ
س َك ُه َما ِم ان اَ َح ٍد ِم ان بَ اعدِه ِۗاِنَّه
َ َولَ ِٕى ان زَ الَتَا ْٓ ا اِن اَ ام
غفُ او ًرا
َ َكانَ َح ِل اي ًما

Tidaklah mungkin bagi matahari
mendapatkan bulan dan malampun
tidak dapat mendahului siang. Dan
masing-masing beredar pada garis
edarnya.”( Q.S. Yāsin ayat 38-40)87
“Dan Dialah yang telah menciptakan
malam dan siang, matahari dan bulan.
Masing-masing dari keduanya itu
beredar di dalam garis edarnya.”(Q.S.
Al-Anbiyā ayat 33)88
“Sungguh, Allah yang menahan langit
dan bumi agar tidak lenyap; dan jika
keduanya akan lenyap tidak ada
seorang pun yang mampu menahannya
selain Allah. Sungguh, Dia Maha
Penyantun, Maha Pengampun.”(Q.S.
Al-Naḥl ayat 15)89

B. Ayat-ayat Heliosentris dan Geosentris
Al-Qur’an adalah mukjizat yang membahas segala permasalahan baik dari sisi
keyakinan, hukum-hukum, bidang kedokteran, sosial bahkan bidang astronomi Al-Qur’an telah
menyinggung dibeberapa ayat, dalam bidang astronomi manusia berselisih pendapat mengenai
peredaran bahkan dikalangan para ilmuan mereka saling membuktikan kebenaran teorinya dan
ini membuktikan keterbatasan akal manusia sehingga perselisihan ini harus dikembalikan
kepada wahyu. Karena akal manusia dapat mencapai derajat yang tinggi namun ketika tidak
difungsikan secara baik dan benar maka derajat tinggi yang diidamkan tidak dapat dicapai.
Bahkan justru sebaliknya, situasi di atas akan mengantarkannya kepada perilaku yang amoral
dan dekadentif. Atau akan melahirkan pemikir-pemikir yang memiliki pandanganpandangan
yang secara sadar ataupun tidak, dapat memberikan dampak negatif terhadap peradaban
manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa akal itu memiliki potensi ganda, bisa
membawa manusia ke arah positif dan bisa juga ke arah negatif.90
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Firman-Nya (Q.S. An-Nisā : 59) :

َّ ش ايءٍ فَ ُردُّوهُ ِإلَى
َّ يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنُوا أَ ِطيعُوا
َ سو َل َوأُو ِلي ااْل َ ام ِر ِم ان ُك ام فَإِ ان تَنَازَ اعت ُ ام فِي
ُ الر
َّ َّللاَ َوأَ ِطيعُوا
َِّللا
ً سنُ تَأ ا ِو
يًل
ُ الر
َّ َو
ِ َّ سو ِل ِإ ان ُك انت ُ ام تُؤا ِمنُونَ ِب
َ اّلِل َو االيَ او ِم ااْل ِخ ِر ٰذَلِكَ َخي ٌار َوأَحا
"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allāh dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara

kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allāh (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allāh dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."91
Mengenai Firman-Nya “Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah dia kepada Allāh dan Rasul.” Mujahid dan banyak ulama Salaf berkata :
“Artinya adalah kepada Kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, ini merupakan perintah dari Allāh,
bahwa segala yang diperselisihkan oleh manusia, baik tentang uṣuluddin maupun furu, wajib
dikembalikan kepada al-Kitab dan Sunnah, apa saja yang ditetapkan dikeduanya serta
disaksikan kebenarannya, maka inilah kebenaran. Sementara, tidak ada yang lain setelah
munculnya kebenaran, selain kesesatan.92
Wahai orang-orang yang beriman kepada Allāh dan Rasul-Nya serta melaksanakan
Syariat-Nya, sambutlah perintah-perintah Allāh dan jangan kalian mendurhakai-Nya, dan
sambutlah Rasul-Nya dengan mengikuti kebenaran yang dibawanya, dan taatilah para
penguasa kalian dalam perkara selain maksiat kepada Allāh. Apabila kalian berselisih paham
dalam suatu perkara di antara kalian, maka kembalikanlah ketetapaan hukumnya kepada Kitab
Allāh dan Sunnah Rasul-Nya, Muhammad Ṣallallāhu ‘alaihi wassallam bila memang kalian
beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allāh Ta’ala dan Hari Perhitungan. Mengembalikan
persoalan kepada Al-Qur’an dan Sunnah itu lebih baik bagi kalian daripada berselisih paham
dan pendapat atas dasar pikiran bekala dan akan lebih baik akibat dan dampaknya.93
Jalalain menafsirkan “Jika kamu berbeda pendapat atau bertikai paham ‘tentang
sesuatu, maka kembalilah kepada Allāh’ maksudnya kepada kitab-Nya ‘dan kepada Rasul’
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yakni selagi ia masih hidup; dan jika ia sudah wafat, maka kepada sunnah-sunnahnya, artinya
selidikilah hal itu kepada keduanya. ‘yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allāh dan
hari yang akhir.’”94
Kita diperintahkan agar meneliti kebenaran dari kabar-kabar yang kita dapatkan, jika
kabar-kabar itu saling bertentangan maka sebaiknya diselidiki terlebih dahulu dan sudah
sewajarnya sesuatu yang bertentangan dikembalikan kepada naṣ Al-Qur’an dan Al-Sunnah,
seperti perbedaan antaran teori heliosentris dan geosentris ini untuk diteliti kembali validasi
dari masing-masing teori yang lebih mendekati dengan firman-Nya.
1. Ayat-ayat Heliosentris dan Tafsir
a. Ayat Heliosentris
Terkait teori Nicolaus Copernicus yang disebut dengan heliosentris, ada beberapa ayat
yang menjelaskan tentang pergerakan matahari, bulan dan bumi, yakni Q.S. Yūnus ayat 5, Q.S.
Yāsin ayat 38, dan Q.S. Al-Naml ayat 88. Berikut firman-Nya Q.S. Yūnus ayat 5:

َّ ِي َج َع َل ال
َّللاُ ٰذلِكَ اِ َّْل
ِ ع َد َد
اب َما َخلَقَ ه
َ ِۗ س
َ َاز َل ِلتَ اعلَ ُم اوا
ِ س
َ الس ِنيانَ َو اال ِح
ه َُو الَّذ ا
ِ ض َي ۤا ًء َّو االقَ َم َر نُ او ًرا َّوقَد ََّره َمن
َ ش ام
ٰ َص ُل ا
﴾٥﴿ َت ِلقَ او ٍم يَّ اعلَ ُم اون
ِ اْل ٰي
ِ ق يُف
ِ ِۗ بِ اال َح
“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan

tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah
tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda
(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”95
Kemudian firman-Nya Q.S. Yāsin ayat 38:

َّ َوال
﴾٣٨﴿يز اال َع ِل ِيم
ُ س تَجا ِري ِل ُم استَقَ ٍر لَ َها ٰذَلِكَ تَ اقد
ُ ش ام
ِ ِير اال َع ِز
"Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa
lagi Maha Mengetahui."96
Sedangkan mengenai gerak bumi,97 sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Naml ayat
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88, firman-Nya:

﴾٨٨﴿ َش اي ِۗ ٍء ا َِّن َخ ِبي ٌار ۢ ِب َما تَ اف َعلُ اون
َ ِي اَتاقَنَ ُك َّل
َّْٓللا الَّذ ا
َّ ِي تَ ُم ُّر َم َّر ال
ِ سبُ َها َج
ُ ب
ِ ِۗ س َحا
ِ ص ان َع ه
َ َوت ََرى اال ِجبَا َل تَحا
َ امدَة ً َّوه

“Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia

berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala
sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”98
b. Tafsir Heliosentris
Dalam Q.S. Yūnus ayat 5 Selamet Hambali mengatakan “Allāh menyebut dua benda
langit yaitu matahari dan bulan, selanjutnya Allāh menjelaskan adanya ketetapan Allāh tentang
tempat-tempat perjalanan bulan (secara hakiki bulan beredar mengelilingi bumi dalam satu
bulan sinodis rata-ratra ditempuh selama 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik) dan, tidak ada
penjelasan tentang perjalanan matahari (apabila diambil mafhūm mukhālafahnya, berarti secara
hakiki matahari tidak beredar mengelilingi bumi). Secara khusus Allāh menjelaskan perjalanan
matahari dalam Q.S. Yāsin ayat 38”. Senada dengan Al-Marāgi dalam penjelasan mufrodat
kata “li mustaqarrin” Al-Marāghi menafsirkannya “Di sekitar tempat tinggal matahari.” AlMarāghi mengatakan “Sungguh mengaggumkan, wahai pembaca Al-Qur’an Al-Karim yang
budiman. Kenapakah Al-Qur’an itu ternyata telah menetapkan sesuatu yang kemudian
ditunjukkan kebenarannya oleh penemuan sekarang”.99 Dapat disimpulkan bahwa pendapat AlMarāghi matahari tidaklah berjalan seperti bulan yakni pergerakan matahari statis, yang
sependapat dengan teori Copernicus dalam teorinya bahwa matahari statis sedangkan bumi
berjalan mengintari matahari.
Mengenai Q.S. Al-Naml ayat 88 Al-Marāgi menafsirkan bahwa gunung adalah bagian
dari bumi, sehingga kalau dikatakan gunung itu berjalan sebagai jalannya awan, maka hal ini
menandakan bahwa bumi ini berjalan sebagaimana berjalannya awan. Awan dalam hal ini tentu
tidak pas diberi nama hakiki yakni awan yang menjadi hujan. Akan sesuai dengan
perkembangan sains modern jika diberi makna majazi. Yakni awan dimaknai gugusan bintang-
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bintang di langit pada saat malam hari ketika cerah yang tidak ada hujan dan tidak ada mendung
terlihat bintang-bintang bagaikan awan. Dalam ilmu astronomi disebutkan bahwa bumi
mempunyai empat macam gerak, yaitu rotasi, revolusi, presisi, dan nutasi.100 Penafsiran AlMarāgi mengenai matahari yang tetap dan bumi yang berputar ini sesuai dengan heliosentrisme
milik Nicolaus Copernicus, yang baginya sains modern tidaklah bertentangan dengan AlQur’an.
Mengenai ayat Al-Naml ayat 88 berbeda pandangan antara Al-Marāghi dengan Jalalain.
Yang dimana Jalalain menafsirkan ini sebagai kejadian hari kiamat ia mengatakan: “Yakni
kamu saksikan gunung-gunung itu sewaktu terjadinya tiupan israfil, seolah gunung itu diam di
tempatnya karena besarnya guunung itu seolah-olah tetap, padahal berjalan lambat saking
besarnya, kemudian jatuh kebumi, lalu hancur lebur, kemudian jadi abu bagaikan bulu-bulu
yang berterbangan.”101 Maka jika ditafsirkan sebagai kejadian hari kiamat maka lebih tepat
dengan ayat sebelumnya yakni Q.S. Al-Naml ayat 87 yang menceritakan kejadian ketika hari
Israfil meniupkan sangkakala yang pertama.
2. Ayat-ayat Geosentris dan Tafsir
a. Ayat Geosentris
Diantara firman-Nya yang digunakan sebagai dalil teori geosentri yakni firman Allāh
Ta’ala (Q.S. Yāsin : 38-40) :

َّ َوال
﴾٣٨﴿يز اال َع ِل ِيم
ُ س تَجا ِري ِل ُم استَقَ ٍر لَ َها ٰ َذلِكَ تَ اقد
ُ ش ام
ِ ِير اال َع ِز
"Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa
lagi Maha Mengetahui."

﴾٣۹﴿ِيم
َ َاز َل َحت َّ ٰى
ِ ون االقَد
ِ َو االقَ َم َر قَد اَّرنَاهُ َمن
ِ عا َد ك اَالعُ ار ُج
“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke
manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua."
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َّ َْل ال
﴾٤۰﴿ َار َو ُك ٌّل فِي فَلَكٍ َي اس َب ُحون
ُ ش ام
َ س َي ان َب ِغي لَ َها أَ ان تُد ِاركَ االقَ َم َر َو َْل اللَّ اي ُل
ِ سا ِب ُق النَّ َه
“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului
siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”102
Dan firman-Nya Q.S. Al-Anbiyā ayat 33

َّ ار َوال
﴾٣٣﴿ َس َو االقَ َم َر ُك ٌّل فِي فَلَكٍ يَ اسبَ ُحون
َ َوه َُو الَّذِي َخلَقَ اللَّ اي َل َوالنَّ َه
َ ش ام
“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing
dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.”103
Sedangkan mengenai statisnya bumi mereka berdalil dengan Q.S. Al-Naḥl ayat 15

غفُ او ًرا
َ س َك ُه َما ِم ان اَ َح ٍد ِم ۢ ان بَ اعدِه ِۗاِنَّه َكانَ َح ِل اي ًما
ِ َّللاَ ي اُمسِكُ السَّمٰ ٰو
ا َِّن ه
َ ض اَ ان ت َُز او َْل ە َولَ ِٕى ان زَ الَتَا ْٓ ا اِن اَ ام
َ ت َو ااْلَ ار

“Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap; dan jika keduanya akan

lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha
Penyantun, Maha Pengampun.”104
b. Tafsir Geosentris
Mengenai Tafsir Q.S. Yāsin ayat 38 Ibnu Kathir mengatakan:

 لمستقر لها قوْلن: (  في معنى قوله، )  والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم: وقوله
 وهي أينما،  وهو تحت العرش مما يلي اْلرض في ذلك الجانب،  مستقرها المكاني:  أن المراد: أحدهما
،  وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، كانت فهي تحت العرش وجميع المخلوقات ; ْلنه سقفها
 فالشمس إذا كانت في،  وهو فوق العالم مما يلي رءوس الناس، وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله المًلئكة
 فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا، قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون من العرش
،  فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع،  صارت أبعد ما تكون من العرش،  وهو وقت نصف الليل، المقام
َّ “ ﴿ َوالDan matahari
Lantas Firman Allāh : ﴾ يم
ُ س تَجا ِري ِل ُم استَقَ ٍر لَ َها ٰذَلِكَ تَ اقد
ُ ش ام
ِ يز اال َع ِل
ِ ِير اال َع ِز
berjalan di tempat peredarannya. Demikanlah ketetapa Yang Mahaperkasa lagi Maha
Mengetahui.”

Terdapat

dua

pendapat

mengenai

makna

firman-Nya

“Di

tempat

peredarannya.”105 Salah satu dari pendapat itu mengatakan, bahwa yang dimaksud tempat
peredarannya, yaitu di bawah ‘Arsh yang dekat bumi dari sisi tersebut, maka di mana pun
berada, matahari dan seluruh makhluk berada di bawah ‘Arsh, karena ‘Arsh merupakan atapnya
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dan ia tidak berbentuk bulat, sebagaimana yang dikira oleh para ahli hukum alam. Ia berbentuk
kubah yang memiliki beberapa tiang yang dibawa oleh para malaikat. Posisinya berada di atas
alam seperti yang terlihat di atas kepala. Dengan demikian matahari jika berada dalam kubah
falak di waktu siang, makai a berada lebih dekat kepada ‘Arsh. Sedang jika ia memutar pada
falak keempat menuju tempat tersebut, yaitu di waktu pertengahan malam, makai a semakin
menjauh dari ‘Arsh. Di saat itu ia sujud dan meminta izin untuk terbit, sebagaimana yang
tercantum di beberapa hadith. 106
Imam Ahmad meriwayatkan, bahwasanya Abu Dhar mengutarakan: “Aku Bersama
Rasulullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wassallam di dalam masjid ketika matahari terbenam. Lalu
Rasulullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wassallam bersabda :

((فإنهاتذهب حتى: قال صلى هللا عليه وسلم،هللا ورسوله أعلم: ُ((ياأباذرأتدري أين تذهب الشمس؟ ))قلت
ٍ
ت فترج ُع
ِ ارجعى من حيث جئ:تسجدبين يدي ربهاعزوجل فتستأ ِذنُ في الرجوع فيؤذن لهاوكأنهاقدقيل لها
﴾ لمستقرلها
ٰ
﴿ والشمس تجرى-ثم قرأ-إلى مطلعهاوذلك مستقرها
‘Hai Abu Dhar, apakah engkau tahu ke mana perginya matahari?’ Aku menjawab : ‘Allāh dan
Rasul-Nya lebih mengetahui.’ Rasulullāh Ṣallallāhu ‘alaihi wassallam bersabda: ‘Dia pergi,
hingga sujud di hadapan Rabbnya Azza wa Jalla lalu meminta izin untuk kembali (terbit).
Lantas ia pun diizinkan. ‘Hingga ia kembali ke tempat terbitnya, dan itu adalah tempat
peredarannya.’-kemudian beliau membaca-‘Dan matahari berjalan ditempat peredarannya.’”
Pendapat lainnya mengatakan bahwa maksudnya “tempat peredarannya” adalah akhir
perjalanannya, yakni batas tertinggi matahari di langit di saat musim panas (auj), kemudian
batas terendahnya di saat musim dingin (ḥaḍiḍ).
Pendapat lainnya terkait makna firman-Nya: ﴾ لمستقرلها
ٰ
﴿ “Tempat peredarannya”
adalah tempat akhir perjalanan matahari, yaitu pada hari kiamat. Ia tidak lagi berjalan, gerak
dan edarnya berhenti, maka saat itu berakhirlah alam ini. Inilah definisi waktu edarnya.
Adapun Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas Raḍiallāhu’anhumā membacanya dengan

مستقرلها ْل تجرى والشمس, yaitu tidak tetap dan tidak juga diam. Bahkan matahari terus berputar,
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َّ س
siang dan malam tanpa lelah dan tidak henti-hentinya. Sebagaimana firman-Nya: خ َر لَ ُك ُم
َ َو
َّ “ الDan Dia telah telah menundukan (pula) bagimu
ار
َ س َو االقَ َم َر َد ۤا ِٕى َبي ِان َو
َ س َّخ َر لَ ُك ُم الَّ اي َل َوالنَّ َه
َ ش ام
matahari dan bulan yang terus menerus beredar.” (Q.S. Ibrahim: 33). Artinya tidak lelah dan
tidak berhenti sampai hari kiamat. 107
Dalam tafsir Al-Muyassar Hikmat Bashir mengatakan:

، ذلك تقدير العزيز الذي ْل يغالَب، قدَّره هللا لها ْل تتعداه وْل تقصر عنه،وآية لهم الشمس تجري لمستقر لها
.العليم الذي ْل يغيب عن علمه شيء
Tanda lain bagi mereka adalah matahari yang beredar pada orbitnya, Allāh Ta’ala telah
menetapkannya sehingga ia tidak melampauinya dan tidak menyimpang darinya. Yang
demikian itu merupakan pengaturan dari Allāh yang Mahaperkasa, yang tidak dikalahkan, lagi
Maha Mengetahui, yang tidak ada sesuatu pun yang samar bagi-Nya.108
Kemudian Jalalain mengenai ayat ini:

«والشمس تجري »إلى آخره من جملة اْلية لهم آية أخرى والقمر كذلك« لمستقر لها »أي إليه ْل تتجاوزه
.«ذلكأي جريها« تقدير العزيز »في ملكه« العليم »بخلقه
Ayat ini dan seterusnya merupakan dari ayat wa-āyatul lahum, atau merupakan ayat
menyendiri, yakni tidak terikat pada sebelumnya, demikian pula ayat wal qamara pada ayat
selanjutnya. ستَقَ ٍر لَ َها
“ ِل ُم اDitempat peredarannya” tidak akan menyimpang dari garis edarnya.
Demikianlah beredarnya matahari itu.109 Serupa dengan perkataan Shaikh Uthaimin yang
mengatakan “Mengenai pendapat kami tentang peredaran matahari mengelilingi bumi yang
dengannya akan terjadi perubahan siang dan malam, maka kami berpegang dengan ẓahir dari
naṣ bahwa matahari yang bergerak mengelilingi bumi”.
Kemudian mengenai tafsir Q.S. Yāsin ayat 39 Ibnu Kathir mengatakan:

 كما أن الشمس،  جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور:  والقمر قدرناه منازل أي: ثم قال
، يعرف بها الليل والنهار
Yaitu kami menjadikan bulan beredar di tempat peredaran yang lain yang bisa dijadikan
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tanda bagi bergantinya bulan, sebagaimana dengan matahari bisa diketahui antara siang dan
malam. Allāh menjadikan matahari memiliki sinar khusus bagunya, dan bulan memiliki cahaya
khusus pula baginya, serta berbeda garis edar antara keduanya. Bulan telah ditetapkan
manzilah-manzilah yang terbit pada malam di awal bulan dalam keadaan sabit, berbentuk
cahaya kecil. Kemudian sedikit demi sedikit bertambah pada malam yang kedua dan manzilahnya semakin naik. Kemudian setiap kali manzilah itu meninggi, semakin bertambahlah
cahayanya, hingga cahayanya pun semakin sempurna pada malam keempat belas.110
Manzilah maknanya adalah kedudukan bulan di langit. Manzilah dapat digunakan untuk
menandai posisi bulan secara harian maupun digunakan sebagai penanda musim.
Senada dengan tafsir Al-Muyassar yang juga berkata demikian namun dengan lebih
ringkas Ṣolih berkata:

 ثم يرجع ضئيًل،مستديرا
قمرا
ً
ً  يبدأ هًلْل ضئيًل حتى يكمل، قدَّرناه منازل كل ليلة،والقمر آية في خلقه
َ
.مثل ِع اذق النخلة المتقوس في الرقة واْلنحناء والصفرة؛ لقدمه ويُباسه
Juga rembulan adalah tanda kebesaran Allāh pada makhluk-Nya, Allāh menetapkan

sebuah manzilah untuknya setiap malamnya, mulai terlihat hilal yang kecil sehingga sempurna
membentuk rembulan yang bulat, kemudian ia kembali mengecil menjadi seperti tandan kurma
yang melengkung dalam ketipisan, kelengkungan, dan kekuningannya karena usianya yang tua
dan kering.111
Kemudian mengenai ayat ini Jalalain mengatakan:

والقمر »بالرفع والنصب وهو منصوب بفعل يفسره ما بعده« قدَرناه »من حيث سيره« منازل »ثمانية
«
ُ
 ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثًلثين يوما وليلة إن،وعشرين منزْل في ثمان وعشرين ليلة من كل شهر
كان تسعة وعشرين يوما« حتى عاد »في آخر منازله في رأي العين« كالعرجون القديم »أي كعود الشماريخ
.إذا عتق فإنه يرق ويتقوس ويصفر
ا
“ َوالقَ َم َرDan bagi bulan” dapat dibaca wal qamaru atau wal qamara, bila dibaca naṣab
yaitu wal qamara berarti di-naṣab-kan oleh fi’il sesudahnya yang berfungsi menafsirkannya,
yaitu ُ“ قَد اَّرنَاهtelah kami tetapkan” bagi pendengarannya َاز َل
ِ “ َمنmanzilah-manzilah” sebanyak
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dua puluh delapan manzilah selama dua puluh delapan malam untuk setiap bulannya.
Kemudian bersembunyi selama dua malam, jika bilangan satu bulan tiga puluh hari; dan satu
malam, jika bilangan satu bulan dua puluh Sembilan hari َعاد
َ “ َحت َّ ٰىsehingga kembalilah ia”
setelah mencapai ke manzilah yang terakhir, menurut pandangan mata ِيم
ِ ون االقَد
ِ “ ك اَالعُ ار ُجsebagai
bentuk tanda tua” bila sudah lanjut masanya bagaikan ketandan, lalu menipis, berbentuk sabit
dan berwarna kuning.112
Kemudian mengenai tafsir Q.S. Yāsin ayat 40 Ibnu Kathir berkata:

. ينسلخ أحدهما من اْلخر،  ( وْل الليل سابق النهار ) يطلبان حثيثين: وقال مجاهد
 بل كل منهما يعقب اْلخر بًل مهلة وْل تراخ ; ْلنهما،  أنه ْل فترة بين الليل والنهار: والمعنى في هذا
.مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا
 يدورون:  أي،  كلهم يسبحون،  والشمس والقمر،  الليل والنهار:  ( وكل في فلك يسبحون ) يعني: وقوله
. وعطاء الخراساني،  وقتادة،  والحسن،  والضحاك،  وعكرمة،  قاله ابن عباس. في فلك السماء
Mujahid mengatakan : “Setiap matahari dan bulan mempunyai Batasan yang tidak bisa
ditambah atau dikurangi. Jika giliran yang satu tiba, maka yang lain pun akan pergi; begitu pula
sebaliknya.” Ath-Thauri mengatakan dari Abi Ṣalih : “Sinar matahari tidak akan bertemu
dengan cahaya bulan, begitu pula sebaliknya.” Tidak sepatutnya jika malam telah terjadi,
malam selanjutnya akan terjadi hingga malam sebelumnya itu menjadi siang. Hingga berlaku
ketentuan ; terbitnya matahari berarti adanya siang, dan terbitnya bulan berarti adanya malam.

َ“ َو ُك ٌّل ِفي فَلَكٍ َي اس َب ُحونDan masing-masing beredar pada garis edarnya.” Yakni malam, siang,
matahari, dan bulan beredar semuanya, yaitu berputar pada garis edar langit. Pendapat ini dari
Ibnu ‘Abbas, Ikrimah, Aḍ-Ḍahhak, Al-Hasan,Qatadah, Aṭa Al-Khurasani dan selainya dari
kaum Salaf berkata : “Garis edarnya seperti putaran alat pemintal benang.” Mujahid berkata :
“Garis edarnya bagaikan besi putar atau bagaikan putaran alat pemintal benang, yang mana alat
pemintal tidak akan berputar kecuali dengan putaran tersebut, bahkan putaran tersebut tidak
akan berputar kecuali dengan alat pemintal tadi.113
Begitupun Jalalain yang dalam ayat ini serupa dengan tafsir Ibnu Kathir.
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«ْل الشمس ينبغي »يسهل ويصح« لها أن تدرك القمر »فتجتمع معه في الليل« وْل الليل سابق النهار »فًل
يأتي قبل انقضائه« وكل »تنويه عوض عن المضاف إليه من الشمس والقمر والنجوم« في فلك »مستدير
.«يسبحون »يسيرون نزلوا منزلة العقًلء
Tidak akan terjadi matahari dan bulan bersatu di malam hari, dan malam hari tidak akan
datang sebelum habis waktu siang hari. Matahari, bulan dan bintang-bintang beredar pada garis
edarnya masing-masing. Di dalam ungkapan ini benda-benda langit diserupakan sebagai
makhluk yang berakal, karenanya mereka diungkapkan dengan lafadh yasbaḥūna.114
Senada dengan tafsir di atas mengenai ayat 40 dari Q.S. Yāsin, inilah yang dikatakan
Bashir dalam tafsirnya Al-Muyassar:

 فًل يمكن للشمس أن تلحق القمر فتمحو،لكل من الشمس والقمر والليل والنهار وقت قدَّره هللا له ْل يتعدَّاه
 وكل من الشمس، فيدخل عليه قبل انقضاء وقته، وْل يمكن للَّيل أن يسبق النهار، أو تغير مجراه،نوره
والقمر والكواكب في فلك يَجارون
Masing-masing dari matahari, rembulan, malam dan siang, memiliki waktu yang telah
Allāh Ta’ala tetapkan yang tidak mereka lampaui. Maka tidak mungkin matahari menyusul
rembulan lalu ia menghapus cahayanya atau orbit berputarnya berubah. Malam juga tidak
mungkin mendahului siang, lalu siang masuk ke dalam malam padahal malam belum habis.
Masing-masing dari matahari, bulan, bintang-bintang memiliki garis edar masing-masing yang
padanya mereka berjalan (berputar).115
Untuk perjalanan bulan terlihat heliosentris dan geosentris sepakat bahwa bulan itu
bergerak tidak statis, namu untuk matahari mereka berbeda pendapat seperti pembahasan
sebelumnya bahwa geosentris mengatakan matahari tidaklah statis ini serupa dengan perkataan
mujahid “…Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” Yakni malam, siang, matahari,
dan bulan beredar semuanya, yaitu berputar pada garis edar langit. Pendapat ini dari Ibnu
‘Abbas, Ikrimah, Aḍ-Ḍahhak, Al-Hasan,Qatadah, Aṭa Al-Khurasani dan selainya dari kaum
Salaf berkata : “Garis edarnya seperti putaran alat pemintal benang.” Mujahid berkata : “Garis
edarnya bagaikan besi putar atau bagaikan putaran alat pemintal benang, yang mana alat
pemintal tidak akan berputar kecuali dengan putaran tersebut, bahkan putaran tersebut tidak
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akan berputar kecuali dengan alat pemintal tadi.116
Mengenai tafsir Q.S. Al-Anbiyā ayat 33 Hikmat Bashir mengatakan dalam tafsir
Muyassar:
Dan Allāh Ta’ala, Dia-lah yang menciptakan malam agar manusia dapat beristirahat
padanya dan siang hari supaya mereka dapat mencari penghidupan di dalamnya. Dan Dia
menciptakan matahari sebagai tanda bagi siang hari dan bulan sebagai petanda untuk waktu
malam. Dan masing-masing memiliki garis edarnya tempat ia berjalan dan beredarnya, tanpa
melenceng darinya.117

َّ ار َوال
س َو االقَ َم َر ُك ٌّل
َ “ َوه َُو الَّذِي َخ َلقَ اللَّ اي َل َوالنَّ َهDan Dialah yang telah menciptakan malam
َ ش ام
dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari semua itu” lafaz kullun ini tanwinnya
merupakan pergantian dari muḍaf ilaih, maksudnya masing-masing dari matahari, bulan, dan
bintang-bintang lainnya. ٍ“فِي فَلَكdi dalam garis edarnya” pada garis edarnya yang bulat di
angkasa bagaikan bundarannya batu penggilangan gandum. َحون
ُ “ َي اس َبberedar” maksudnya
semua berjalan dengan cepat sebagaimana berenang di atas air. Disebabkan ungkapan ini
memakai tashbih, maka didatangkanlah ḍamir bagi orang-orang yang berakal; yakni keadaan
semua yang beredar pada garis edarnya itu bagaikan orang-orang yang berenang di dalam air.118
Tafsir jalalain mengutarakan bahwa bulan dan matahari memiliki garis edarnya masingmasing dan semua berjalan dengan cepat sebagaimana berenang di atas air, yakni keadaan
semua yang beredar pada garis edarnya yaitu bulan dan matahari, itu bagaikan orang-orang
yang berenang di dalam air. Yang artinya matahari tidaklah statis namun bergerak di garis
edarnya seperti oran yang berenang dengan cepat di atas air.
Yaitu, malam dengan kegelapan dan ketenangannya serta siang harinya dengan cahaya
dan kesibukannya. Terkadang, malam lebih Panjang waktunya dan siangnya lebih singkat, atau
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َّ “ َوالMatahari dan bulan,” matahari memilik cahaya khusus, ruang edar
sebaliknya س َو االقَ َم َر
َ ش ام
sendiri, masa yang terbatas serta gerakan dan perjalanan khusus. Sedangkan bulan dengan
cahaya lain, ruang edar lain, perjalanan lain, dan juga ukurannya yang lain. َحون
ُ ُك ٌّل فِي فَلَكٍ َي اس َب
“Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.” Yaitu mereka beredar. Ibnu
‘Abbas berkata : “Mereka beredar sebagaimana tenunan beredar di alat putarannya.”119
Jika dalam tafsir Jalalain mengatakan matahari dan bulan bergerak layaknya orang yang
sedang berenang, lalu Abdullāh bin ‘Abbas mengatakan matahari dan bulan juga bergerak
layaknya tenunan beredar di alat putarnya. Maka ini mendekati teori geosentris yang
mengatakan matahari beredar di garis edarnya dan tidak diam seperti yang dikatakan Nicolaus
Copernicus dalam teori heliosentrimenya.
Lalu dalil berikutnya adalah bukti matahari beredar, dari hadith Rasulullāh Ṣallallāhu
‘alaihi wassallam bersabda,

َّ ِإ َّن ال
ت اال َم اقد ِِس
َ س ِل َبش ٍَر ِإ َّْل ِليُو
ِ ار ِإلَى َب اي
س لَ ام تُحا َب ا
َ ي
َ س
َ ش ام
َ ش َع لَ َيا ِل
“Sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk seorang manusia pun, selain untuk Nabi
Yusha’di hari beliau melakukan perjalanan menuju Baitul Maqdis”.120
Al-Rāzi memaparkan bahwa matahari dan bulan beredar pada orbitnya masing-masing,
serta masing-masing memiliki cahayanya dalam menghilangkan kegelapan, maka
sesungguhnya matahari itu adalah rajanya siang dan bulan adalah rajanya malam, dan
seandainya bukan karena karunia Allāh melalui penciptaan matahari maka tidak akan adanya
empat musim, dan tidak adanya pula kehidupan di alam ini.121
Matahari belum pernah statis sebelumnya namun pengecualian bagi Allāh untuk Nabi
Yusha’ bin Nun ketika itu matahari distatiskan hingga beliau di Baitul Maqdis. Al-Rāzi juga
mengutarakan bahwa matahari dan bulan memiliki garis perjalanannya masing-masing dan
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cahaya yang berbeda. Tentu ini berlawanan dengan heliosentris yang mengatakan matahari
statis dan bulan adalah pantulan cahaya matahari.
Sedangkan ayat firman-Nya mengenai statisnya bumi ada pada Q.S. Fāṭir ayat 41, AnNaḥl ayat 15, dan yang senada dengan An-Nahl ayat 15 adalah Q.S. Luqman ayat 10, dan Q.S.
Al-Mulk ayat 16. Berikut firman-Nya Q.S. Fāṭir ayat 41:

غفُ او ًرا
َ س َك ُه َما ِم ان اَ َح ٍد ِم ۢ ان بَ اعدِه ِۗاِنَّه َكانَ َح ِل اي ًما
ِ َّللاَ ي اُمسِكُ السَّمٰ ٰو
ا َِّن ه
َ ض اَ ان ت َُز او َْل ە َولَ ِٕى ان زَ الَتَا ْٓ ا اِن اَ ام
َ ت َو ااْلَ ار

“Sungguh, Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap; dan jika keduanya akan

lenyap tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh, Dia Maha
Penyantun, Maha Pengampun.”
Yaitu Allāh menahan keduannya dari bergeser dari tempatnya yang tetap, sebagaimana
Allāh berfirman: ض ا َِّْل ِب ِا اذ ِنه
َّ “ َوي اُمسِكُ الDan Dia menahan langit jatuh ke
ِ علَى ااْلَ ار
َ س َم ۤا َء اَ ان تَقَ َع
bumi, melainkan dengan izin-Nya.”(Q.S. Al-Ḥajj: 65)122 Lalu firman-Nya pada Q.S. Al-Naḥl
ayat 15 yang menyatakan bumi statis:

َسب ًًُل لَّ َعلَّ ُك ام تَ اهتَد اُون
ُ ي اَ ان ت َِم ايدَ ِب ُك ام َواَ انهٰ ًرا َّو
ِ َواَ ال ٰقى فِى ااْلَ ار
َ ض َر َوا ِس
“Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia
menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Naḥl
ayat 15)
Dan Dia menancapkan di dalam bumi gunung-gunung yang menguatkannya sehingga
bumi tetap stabil Bersama kalian, dan menjadikan di dalamnya sungai-sungai agar kalian dapat
minum darinya, dan menjadikan padanya jalan-jalan agar kalian memperoleh petunjuk,
sehingga kalian dapat mencapai tempat-tempat yang kalian tuju.123

ي
ِ “ َواَ ال ٰقى فِى ااْلَ ارDan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi dengan
َ ض َر َوا ِس
kokohnya” gunung-gunung yang tegak kokoh supaya “ ا َ انTidak” jangan َ“ ت َِم ايدbumi itu
guncang” bergerak “ ِب ُك ام َوBersama kalian” Dia telah menciptakan padanya “ ا َ انهٰ ًراsungai-
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sungai” seperti sungai Nil سب ًًُل
ُ “ َّوdan jalan-jalan” jalan untuk dilalui َ“ لَّ َعلَّ ُك ام تَ اهتَد اُونagar kalian
mendapat petunjuk” untuk sampai kepada tujuan-tujuan kalian.124
Tafsir dari ayat-ayat ini menunjukkan bahwa bumi tidak bergerak, karena seandainya
bumi itu bergerak mengelilingi matahari maka berarti dia bergeser dari satu tempat ke tempat
lainnya dan ini bertentangan dengan ẓohir ayat ini. Tafsir yang menyatakan bumi statis dan
tidak bergerak ini sependapat dengan Ptolemy dengan geosentrisnya.

BAB IV
ANALISIS TAFSIR HELIOSENTRIS DAN GEOSENTRIS
Dari kedua teori memanglah memiliki perbedaan namun juga memiliki kesamaan,
yakitu sepakat bahwa bulan beredar mengelilingi bumi sehingga hal ini tidak perlu lagi dibahas.
Namun perbedaannya ada pada matahari dan bumi apakah matahari yang statis seperti teori
heliosentris atau bumi yang statis seperti teori geosentris.
1. Diskursus Tafsir Ayat Heliosentris dan Geosentris
Mengenai Tafsir heliosentris dan geosentris terdapat ayat yang sama namun berbeda
dalam penafsiran seperti Q.S. Yāsin ayat 38:

َّ َوال
﴾٣٨﴿يز االعَ ِل ِيم
ُ س تَجا ِري ِل ُم استَقَ ٍر لَ َها ٰذَلِكَ تَ اقد
ُ ش ام
ِ ِير االعَ ِز
"Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa
lagi Maha Mengetahui."
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Dalam penjelasan mufrodat kata “li mustaqarrin” Al-Marāghi menafsirkannya “Di
sekitar tempat tinggal matahari.” Al-Marāghi mengatakan “Sungguh mengaggumkan, wahai
pembaca Al-Qur’an Al-Karim yang budiman. Kenapakah Al-Qur’an itu ternyata telah
menetapkan sesuatu yang kemudian ditunjukkan kebenarannya oleh penemuan sekarang”.125
Dalam tafsirnya Al-Marāghi beliau menafsirkan matahari hanya berotasi di sekitar
tempatnya saja, yakni tidak berjalan layaknya bulan kepada bumi. Adapun Ibnu Mas’ud dan
Ibnu ‘Abbas Raḍiallāhu’anhumā membacanya denganمستقرلها ْل تجرى والشمس, yaitu tidak
tetap dan tidak juga diam. Bahkan matahari terus berputar, siang dan malam tanpa lelah dan

َّ س
َّ س َّخ َر لَ ُك ُم ال
tidak henti-hentinya. Sebagaimana firman-Nya: خ َر لَ ُك ُم الَّ اي َل
َ س َو االقَ َم َر دَ ۤا ِٕىبَي ِان َو
َ َو
َ ش ام
ار
َ “ َوالنَّ َهDan Dia telah telah menundukan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus
beredar.” (Q.S. Ibrahim: 33). Artinya tidak lelah dan tidak berhenti sampai hari kiamat. 126
Yakni matahari berjalan tanpa henti seperti yang dikatakan dalam tafsir jalalain “…maksudnya
semua berjalan dengan cepat sebagaimana berenang di atas air.” Dan senada juga dengan
perkataan Bashir dan Uthaimin.
Kemudian Firman-Nya:

﴾٨٨﴿ َش اي ِۗ ٍء ا َِّن َخ ِبي ٌار ۢ ِب َما تَ اف َعلُ اون
َ ِي اَتاقَنَ ُك َّل
َّْٓللا الَّذ ا
َّ ِي تَ ُم ُّر َم َّر ال
ِ سبُ َها َج
ُ ب
ِ ِۗ س َحا
ِ ص ان َع ه
َ َوت ََرى اال ِج َبا َل تَحا
َ امدَة ً َّوه

“Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia

berjalan (seperti) awan berjalan. (Itulah) ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala
sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Naml: 88)
Gunung adalah bagian dari bumi, sehingga kalau dikatakan gunung itu berjalan sebagai
jalannya awan, maka hal ini menandakan bahwa bumi ini berjalan sebagaimana berjalannya
awan. Awan dalam hal ini tentu tidak pas diberi nama hakiki yakni awan yang menjadi hujan.
Akan sesuai dengan perkembangan sains modern jika diberi makna majazi. Yakni awan
dimaknai gugusan bintang-bintang di langit pada saat malam hari ketika cerah yang tidak ada
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hujan dan tidak ada mendung terlihat bintang-bintang bagaikan awan. Dalam ilmu astronomi
disebutkan bahwa bumi mempunyai empat macam gerak, yaitu rotasi, revolusi, presisi, dan
nutasi.127
Dengan ayat ini menjadi dalil bagi heliosentris bahwa bumi itu bergerak tidak statis,
sedangkan dari ayat ini juga ada pendapat lain yakni kejadian saat kiamat terlihat gununggunung seperti diam karena saking besarnya, padahal gunung-gunung itu bergerak. Namun
berbeda dengan tafsir Jalalain yang mengatakan ayat ini adalah kejadian tentang hari kiamat
dimana malaikat Israfil meniup sangkakala, ini menjadi ayat sambung bagi ayat sebelumnya
yakni Q.S. Al-Naml ayat 87. Berikut tafsir Jalalain:

“ َوت ََرى اال ِج َبا َلDan kamu lihat gunung-gunung itu” yakni kamu saksikan gunung-gunung
itu sewaktu terjadinya tiupan Malaikat Israfil سبُ َها
ِ “ َجtetap” diam di
َ “ تَحاkamu sangka dia” ً ام َدة
tempatnya karena besarnya ب
َّ ِي تَ ُم ُّر َم َّر ال
ِ ِۗ س َحا
َ “ َّوهpadahal ia berjalan sebagai jalannya awan”
bagaikan hujan yang tertiup angina, maksudnya gunung-gunung itu tampaknya seolah-olah
tetap, padahal berjalan lambat saking besarnya, kemudian jatuh ke bumi, lalu hancur lebur,
kemudian menjadi abu bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. َّللا
ُ “begitulah perbuatan
ِ ص ان َع ه
Allāh” lafaz ṣun’a merupakan maṣdar yang menggunakan jumlah sebelumnya yang kemudian
dimuḍafkan kepada fa’ilnya, yaitu lafaz Allāh, sehingga jadilah ṣun’allāhi, artinya: begitulah
perbuatan Allāh َِي اَتاقَن
َ “ ُك َّلtiap-tiap
ْٓ“ الَّذ اyang membuat dengan kokoh” rapi dan kokoh ش اي ِۗ ٍء
sesuatu” yang dibuat-Nya َخ ِبي ٌار ۢ ِب َما تَ اف َعلُ اون
َ “ ا َِّنSesungguhnya Allāh Maha Mengetahui apa yang
kalian kerjakan” lafaz taf’alūna, yakni perbuatan maksiat yang dilakukan oleh musuh-musuhNya dan perbuatan taat yang dilakukan oleh kekasih-kekasih-Nya.128
Lalu firman-Nya pada Q.S. Al-Naḥl ayat 15 yang menyatakan bumi statis:

َسب ًًُل لَّ َعلَّ ُك ام تَ اهتَد اُون
ُ ي اَ ان ت َِم ايدَ ِب ُك ام َواَ انهٰ ًرا َّو
ِ َواَ ال ٰقى فِى ااْلَ ار
َ ض َر َوا ِس
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“Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan Dia
menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. An-Naḥl
ayat 15)
Dan Dia menancapkan di dalam bumi gunung-gunung yang menguatkannya sehingga
bumi tetap stabil Bersama kalian, dan menjadikan di dalamnya sungai-sungai agar kalian dapat
minum darinya, dan menjadikan padanya jalan-jalan agar kalian memperoleh petunjuk,
sehingga kalian dapat mencapai tempat-tempat yang kalian tuju.129

ي
ِ “ َواَ ال ٰقى فِى ااْلَ ارDan Dia menancapkan gunung-gunung di bumi dengan kokohnya”
َ ض َر َوا ِس
gunung-gunung yang tegak kokoh supaya “ ا َ انTidak” jangan َ“ ت َِم ايدbumi itu guncang” bergerak

“ بِ ُك ام َوBersama kalian” Dia telah menciptakan padanya “ اَ انهٰ ًراsungai-sungai” seperti sungai Nil
سب ًًُل
ُ “ َّوdan jalan-jalan” jalan untuk dilalui َ“ لَّعَلَّ ُك ام تَ اهتَد اُونagar kalian mendapat petunjuk” untuk
sampai kepada tujuan-tujuan kalian.130
Firman Allāh Q.S. Al-Naml ayat 88 menjelaskan kejadian hari kiamat bukan gerakan
rotasi bumi terhadap matahari karena tidak ada ayat secara tegas mengatakan bumi
mengelilingi matahari, sebaliknya bumi itu di kokohkan oleh Allāh dengan gunung-gunung
yang Dia tancapkan sebagai pasak di bumi, tidak lah bumi ini bergeser dari satu titik ketitik
yang lain.
2. Validasi Teori Heliosentris dan Geosentris
Berdasarkan analisis ayat, tafsir dan sejarah penulis lebih menguatkan teori geosentris,
karena sesuai dengan ẓahir Q.S. Yāsin ayat 38 seperti yang dikatakan Shaikh Utsaimin
sebelumnya bahwa ẓahir ayat ini mengungkapkan bahwa matahari berjalan, kemudian di
tegaskan oleh Abdullāh bin Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas yaitu tidak tetap dan tidak juga diam.
Bahkan matahari terus berputar, siang dan malam tanpa lelah dan tidak henti-hentinya.
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telah menundukan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar.” (Q.S.
Ibrahim: 33). Artinya tidak lelah dan tidak berhenti sampai hari kiamat. 131 Yakni matahari
berjalan tanpa henti seperti yang dikatakan dalam tafsir jalalain “…maksudnya semua berjalan
dengan cepat sebagaimana berenang di atas air.”
Kemudian dari sisi sejarah bahwa sejatinya Galileo Galilei telah gagal dalam uji coba
stellar parallax dimana ini telah dibahas sebelumnya. Yaitu rasi bintang tidaklah berubah
sehingga percobaan ini gagal. Lalu sejarah yang sebenarnya telah terungkap bahwa Galileo
dipenjara oleh otoritas gereja dikarenakan ia menyerang Paus Urban VIII melalu bukunya
yakni Dialogue Concerningthe Two Chief Worl System.132
Dari hasil Analisa ini dapat dikatakan geosentris yang lebih mendekati ẓahir ayat AlQur’an. Hakikatnya Al-Qur’an itulah yang final dan mutlak. Adapun yang melalu kajian
manusia, secanggih apa pun perangkatnya, adalah hakikat yang belum final dan pasti. Karena
bergantung dari keterbatasan eksperimennya dan kondisi eksperimen tersebut. Pengelihatan
manusia dapat ditipu dengan gambar rekayasa komputer atau trik optik lainnya, namun
sejatinya Al-Qur’an adalah kebenaran yang mutlak.
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BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari banyak penafsiran dapat disimpulkan bahwa matahari itu tidak statis bahkan
berjalan pada garis edarnya ini sesuai dengan ẓahir Q.S. Yāsin ayat 38, begitu juga dengan
penafsirannya yang senada dengan Ibnu Kathir, Shaikh Uthaimin, Shaikh Ibnu Bāz bahkan
penafsiran sahabat yakni Ibnu Mas’ud dan Ibnu ‘Abbas Raḍiallāhu’anhumā bahkan menjadi
fatwa resmi Lajnah Dāimah. Berbeda dengan bumi yang bersifat statis yang mana sesuai
dengan Q.S. Al-Nahl ayat 15. Jika seandainya bumi bergoncang dengan kencang maka manusia
tidak ada yang dapat hidup di atasnya, lalu bagaimana bisa manusia hidup di atas bumi yang
berotasi melebihi kecepatan peluru, yakni peluru memiliki kecepatan 313 km/jam sedangkan
bumi yang diklaim memilki kecepatan rotasi 1.600 km/jam, maka ini bertentangan dengan naṣ
Alquran, Al-Sunnah, dan juga akal sehat.
Berdasarkan hasil penlitian dari Q.S. Al-Nahl ayat 15, yang menjelaskan tentang
diamnya bumi, yang Allāh Azza wa Jalla kokohkan dengan gunung-gunung yang
dipancangkan dengan kuat, agar bumi tetap diam dan tidak bergerak, sehingga manusia dapat
beraktivitas dengan tenang dari siang hingga malam dalam kehidupan tanpa merasakan
goncangan. Sedangkan dalam Q,S. Yāsin 38-40, menunjukan matahari dan bulan melakukan
pergerakan, dimana para mufassir di antaranya Jalalain mengatakan bulan dan matahari

bergerak layaknya orang yang sedang berenang di atas air. Ini menunjukkan bahwa matahari
tidak statis seperti yang dikatakan Nicolaus Copernicus, justru sebaliknya dengan teori Ptolemy
yang justru lebih mendekati dengan hasil analisis ini.
B. Saran
Berdasarkan yang telah penulis teliti mengenai Astronomi dalam Al-Qura’an (Studi
Tafsir Tematik ayat Heliosentris dan Geosentris). Maka penulis menyampaikan saran sebagai
bahan pertimbanagan untuk perbaikan kedepannya. Secara teoritis dan implementasinya
dalam memahami Astronomi dalam Al-Qura’an.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman Astronomi dalam Al-Qura’an penulis
memberikan saran-saran secara khusus mengenai pemahamannya. Guna memperluas
wawasan bahwasannya Al-Qur’an menjelaskan tentang ilmu astronomi.
Maka penulis memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan sebagai
berikut :
1. Bagi Peneliti Selanjutnya.
a. Peneliti selanjutnya hendaknya lebih memaksimalkan dalam meneliti astronomi dalam
Al-Qur’an.
b. Peneliti selanjutnya hendaknya mampu memaksimalkan dalam penelitian library
research dan konsultasi dengan dosen pembimbing.
2. Bagi Lembaga.
a. Hendakya dalam membentuk dan menyusun tim yang berfokus dalam memperbanyak
buku sebagai sumber primer.
b. Hendaknya memaksimalkan potensi para guru dalam menjalani pengajaran di STAI
Al-Hidayah.
c. Sebaiknya meprioritaskan pendidikan yang berpedoman kepada visi misi yang telah

ditentukan guna mencapai tujuan pendidikan.
3. Bagi Masyarakat.
a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi jembatan informasi, dan afarmasi,
terhadap teori-teori sains yang sudah tersebat dimasyarakat.
b. Dengan penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan dan kecerdasan
masyarakat terhada teori heliosentris dan geosentris yang tersebar hari ini dimasyarakat.
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