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4.4 Integrasi Visualisasi 3D Rupa Bumi dengan Islam 

Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang, penelitian ini ingin 

mengungkap apa pelajaran dari bumi yang dihamparkan ?, petunjuk apa yang 

terkandung di dalamnya ? melalui visualisasi 3D rupa bumi ini. Pembahasan 

mengenai integrasi visualisasi 3D rupa bumi dengan Islam penulis kutip dari sebuah 

artikel dengan penulis anonim 

(http://www.islamquest.net/id/archive/question/fa4232) mengenai Bagaimana 

pandangan al-Qur’an sehubungan dengan konsep yang menyatakan bahwa bumi itu 

bulat? yang juga disadur dari beberapa kitab tafsir sebagai berikut. 

Dalam Al-Qur’an sudah Al-Hijr ayat 19 berikut ini  

 

Artinya : 

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung 

dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. 

 “madd al-ardh” bermakna penghamparan panjang dan lebarnya. Dan sekiranya 

Tuhan tidak menghamparkan bumi dan bumi dijejali dengan deretan gunung-

gunung maka bumi tidak pantas untuk dihuni, tidak dapat dijadikan tempat untuk 

bercocok tanam dan makhluk hidup tidak akan mendapatkan kesempurnaan hidup 

di dalamnnya. Yang dimaksud dengan “madda” dan menghampar tidak bermaksud 

bahwa bumi tidak berbentuk bulat melainkan maksudnya adalah hamparan bumi 

tidak diciptakan menonjol secara utuh dan berbentuk rata. Apabila bumi diciptakan 

menonjol dan berbentuk rata (tidak bulat) maka manusia tidak dapat hidup dengan 
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baik di muka bumi, mengadakan perkebunan dan pertanian.  Pendeknya bumi tidak 

akan menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia sebagaimana irama ayat-

ayat setelahnya berada pada tataran menghitung pelbagai karunia yang 

menyenangkan bagi manusia yang juga merupakan penegas masalah ini. 

Dalam Al-Qur’an sudah An-Naba’ ayat 6-7 berikut ini:  

 

Artinya : 

Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?,  dan gunung-

gunung sebagai pasak? 

Redaksi “mihâd” pada ayat ini bermakna tempat yang siap pakai, menghampar 

dan teratur. Derivatnya dari kata “ma-h-d” yang bermakna sebuah tempat untuk 

istirahat anak kecil (buaiaan atau tempat tidur). Karena itu, buaian yang disiapkan 

untuk anak kecil disebut sebagai mahd. Dengan demikian, mahd dan mihad adalah 

sebuah tempat yang seperti buaian yang siap untuk membina dan membangun 

sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur’an surah Thaha ayat 53 berikut ini: 

  

Artinya : 
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 Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah 

menjadikan bagimu di bumi itu jalan-ja]an, dan menurunkan dari langit air hujan. 

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

yang bermacam-macam. 

SubhanaAllah setelah mengkaji dalam Al-Qur’an bagaimana bumi 

dihamparkan dan setelah melihat hasil visualisasi 3D hamparan bumi dapat 

diketahui bahwa hamparan bumi yang luas itu adalah karunia Allah SWT yang 

menyenangkan bagi manusia. Hamparan bumi tersebut dapat diamati melalui 

visualisasi 3D rupa bumi, saat pengambilan data ketinggian pada Gunung 

Panderman yang telah dilakukan peneneliti aplikasi ini mampu untuk memberikan 

visual Gunung Panderman dengan baik, detail kontur Gunung Panderman terlihat 

dengan jelas. Diharapkan aplikasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang 

membutuhkan informasi visual 3D rupa bumi untuk berbagai kepentingan seperti 

yang telah dipaparkan pada latar belakang. 


