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ABSTRAK 

 

M. Wahyu Fauzi Affandi, 1430110036, Paradigma Mufassir 

Kontemporer Terhadap Penafsiran Surat Al Zalzalah dan Relevansi 

dengan Sains Modern. 

 

Penelitian ini membahas tentang relevansi al Zalzalah dengan 

ilmu sains dan paradigm mufassir kontemporer yang perlu di ulas dan 

dikaji lebih mendalam, keterkaitan dan hubungan antara ilmu sains dan 

ilmu Al-Qur’an. 

Penelitian ini bertujuan 1)  Untuk mengetahui Paradigma 

mufassir kontemporer tentang fenomena surat Al Zalzalah. 2) Untuk 

mengetahui penafsiran mufassir kontemporer terhadap surat Al Zalzalah. 

3) Untuk mengetahui relevansi penafsiran surat al zalzalah dengan sains 

modern saat ini. 

Penelitian ini adalah Penelitian Library Research yang 

menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis pola pikir dan secara 

Deskriptif tanpa ada hitungan eksakta, serta pendekatan deskriptif 

Analitik yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematik 

sehingga dapat lebih mudah dipahami dan  disimpulkan. Metode analisis 

yang digunakan berupa analisis isi, metode deduksi dan induksi. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Dalam surat Al 

Zalzalah telah menjelaskan tentang gempa bumi (guncangan). Menurut 

salah satu mufassir terkemuka didunia, yaitu Thanthawi Jauhari dalam 

kitabnya yang membahas tentang alam semesta: apabila bumi 

diguncangkan pada hari kiamat terjadi dan relevansinya yaitu pembahasan 

global yang disebutkan dalam Al Qur’an dan pembahasan secara rinci 

dijelaskan dalam ilmu sains. 

 

Kata Kunci : Paradigma Mufassir, Ilmu Sains, al Zalzalah. 
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MOTTO 

 

يَا أَيَُّها الَِّذيَه آَمىُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم 

بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكىَن تَِجاَرةً َعْه تََزاٍض ِمْىُكْم ۚ 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًما  َوََل تَْقتُلُىا أَْوفَُسُكْم ۚ إِنَّ اَّللَّ
 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

(QS. An Nisa: 29) 
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