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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Al Qur’an telah menjawab berbagai permasalahan 

yang ada di dunia, bahkan pada zaman nabi-nabi dan Rasul 

telah di paparkan di dalamnya. Persoalan-persoalan yang 

dialami oleh umat manusia sudah di kisahkan dalam al 

Qur’an, termasuk gempa bumi, atapun dalam istilah al 

qur’an adalah guncangan. Dalam surat al zalzalah telah 

menjelaskan tentang gempa bumi (guncangan). Menurut 

salah satu mufassir terkemuka di dunia, yaitu thanthawi 

jauhari dalam kitabnya yang membahas tentang alam 

semesta: apabila bumi diguncangkan pada saat hari Kiamat 

terjadi. Menurut beliau, terdapat dua kali guncangan yang 

berlaku pada saat itu. Yang pertama, ketika malaikat Israfil 

meniup sangkakala yang pertama. Pada saat itu bumi akan 

diguncangkan dengan dahsyat dan semua manusia akan 

mati. Maka, terjadilah hari Kiamat. Begitupun pendapat 

para mufassir lainya. 

Kemudian relevansi al zalzalah dengan gempa 

bumi atau ilmu sains. Teori-teori sains hanya sekadar 

mengungkapkan gempa bumi sebagai satu fenomena alam 

yang terjadi dengan sendirinya, adanya tekanan yang 

menggerakkan lempeng-lempeng bumi dari bawah serta 

bergeseran antara satu sama lain dan gempa bumi yang 

terjadi pada zaman sekarang ini hanya berlaku pada 

bagian-bagian tempat tertentu saja di dunia ini. Namun, 

dalam al Qur’an, gempa bumi menjadi peristiwa yang 

banyak disinggung di dalamnya. Firman Allah SWT 

mengenai gempa bumi dapat diklasifikasikan dengan 

menjadi dua bagian. Pertama, terkait dengan jatuhnya azab 

Allah SWT terhadap suku tertentu di masa lampau serta 

pembuktian kekuasaan Allah SWT. Kedua, terkait dengan 

peristiwa akhir zaman, yakni hari Kiamat kelak. 
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B. Penutup 

Demikianlah laporan penelitian yang telah saya 

susun. Dengan selesainya skripsi ini, tiada kata yang layak 

terungkap kecuali ucapan Alhamdulillah wa 

Syukurillah’ala ni’matillah, karena hanya berkat anugerah 

dan bimbingan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi 

ini. Dan ucapan jazakumullahu ahsanal jaza’ kepada semua 

pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.  

Penulis menyadari betul bahwa masih terdapat 

banyak kekurangan dan keterbatasan kemampuan 

keilmuan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi ini. 

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti 

khsususnya dan pembaca pada umumnya.  Amin  

 


