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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad 

yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan tesis dan disertasi di 

Program Pascasarjana IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu pada 

berikut ini: 

1. Konsonan 

 th : ط  a : أ

 zh : ظ  b : ب

 ‘ : ع  t : ت

 gh : غ  ts : ث

 f : ف  j : ج

 q : ق  h : ج

 k : ك  kh : خ

 l : ل  d : د

 m : م  dz : ذ

 n : ن  r : ر

 w : و  z : ز

 h : ه  s : س

 ’ : ء  sy : ش

 y : ي  sh : ص

    dh : ض

 

2. Vokal 

Vokal Tunggal  Vokal Panjang       Vokal Rangkap 

Fathah : a          آ : â   َي... : ai  

Kasrah : i        ي : î     َو... : au 

Dhammah : u            و  : û 

3. Kata Sandang 

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال ) qamariyah.  

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) qamariyah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Contoh:  

 البَقََرة   :  al-Baqarah 

 الَمِدي نَة :  al-Madînah 
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b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam  (ال ) syamsiah.  

Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) syamsyiah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di 
depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh: 

 ُجل   ar-rajul : الرَّ

 يَِّدة   as-Sayyidah : السَّ

 الشَّم ش : asy-syams 

 الدَِّرِمي : ad-Dârimî 

c. Syaddah (Tasydîd) 

Syaddah (Tasydîd) dalam sistem aksara Arab digunakan 
lambang (  ّ ) sedangkan untuk alih aksara ini 
dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara mengadakan 
huruf yang bertanda tasydîd. Aturan ini berlaku secara umum, 
baik tasydîd yang berada di tengah kata, di akhir kata ataupun 
yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh 
huruf-huruf syamsyiyah. Contoh: 

  ِ  Âmannâ billâhi :  أََمنَّا بِاّللَّ

   فَهَاءُ أََمَن الش   : Âmana as-Sufahâ’u 

  َإِنَّ الَِّذي ن  : Inna al-ladzîna 

  ِكَّع  wa ar-rukka’i :  َوالر 

d. Ta Marbûthah (ة) 

Ta Marbûthah (ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau 

diikuti oleh kata sifat (na’at) maka huruf tersebut 

dialihaksarakan menjadi huruf “h”. Contoh: 

  َِف ئَِدة  al-Af’idah :      اْل 

  ََُلِميَّة س  ِ   al-Jâmi’ah al-Islâmiyyah :      ال َجاِمَعةُ اْل 

Sedangkan ta marbûthah (ة) yang diikuti atau disambungkan 

(di-washal) dengan kata benda (ism), maka dialih aksarakan 

menjadi huruf “t”. Contoh: 

  ِبَةٌ َعاِملَةٌ نَاص  : ‘Âmilatun Nâshibah 

 يَةُ ال ُكب َرى  al-Âyat al-Kubrâ  : اْل 

e. Huruf Kapital Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal 
huruf Kapital, apabila telah dialih aksarakan maka berlaku 
ketentuan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI), 
seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama 
bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada 
PUEBI berlaku pada alih aksara ini, seperti cetak miring (italic) 
atau cetak tebal (bold) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk 
nama diri yang diawali dengan kata sandang, maka huruf yang 
ditulis kapital adalah awal nama diri, bukan kata sandangnya. 
Contoh: ‘Alî Hasan al-‘Âridh, al-‘Asqâllani, al-Farmawî dan 
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seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur’an dan 
nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: 
Al-Qur’an, Al-Baqarah, Al-Fâtihah dan seterusnya.  
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ABSTRAK 

Hananah Luthfiah (217410788), Bencana Alam dalam Perspektif Tafsir Al-

Qur’an (Studi Analisis Tafsir Saintifik). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai peristiwa bencana 

alam yang telah membinasakan umat-umat terdahulu dengan menganalisis 

ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait kisah-kisah umat terdahulu berdasarkan 

perspektif tafsir saintifik. Tafsir Saintifik ialah penafsiran yang dimaksudkan 

oleh para mufassirnya untuk mencari adanya kesesuaian ungkapan-ungkapan 

dalam ayat-ayat Al-Qur’an terhadap teori-teori ilmiah (penemuan ilmiah). 

Adapun tema bencana alam adalah salah satu materi sains yang merupakan 

ilmu penting yang harus dipelajari, karena kehidupan manusia tidak mungkin 

terlepas dari peristiwa bencana alam. Maka menganalisa hakikat bencana 

alam dengan pendekatan saintifik merupakan satu kesatuan yang ideal. 

Penelitian ini berbeda dengan jurnal Ali Maulida yang berjudul 

Bencana-Bencana Alam pada Umat Terdahulu dan Faktor Penyebabnya 

dalam Perspektif Al-Qur’an. Jurnal tersebut menganalisis ayat-ayat Al-

Qur’an yang terkait kisah-kisah umat terdahulu berdasarkan tafsir Al-Quran 

secara umum, sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan tafsir 

saintifik terhadap ayat-ayat Al-Qur’an yang terkait kisah-kisah umat 

terdahulu terutama mengenai peristiwa bencana alam yang membinasakan 

mereka, dan dalam pemaparan peristiwa tersebut dilengkapi dengan 

informasi penemuan ilmiah. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research, 

yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data 

pustaka, dengan mengumpulkan tema dan penafsiran saintifik terhadap tema 

tersebut. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa kisah Al-

Qur‘an tentang peristiwa bencana alam yang membinasakan umat-umat 

terdahulu merupakan kisah yang berkaitan dengan sejarah, maka umumnya 

interaksi dialogis antara kisah Al-Quran dan sains dilihat dari kajian 

arkeologisnya. Adapun temuan arkeologis yang dapat dijadikan sebagai 

penjelasan kisah-kisah tersebut jumlahnya hanya sedikit,  karena tidak semua 

hal terkait kisah dapat dijelaskan oleh temuan ilmiah. Oleh karena adanya 

keterbatasan sains dalam mengungkap sejarah maka membuat penjelasan 

sains terhadap ayat-ayat bencana alam dalam tafsir saintifik tidak banyak. 
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ABSTRACT 

Hananah Luthfiah (217410788), Natural Disasters in Qur’an (Analysis Study 

of the Scientific Tafsir). 

This research aimed to reveal several natural disasters that have been 

destroyed early peoples by analyzing relevant stories in Qur’an based on 

scientific interpretation perspective. Scientific interpretation conducted by 

interpreter (mufassir) to look for the suitability utterances in Qur’an verses 

toward scientific theories. As for the natural disasters subject, it is one of 

scientific material needed to be studied, since human life could not be 

separated from natural disasters. Therefore, analyzing the nature of natural 

disasters with scientific approach was an ideal unity.  

However, this research was different from Ali Maulida’s article journal 

entitled Natural Disasters Occured on Early Peoples and Its Cause Factors 

in Qur’an Perspective. Generally, the article journal has analyzed Qur’an 

verses dealing with early peoples stories based on Qur’an interpretation. 

Meanwhile, this research discussed about scientific interpretation perspective 

on relevant stories found in Qur’an especially dealing with natural disasters 

that has destroyed early peoples civilization. In the explanation would be 

completed by scientific discovery information.  

Method used in this research was library research, a set of activity 

related to data collection by collecting the topic and its scientific 

interpretation. Thus, the results came out with conclusion that stories on 

Qur’an dealing with natural disasters that has destroyed early peoples were 

historical related stories. Hence, dialogue interaction between Qur’an stories 

and science seen from archaeological study. However, the number of 

archaeological results that can be used as an explanation for these stories 

were limited, since not all of related details could be explained by scientific 

theories and discoveries. Due to science limitation in revealing history, 

therefore the number of natural disasters’ scientific explanation toward 

natural disasters verses in scientific interpretation was limited. However, it 

was needed to be underlined that the limitation did not make the truth of 

Qur’an stories questionable.  
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الب ْحثَ َصَُخَ لُملَ ا  

: ِدرَاَسٌة ََتِْليِلي ٌة ِف تَ ْفِسِي الُقْرآنِ  تَ ْفِسيِ  ِف  َكَواِرُث الط ِبيِعي ةُ ال(، 217410788ة )ُلْطِفي  َحَنانَة 
 .الِعلِمي

بَةِ  الط ِبْيِعي ةِ  الَكَواِرثِ  َأْحَداثِ  َعنْ  اْلَكْشفِ  ِإَل  الدِّرَاَسةُ  َهِذهِ  تَ ْهِدفُ  َعذِّ
ُ
 الس ابَِقةِ  ِلْْلَُممِ  امل

 أَم ا. الِعْلِميْ  الت  ْفِسْيِ  َمْنظُورِ  َعَلى بَِناء   الس ابَِقةِ  األَُممِ  َقَصصِ  َعنْ  الُقرآنِي ةِ  اآليَاتِ  ََتِْلْيلِ  ِبَطرِيْ َقةِ 
رُ  رُ  ُهوَ  اْلِعْلِميْ  الت  ْفِسي ْ  آيَاتِ  ِف  الت  ْعِبي ْرَاتِ  تَ َوفُّقِ  َعنْ  لِْلَبْحثِ  ُمَفسُِّرْونَ  َقص َدهُ  اّلِذيْ  الت  ْفِسي ْ

 ِعْلِمي ةٌ  ةٌ َماد   الطَِبْيِعي ةِ  الَكَواِرثِ  َفَمْوُضْوعُ (. الِعْلِمي ةُ  ااِلْكِتَشافَاتُ ) الِعْلِمَيةِ  الن َظرِي اتِ  َمعَ  اْلُقْراَنِ 
ِهم ةِ  اْلُعُلْومِ  بَ ْعضِ  ِمنْ  ِهيَ  اَلِِّتْ 

ُ
 ِمنَ  َهالُ َفصْ  ُُيِْكنُ  اَل  اإِلْنَسانِي ةِ  َحَياةَ  أِلَن   َها،ِدرَاَستِ  ِمنْ  َوالَبُد   امل

َهجِ  احَلِقْيِقي ةِ  الطَِبْيِعي ةِ  الَكَواِرثِ  ََتِْلْيلُ  فَِلَذِلكَ . الط ِبْيِعي ةِ  الَكَواِرثِ   .ِمثَالِي ةٌ  َوْحَدةٌ  ِهيَ  الِعْلِميِّ  بِاْلَمن ْ

َوانِ  َمْولِيَدا َعِلي ِعْندَ  ََمَل ةِ َعْن  ََتَْتِلفُ  الدِّرَاَسةُ  َهِذهِ وَ   ِلْْلَُممِ  الطَِبْيِعي ةِ  الَكَواِرثِ " بُِعن ْ
َجل ُة  تِْلكَ  ".الُقْراَنِ  َمْنظُْورِ  ف َوَعَواِمِلَها الس ابَِقةِ 

َ
 الَكَواِرثِ  َعنِ  ي ةِ الُقْراَنِ  اَيَاتِ  َعنْ  تَ ْبَحثُ امل

ْوُضْوِعي، تَ ْفِسْيِ  بِالن َظرِي ةِ  الط ِبيِعي ةِ 
َ
 الِعْلِميْ  الت  ْفِسْيِ  َنَظرِي ةِ  َعنْ  تُِفْيضُ  الدِّرَاَسةُ  َهِذهِ  بَيَنَما امل

تَ َعلَِّقةِ  اْلُقْراَنِ  آِليَاتِ 
ُ
 اَل ِتْ  الط ِبْيِعي ةِ  الَكَواِرثِ  َأْحَداثِ  َعنْ  بِالت ْخِصْيصِ  الس اِبَقةِ  اأْلَُممِ  بَِقَصصِ  امل

ب َ  ُهمْ َعذ  ُلَها ت ْ  .الِعْلِميِّ  اإْلِْكِتَشافِ  ِبَْعُلْوَماتِ  َوُتَكمِّ

ْسَتْخَدُم 
ُ
َهُج امل َن ْ

رَاَسِة ُهَو َمْكَتَبٌة ََبِْثي ٌة، َوامل ْعُلْوَماِت ِفْ َهِذِه الدِّ
َ
َوُهَو َعَمِلي اٌت َعْن ََجِْع امل

 
َ
ْوُضْوعِ  ي ةِ بِ تَ كْ امل

َ
ْسِتْنَتاِج َعَلى  َحْوَل امل رَاَسُة ِإَل ااْلِ رَاِت اْلِعْلِمي ِة ف َذِلَك. َوَحَصَلْت َهِذِه الدِّ َوتَ ْفِسي ْ

ْهِلَكةِ الط ِبْيِعي ِة  الَكَواِرثِ أَن  الَقَصَص اْلُقْرَاِن  َعِن 
ُ
الس ابَِقُة ِهَي ِمْن بَ ْعِض اْلَقَصِص  ِلْْلَُممِ  امل

 
ُ
ِة ِمْن ِبْيِعي  تَ َعلَِّقِة بِالت ارِْيِخ، َوِمْن ِصَفٍة َعام ٍة، َنْظُر تَ َفاُعِل احلََْوارِيِّ بَ ْْيَ ِقص ِة اْلُقْراَِن َوُعُلْوِم الط  امل

رَاَسةِ  رَاَسُة األَثَرِي ُة اّلِذْي َاْصَبَحُه اْلَبْحُث الَقَصِصيُّ ُهَو ِبَعَدٍد  ِخََلِل الدِّ األَثَرِي ِة.  أَم ا اْكِتَشاُف الدِّ
 َواِرثِ الكَ  اَيَاِت قَِلْيٍل، ِلَذا ِبُوُجْوِد ََمُْدْوِدي ِة اْلُعُلْوِم الط ِبْيِعي ِة ِفْ َتْكِشْيِف الت ارِْيِخ ُيَسبُِّب َعَلى تَ ْبِيْْيِ 

 .الط ِبْيِعي ِة ِفْ تَ ْفِسْيِ اْلِعْلِميِّ يَ َتَكو ُن ِمْن َعِدْيٍد قَِلْيلٍ 

 



 

xiii 
 

MOTTO 
ۡلَبَٰبي  

َ
ْوِلي ٱّۡل

ُ
هيۡم عيۡۡبَةٞ ِّلي  ١١١ …لََقۡد ََكَن ِفي قََصصي

Artinya: “Sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu terdapat 

pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal …”       

(QS.Yusuf [12]: 111) 

 

يُكۡم َوَيۡعُفواْ َعن َكثيريٖ  يۡدي
َ
يَبةٖ فَبيَما َكَسَبۡت أ صي َصََٰبُكم ِمين مُّ

َ
 ٣٠َوَمآ أ

Artinya: “Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah 

disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah SWT 

memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).”                      

(QS. Asy-Syura [42]: 30) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia di berbagai penjuru dunia terus diuji dengan 

bencana alam, termasuk di Indonesia. Bahkan data statistik mencatat 

bahwa kejadian bencana alam di Indonesia semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Sebagian bencana alam dapat diprediksi sebelumnya, 

kapan kemunculan dan intensitasnya. Namun, sebagian besar datang 

secara tiba-tiba dan tanpa diduga sebelumnya. Hal inilah yang sering 

kali menimbulkan banyak korban, kerusakan, dan kehilangan harta 

benda. 

Bagi masyarakat Indonesia memahami bencana alam ini 

sangatlah penting, mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat 

rentan terhadap bencana alam. Indonesia memiliki wilayah yang luas 

dan terletak pada garis khatulistiwa, yaitu pada posisi silang antara 

dua benua dan dua samudra. Demikian pula karena berada pada 

wilayah yang memiliki kondisi geologis, hidrologis, demografis, tata 

lahan dan lingkungan hidup yang rawan terhadap bencana alam, 

sehingga tidak aneh jika Indonesia sering dilanda bencana alam.1   

Secara alamiah, kawasan Indonesia memiliki tingkat kerawanan 

yang sangat tinggi disebabkan sebagian besar pulau-pulau Indonesia 

dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku 

dilewati jalur gunung api pasifik (pacific ring of fire.2  Hal ini 

menyebabkan Indonesia memiliki deretan gunung api yang sangat 

aktif sehingga mengancam terjadinya bencana letusan gunung berapi 

dan gempa vulkanik.3 

Letak Indonesia di antara dua samudera besar juga memberikan 

kemungkinan akan seringnya dilanda bencana badai laut yang hebat. 

Iklim Indonesia pun menentukan terjadinya bencana alam. Banjir 

mudah terjadi ketika musim hujan dan kekeringan akan 

menyengsarakan pada saat kemarau.4 Selain itu, karena berada di 

antara empat lempeng aktif, yaitu Lempeng Pasifik, Lempeng Indo-

Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Filipina, menjadikan 

Indonesia sangat rentan dengan ancaman bencana gempa tektonik dan 

                                                           
1
Anies, Negara Sejuta Bencana, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), h.7-8. 

2
Anies, Negara Sejuta Bencana, h.19. 

3
Anies, Negara Sejuta Bencana, h.16. 

4
Didik Agus SP, “Bencana Alam, Bencana Teknologi, Racun Dan Polusi Udara; 

Sebuah Tinjauan Psikologi Lingkungan”, dalam Jurnal Buletin Psikologi, Vol. 13 No. 1 Juni 

2005, h. 18. 
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tsunami.5 Bentuk bencana alam lainnya yang sering terjadi di 

Indonesia adalah tanah longsor, kebakaran hutan, angin puting 

beliung dan lain sebagainya. Jadi untuk sementara dapat disimpulkan 

bahwa faktor alam yang luas dan beraneka ragam menjadi potensi 

penyebab bencana alam rawan terjadi di Indonesia.  

Peningkatan bencana alam di Indonesia terus terjadi dari tahun ke 

tahun, apalagi di dua tahun terakhir ini, sejak awal tahun 2018 sampai 

penghujung 2019. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), di tahun 2018 misalnya, terjadi bencana gempa 

bumi pada awal tahun 2018 yang melanda Banten dengan gempa 

berkekuatan 6,1 SR pada tanggal 23 Januari 2018
6
, kemudian disusul 

dengan gempa bumi Banjarnegara, berupa gempa darat berkekuatan 

4,4 SR  dengan pusat gempa di darat pada tanggal 18 April 2018
7
, 

kemudian gempa di Lombok dengan gempa berkekuatan 6,4 Mw 

pada tanggal 29 Juli 2018 yang berlanjut pada tanggal 5 Agustus 2018 

dan 19 Agustus 2018. Kemudian disusul kembali dengan gempa bumi 

di Sulawesi Tengah berkekuatan 7,4 Mw pada tanggal 28 September 

2018, yang diikuti tsunami dan terjadinya likuifaksi.
8
 Kemudian 

disusul Gempa bumi Situbondo dengan gempa berkekuatan 6,4 Mw 

pada tanggal 11 Oktober 2018.
9
 Kemudian disusul bencana akhir 

tahun 2018 berupa erupsi gunung anak krakatau yang mengakibatkan 

tsunami yang meluluhlantakkan pesisir barat Pulau Jawa dan ujung 

selatan Pulau Sumatera  pada tanggal 22 Desember 2018.
10

  

Kemudian pada tahun 2019, BNPB menyatakan adanya 

peningkatan bencana alam dalam rentang Januari hingga Mei 2019. 

Jumlah bencana disebut jauh meningkat dibandingkan bencana pada 

2018, dalam rentang waktu yang sama. Peningkatan bencana dilihat 

dari jumlah kejadian yang meningkat 19,4 persen, dari 1.640 menjadi 

1.901. BNPB mencatat tiga bencana besar di awal tahun 2019. 

Peristiwa itu adalah banjir dan longsor di Sulawesi Selatan, banjir dan 

                                                           
5
Anies, Negara Sejuta Bencana, h.19. 

6
https://bnpb.go.id/ratusan-rumah-rusak-diguncang-gempa-61-sr-banten-dan-jawa-

barat, diakses pada 1 Desember 2019, pukul 7:45 WIB.  
7
http://www.bnpb.go.id/update-dampak-gempa-banjarnegara, diakses pada 1 

Desember 2019, pukul 7:48 WIB. 
8
https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/majalah-46691586, 

diakses pada 1 Desember 2019, pukul 7:18 WIB. 
9
http://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1135095/bnpb-gempa-

situbondo-menewaskan-3-orang-di-sumenep, diakses pada 1 Desember 2019, pukul 7: 57 

WIB. 
10

https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/majalah-46691586, 

diakses pada 1 Desember 2019, pukul 7:20 WIB. 

https://bnpb.go.id/ratusan-rumah-rusak-diguncang-gempa-61-sr-banten-dan-jawa-barat
https://bnpb.go.id/ratusan-rumah-rusak-diguncang-gempa-61-sr-banten-dan-jawa-barat
http://www.bnpb.go.id/update-dampak-gempa-banjarnegara
https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/majalah-46691586
http://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1135095/bnpb-gempa-situbondo-menewaskan-3-orang-di-sumenep
http://www.google.co.id/amp/s/nasional.tempo.co/amp/1135095/bnpb-gempa-situbondo-menewaskan-3-orang-di-sumenep
https://www.google.co.id/amp/s/www.bbc.com/indonesia/amp/majalah-46691586
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longsor Sentani dan banjir dan longsor Bengkulu.
11

 Kemudian gempa 

bumi di Maluku pada bulan September 2019.
12

  

Terjadinya peristiwa ini berpengaruh secara signifikan dalam 

perkembangan berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, 

maupun budaya. Sungguh bencana alam merupakan peristiwa yang 

sangat luar biasa dan menimbulkan dampak kerugian yang juga 

sangat besar. Bukan saja dari segi fisik dan material bahkan juga 

psikis dan spiritual. Bahkan tidak sedikit orang yang hati dan 

keimanannya tergoncang mengutuk takdir Tuhan atas bencana yang 

menimpa dirinya. 

Ketika bencana alam memporakporandakan suatu daerah, 

pertanyaan pertama yang muncul dibenak setiap orang adalah selain 

tentang berapa jumlah korban dan kerusakan yang terjadi, adalah 

pertanyaan mengenai penyebab dan penjelasan dibalik bencana 

tersebut. Adapula pertanyaan lainnya misal saat diketahui adanya 

korban yang selamat, mengapa fulan bisa selamat dari bencana yang 

hebat itu? atau pertanyaan lainnya misalnya saat diketahui ada rumah 

yang tetap berdiri kokoh padahal rumah sekitarnya sudah hancur 

bahkan hilang, mengapa itu bisa terjadi? dan banyak pertanyaan heran 

lainnya yang muncul tergantung bagaimana keadaan setelah bencana 

alam terjadi. 

Selama ini dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul 

di masyarakat, seringnya dijawab dengan jawaban dan penjelasan 

teoritis pada umumnya, bahwa seringnya Indonesia dilanda bencana 

alam disebabkan oleh faktor-faktor geologis, atau faktor-faktor yang 

secara logika bisa di terima oleh masyarkat pada umumnya. Namun, 

tidak selamanya penjelasan teori akademis ini mampu menjawab dan 

memuaskan keingintahuan orang terhadap bencana yang terjadi. 

Sebagian orang berpandangan bahwa ada faktor lain yang bekerja atas 

terjadinya bencana. Keyakinan tentang adanya faktor lain ini terjadi 

terutama ketika dikaitkan dengan sifat lokal bencana, sehingga 

mengesankan seakan-akan adanya seleksi terhadap korban.
13

  

Maka dalam menangani persoalan bencana alam, sesungguhnya 

diperlukan berbagai pendekatan, tidak hanya pendekatan ekonomi, 

                                                           
11

http://m.liputan6.com/news/read/3980939/bnpb-1901-bencana-alam-terjadi-

sepanjang-2019, diakses pada 1 Desember 2019, pukul 6: 51 WIB. 
12

https://m.cnnindonesia.com/nasional/2019002174806-20-436166/data-bnpb-

bencana-2019-meningkat-korban-tewas-turun , diakses pada 1 Desember 2019, pukul 6: 55 

WIB. 
13

Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, Agama, Budaya, dan Bencana : Kajian 

Integratif Ilmu,Agama, dan Budaya, (Yogyakarta: Progam Studi Agama dan Lintas Budaya 

UGM, 2008), h. 10-11.  

http://m.liputan6.com/news/read/3980939/bnpb-1901-bencana-alam-terjadi-sepanjang-2019
http://m.liputan6.com/news/read/3980939/bnpb-1901-bencana-alam-terjadi-sepanjang-2019
https://m.cnnindonesia.com/nasional/2019002174806-20-436166/data-bnpb-bencana-2019-meningkat-korban-tewas-turun
https://m.cnnindonesia.com/nasional/2019002174806-20-436166/data-bnpb-bencana-2019-meningkat-korban-tewas-turun
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politik, atau psikologi, melainkan juga diperlukan pendekatan 

keagamaan. Telebih Al-Qur’an diyakini sebagai sumber nilai tertinggi 

bagi umat Islam, bahkan ia juga menjadi sumber inspirasi untuk 

mencari solusi dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan 

termasuk masalah seputar bencana alam.
14

 

Bencana alam terjadi karena suatu peristiwa yang disebabkan 

oleh gerak dan reaksi alam. Lalu apakah yang menyebabkan gerak 

dan reaksi alam tersebut? Tentu ada faktor-faktor yang menjadi sebab 

utama dari berbagai reaksi alam tersebut. Bukankah langit, bumi, 

angin, air dan berbagai benda berkekuatan besar di alam ini adalah 

makhluk-makhluk Allah SWT yang bergerak sesuai dengan perintah-

Nya?
15

 

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, muncullah beragam spekulasi 

dalam masyarakat terkait sebab atau alasan terjadinya suatu bencana 

alam. Satu pihak beranggapan bahwa peristiwa tersebut adalah 

merupakan serangkaian gejala alam dan merupakan peristiwa biasa 

yang harus siap diterima oleh manusia. Dalam pandangan ini, ada 

yang menyadari bahwa kejadian luar biasa yang membawa kematian 

manusia serta kerusakan ekosistem, lingkungan hidup, pencemaran di 

laut maupun di darat adalah merupakan peristiwa yang direncanakan 

Tuhan sebagai wujud keseimbangan alam (sunnatullah).  

Ada juga pihak yang beranggapan bahwa peristiwa becana alam 

merupakan bentuk teguran atau peringatan Allah SWT kepada 

manusia yaitu dengan memberi cobaan dan berbagai kesulitan untuk 

menguji ketakwaan dan kesabaran manusia.
16

 Dan adapula pihak 

yang beranggapan bahwa serangkaian peristiwa tersebut adalah wujud 

kemarahan dan kemurkaan Allah SWT terhadap dosa dan maksiat 

manusia sehingga didatangkanlah siksa di dunia baik berupa bencana 

alam ataupun persoalan yang sulit untuk diatasi. Sudut pandang 

seperti ini menempatkan korban bencana sebagai pihak yang 

dirugikan dua kali. Pertama, sebagai korban, dia sudah rugi materi 

bahkan fisik. Kedua, dia dituduh sebagai manusia yang diazab oleh 

Tuhan karena telah melakukan perbuatan dosa.
17

 

                                                           
14

Abdul Mustaqim, “Teologi Bencana dalam Perspektif Al-Qur’an”, dalam Jurnal 

Nun, Vol. 1 No. 1 Tahun 2015, h. 91.  
15

Ayat-ayat yang menjelaskan ketundukan alam semesta dan seluruh isinya kepada 

Allah SWT, di antaranya: QS. al-Baqarah [2]: 116; al-A’raf [7]: 54; al-Hajj [22]: 18; al-

Ma’idah [5]: 120; al-Nahl [16]: 52; al-Anbiya [21]: 56; al-Rum [30]: 26, dan lain-lain.  
16

Achmad Muhlis, “Bencana Alam dalam Perspektif Al-Qur’an dan Budaya 

Madura”, dalam Jurnal Karsa, Vol. 14 No. 2 Oktober 2008, h. 176. 
17

Munawir, “Fenomena Bencana dalam Al-Qur’an : Perspektif Pergeseran Teologi 

dari Teosentris ke Antroposentris”, dalam Jurnal Maghza,Vol. 1 No. 2 Juli-Desember 2016, 

h. 81. 
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Pendek kata, pandangan masyarakat sangat beragam, mulai 

dari yang terkesan sinis, blaming the victims dan pesimis.
18

 Oleh 

karena itu untuk menjawab polemik akan alasan atau sebab terjadinya 

bencana alam, penulis merasa perlu merujuk kembali kepada Al-

Qur’an. Al-Qur’an merupakan sumber rujukan dan sistem nilai 

tertinggi dalam kehidupan yang harus dan wajib dipegangi karena 

merupakan landasan pertama bagi hal-hal yang bersifat konstan dalam 

Islam. Karenanya umat Islam kapanpun dan di manapun dituntut 

memperkuat keinginan untuk mengasah akalnya ke arah pemahaman 

Al-Quran yang dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.
19

  

Ibnu Taimiyah (w. 1328 M/728 H) mengatakan: “Akal 

merupakan syarat dalam mempelajari semua ilmu. Ia juga syarat 

untuk menjadikan semua amalan itu baik dan sempurna, dan 

dengannya ilmu dan amal menjadi lengkap. Namun, (untuk mencapai 

itu semua), akal bukanlah sesuatu yang dapat berdiri sendiri, tapi akal 

merupakan kemampuan dan kekuatan dalam diri seseorang, 

sebagaimana kemampuan melihat yang ada pada mata. Maka apabila 

akal itu terhubung dengan cahaya iman dan Al-Qur’an, maka itu 

ibarat cahaya mata yang terhubung dengan cahaya matahari atau 

api.”
20

 

Al-Qur’an merupakan kitab suci terakhir yang dturunkan Allah 

SWT kepada Nabi Muhammad SAW, untuk dijadikan hudan, 

bayyinah, dan furqan oleh umat manusia dalam aspek kehidupan. Ia 

memiliki kedudukan yang sentral dalam setiap sendi kehidupan, dan 

selalu relevan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan juga teknologi di masa kini maupun mendatang 

(sholihun li kulli zaman wal makan).
21

 

Salah satu tanda kemukjizatan Al-Qur’an terlihat dari banyaknya 

isyarat ilmiah yang dikemukakan di dalamnya, yang kesemuanya 

belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan pada tahun-

tahun terakhir ini. Seseorang yang mempelajari secara khusus ilmu-

ilmu Al-Qur’an tidak akan ragu untuk menyatakan bahwa di dalam 

Al-Qur’an terdapat kandungan isyarat-isyarat ilmiah, bahkan fakta-

fakta ilmiah yang bersifat i’jaz.
22  

                                                           
18

Abdul Mustaqim, “Teologi Bencana dalam Perspektif Al-Qur’an”, h. 92.  
19

Ahmad Fuad Pasya, Dimensi Sains Al-Qur’an, Menggali Ilmu Pengetahuan dari 

Al-Qur’an, (Solo: Tiga Serangkai, 2006), h. 22. 
20

Syaikhu al-Islam Ahmad ibn Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, (as-Su’udiyyah: 

Wizaratu asy-Syuuni al-Islamiyyah wa ad-Da’wah wa al-Irsyad, 2004), Jilid III, h. 338. 
21

Ali Akbar, “Kontribusi Teori Ilmiah Terhadap Penafsiran”, dalam Jurnal 

Ushuluddin, Vol. 23 No. 1 Juni 2015, h. 31.  
22

Yusuf Qaradhawi, Al-‘Aqlu wa al-‘Ilmu fi Al-Qur’an al-Karim, terj. Abdul Hayyie 

al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), h. 319.  
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Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat sains yang mencakup 

ayat-ayat alam semesta (kauniyah), membicarakan berbagai fenomena 

alam yang ada, dan apa yang terjadi di jagad raya
23

, salah satunya 

tentang fenomena yang akan dikaji oleh penulis yaitu fenomena 

bencana alam. Sebagaimana  perintah Allah SWT dalam firman-Nya 

untuk berjalan di muka bumi ini agar bisa mengambil pelajaran dari 

peristiwa dahsyat berupa bencana alam yang telah ditimpakan kepada 

umat terdahulu:  

َٰقيبَُة ٱلُۡمۡجريمي  ۡرضي فَٱنُظُرواْ َكۡيَف ََكَن َع
َ
رُيواْ ِفي ٱّۡل  ٦٩ يَ قُۡل سي

"Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana 

akibat orang-orang yang berdosa." (QS. An-Naml [27] : 69) 

Ayat tersebut mendorong manusia agar memperhatikan dan 

memikirkan alam. Semesta raya yang sedemikian luas ini adalah 

ciptaan Allah SWT, dan Al-Qur’an mengajak manusia untuk 

menyelidikinya, mengungkap keajaiban dan rahasia-rahasianya.
24

 Al-

Qur’an mengajak manusia untuk melakukan pengamatan terhadap 

kejadian alam, mengamati ayat-ayat kauniyah Allah SWT dan 

memperhatikan kandungan maknanya yang menjelaskan proses 

keilmiahan itu tercipta.
25

 

Sebenarnya sejak dulu manusia sudah tergugah nalurinya untuk 

tahu lebih banyak tentang keadaan alam semesta dan segala isinya, 

termasuk bumi. Namun, keterbatasan pengetahuan dan peralatan 

pendukung telah menjadikan capaian manusia kala itu terbatas. 

Ketika dunia sains dan teknologi berkembang makin maju, maka 

sedikit demi sedikit rahasia alam semesta mulai terbuka. Berbekal 

pengetahuan yang semakin maju dan berkembang serta berbagai bukti 

yang ditemukan, mulai terungkap berbagai informasi yang 

berkembang menjadi petunjuk dan bukti bahwa peristiwa penting 

yang telah terjadi di planet Bumi sejak masa jutaan tahun yang lalu 

dan bahkan mungkin lebih.
26

 

Adapun alasan penulis mengkaji ayat-ayat bencana alam dalam 

Al-Qur’an dikarenakan penulis ingin menganalisis lebih dalam apa 

                                                           
23

Fatimah, “Ayar-ayat Sains dalam Al-Qur’an (Telaah Balaghah)”, dalam Jurnal Al-

Hikmah, Vol. 5 No. 2 Oktober 2017, h.2. 
24

Afzalur Rahman, Ensiklopediana Ilmu dalam Al-Qur’an: Rujukan Terlengkap 

Isyarat-Isyarat Ilmiah dalam Al-Qur’an, (Bandung: Penerbit Mizania, 2007), h. 27.  
25

Ahmad Hanafi, Al-Tafsir al-Ilmiy li al-Ayat Al-Kauniyyat  fi Al-Qur’an, (Beirut: 

t.p., t.t.), Cet. ke-2, h. 6.   
26

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Ilmi : Eksistensi dan Evolusi 

Kehidupan di Bumi dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains, h. 21.  
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sesungguhnya sebab paling mendasar dari terjadinya sebuah bencana 

alam. Apalagi penyebutan kisah-kisah bencana alam disebutkan 

berulang kali dalam Al-Qur’an, menunjukkan betapa pentingnya 

pembahasan ini.  

Allah SWT telah menjelaskan dalam banyak ayat Al-Qur’an 

perihal bencana-bencana alam yang telah membinasakan umat-umat 

terdahulu. Adapun materi bencana alam adalah salah satu materi ilmu 

sains yang pada zaman ini sudah menjadi pengetahuan penting yang 

harus dipahami oleh seluruh manusia, karena kehidupan manusia 

tidak mungkin terlepas dari peristiwa bencana alam. Dalam dunia 

tafsir Al-Qur’an adapula tafsir dengan corak pembahasan dengan 

pendekatan yang sama yaitu saintifik atau disebut tafsir ‘ilmi. Maka 

menganalisa hakikat bencana alam dengan pendekatan saintifik 

merupakan satu kesatuan yang ideal. 

Terlepas dari kontroversi boleh atau tidak nya penafsiran dengan 

pendekatan saintifik, patutnya dipahami bahwa pendekatan apapun 

yang dilakukan terhadap Al-Qur’an, asalkan dapat menambah 

keagungan dan kemulian Al-Qur’an, serta semakin mengokohkan 

keimanan, tentu akan mendatangkan kemanfaatan. Namun jika suatu 

pendekatan justru menodai keagungan dan kemuliaan Al-Qur’an dan 

keimanan, maka yang didapatkan hanyalah kemudhoratan.
27

 

Salah satu mufassir dengan fokus saintifik, misalnya Zaghlul an-

Najjar, seorang pakar geologi muslim asal Mesir, berpendapat jika 

ayat  hukum, muamalah, akhlaq dan akidah merupakan petunjuk bagi 

manusia untuk mengenal Tuhan dan berperilaku terpuji sesuai 

petunjuk Nya, maka sesungguhnya ayat-ayat ilmiah juga merupakan 

petunjuk akan keagungan dan kekuasaan Tuhan di alam raya ini.  Dari 

sini, upaya menjelaskan maksud firman Allah SWT yang 

mengandung isyarat ilmiah yang disebut tafsir ‘ilmi menjadi penting, 

sama pentingnya dengan penjelasan atas ayat-ayat hukum. Bedanya 

tafsir ‘ilmi menyangkut hukum dan fenomena alam, sementara tafsir 

hukum menyangkut hukum-hukum manusia.
28

 

Selanjutnya, Zaghlul berpendapat bahwa ayat–ayat kauniyyah itu 

tidak akan mungkin dapat kita pahami secara sempurna jika hanya 

dipahami dari sudut pandang bahasa arab saja. Untuk mengetahui 

secara sempurna maka perlu mengetahui hakikatnya secara ilmiah.
29

 

                                                           
27

Hisham Thalbah, dkk., Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur’an dan Hadis, (Bekasi: PT. 

Sapta Sentosa, 2008), h. vi. 
28

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Ilmi, (Jakarta: LPMA, 2012), h. xi-

xii. 
29

Zaghlul an-Najjar, Tafsir al-Ayat al-Kauniyah fi Al- Qur’an al-Karim, (al-

Qahirah: Maktabah as-Syarqiyyah ad-Dauliyyah, 2007), Jilid 1, h. 6. 
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Zaghlul berkeyakinan penuh bahwa Al-Qur’an juga memiliki 

mukjizat dari aspek isyarat ilmiahnya. Dimensi kemukjizatan yang 

dimaksud adalah keunggulan kitab ini yang memberikan informasi 

menakjubkan dan akurat tentang hakikat alam semesta dan 

fenomenanya, di mana tidak seorangpun manusia pada saat 

diturunkannya Al-Qur’an dapat mengetahuinya dan ilmu terapan 

belum sampai pada hakikat itu kecuali setelah berabad-abad turunnya 

Al-Qur’an.
30

 

Contoh mufassir saintifik lainnya adalah Thanthawi Jauhari, 

ulama dan mufassir yang sangat tertarik dengan keajaiban alam dan 

temuan ilmiah. Hingga tak mengherankan jika dalam kitab tafsirnya 

ia sangat memberikan perhatian besar pada ilmu-ilmu kealaman dan 

keajaiban makhluk.
31

 Dalam penulisan tafsirnya, Thanthawi Jauhari 

bermaksud untuk  mendorong kaum muslimin melakukan kajian 

terhadap sains-sains kealaman, sehingga Islam dapat bangkit dan 

mengungguli Eropa dalam berbagai bidang, baik dibidang agraris, 

medis, pertambangan, matematika, arsitektur, astronomi serta sains-

sains dan industri-industri lainnya.
32

 Menurutnya, mukjizat ilmiah Al-

Quran akan terus terungkap hari demi hari sebagaimana 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan ditemukannya penemuan-

penemuan baru, dia beranggapan bahwa masih banyak rahasia 

keilmiahan yang terkandung dalam Al-Quran yang masih tersimpan, 

dan belum mampu dijelaskan.
33

 

Upaya dalam mengungkapkan makna Al-Qur’an melalui metode 

ilmu pengetahuan makin hari semakin menarik minat kalangan 

ilmuwan, lantaran temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

mutakhir ini banyak yang membuktikan kebenaran pernyataan dalam 

Al-Qur’an. Dalam Al-Qur’an terdapat banyak sekali informasi 

tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian hari kian terbukti 

melalui penelitian dan eksperimen. Konfirmasi timbal balik ini 

menandai  hubungan positif antara Al-Qur’an dan ilmu pengetahuan. 

Ini menunjukkan adanya kaitan antara kesadaran pentingnya 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kehidupan di satu 

pihak, dengan pemahaman atas kitab suci yang diwahyukan untuk 

                                                           
30

Zaghlul an-Najjar, Tafsir al-Ayat al-Kauniyah fi Al- Qur’an al-Karim, Jil. 1, h. 26. 
31

Shohibul Adib, M. Syihabuddin Muin, Fahmi Arif ael-Muniry, Ulumul Quran : 

Profil Para Mufassir Al-Quran dan Para Pengkajinya, (Banten: Pustaka Dunia, 2011), h. 

171. 
32

Thanthawi Jauhari, al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur’an al-Karim, (Mesir: Musthafa al-

Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1929), Jilid I, h. 3. 
33

Armainingsih, “Studi Tafsir Saintifik”, dalam Jurnal At-Tibyan, Vol. 1 No.1 

Januari-Juni 2016, h. 10. 
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memahami hakikat pencipta kehidupan dan kesemestaan di lain 

pihak.
34

 

Bila masa dulu para ulama menjelaskan ilmu-ilmu tentang 

ketuhanan yang menjadi objek ilmu kalam dengan pendekatan 

filosofis, maka pada era modern ini Tafsir ‘Ilmi dapat menjadi model 

baru dalam mengenalkan Tuhan kepada akal manusia modern. 

Dengan menjelaskan ayat-ayat yang mengandung isyarat ilmiah 

melalui pendekatan saintifik merupakan apresiasi Islam terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus menjadi bukti bahwa 

agama dan ilmu pengetahuan tidak saling bertentangan.
35

 

Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa Al-Qur’an 

sesungguhnya memberikan perhatian besar terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan. Lagipula tidak perlu dikhawatirkan bahwa 

penafsiran ilmiah ini akan menodai kesucian Al-Qur’an atau 

menyeretnya ke dalam keinginan para mufassir. Sebab penafsiran 

ilmiah hanyalah alat atau metode yang digunakan oleh sebagian 

mufassir untuk mencari makna yang terselip dalam suatu ayat. 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis merasa perlu memberikan batasan, dan rumusan masalah yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah penulis melakukan tahap pertama 

dalam penelitian, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti.
36

 

Dari judul yang telah dipaparkan oleh penulis dapat ditemukan 

beberapa masalah, yaitu : 

a. Al-Qur’an banyak mengisahkan tentang bencana alam yang 

ditimpakan kepada umat terdahulu. 

b. Al-Qur’an banyak mengulang kisah tentang bencana alam 

yang ditimpakan kepada umat terdahulu. 

c. Banyaknya jenis bencana alam yang disebutkan di dalam 

Al-Qur’an. 

d. Perlunya telaah bahasa pada terma yang digunakan dalam 

menamakan suatu bencana alam. 

e. Banyaknya terma-terma bencana alam yang digunakan Al-

Qur’an menunjukkan arti nama suatu bencana alam tidak 

hanya satu. 

                                                           
34

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Ilmi, (Jakarta: LPMA, 2012), h. 

xvii. 
35

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Tafsir Ilmi, (Jakarta: LPMA, 2012), h. xii. 
36

Jonathan Sarwonom, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta : 

Graha Ilmu, 2006), h.25. 
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f. Adanya sebab akibat terjadinya bencana alam. 

g. Perlunya pemahaman mendalam dalam memahami dan 

menyikapi terjadinya suatu bencana alam dengan 

pendekatan agama dan modern (saintifik).  

h. Adanya kewajiban dan tugas manusia sebagai khalifah di 

muka bumi dalam mengemban amanah untuk menjaga 

alam. 

i. Perlunya tuntunan untuk menjaga sikap manusia dalam 

menyikapi terjadinya bencana alam. 

2. Pembatasan Masalah 

Mengingat bahwa pembahasan tentang bencana alam cukup 

luas, maka penelitian ini akan dibatasi pada :  

a. Penafsiran  tafsir saintifik terhadap ayat-ayat bencana alam.  

b. Pandangan tafsir saintifik mengenai sebab-sebab terjadinya 

bencana alam.  

c. Mengingat banyaknya ayat-ayat bencana alam dalam Al-

Qur’an, maka penulis hanya akan memfokuskan pada  ayat-

ayat bencana alam yang ditujukan Allah SWT sebagai azab 

untuk membinasakan umat-umat terdahulu, karena 

penelitian ini bertujuan mengungkap sebab-sebab 

terjadinya bencana alam, dimana sebab-sebab tersebut 

banyak dijelaskan dalam kisah pembinasaan umat 

terdahulu. 

3. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka  

penulis menarik suatu perumusan masalah dengan harapan agar 

pembahasan masalah ini lebih terarah dan sistematis, maka hal 

pokok yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana penafsiran tafsir saintifik terhadap ayat-ayat 

bencana alam? 

b. Bagaimana pandangan tafsir saintifik mengenai sebab-

sebab terjadinya bencana alam? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa menjawab semua permasalahan 

yang telah dikemukakan pada topik masalah dan rumusan masalah 

pada bagian terdahulu. Berpegang pada dua hal tersebut, maka 

tujuan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisa penafsiran tafsir saintifik terhadap ayat-

ayat bencana alam. 

b. Untuk mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya bencana 

alam. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi semua pihak, baik peneliti sendiri maupun bagi para pembaca, 

lembaga akademisi dan bagi seluruh umat Islam pada umumnya. 

Berikut manfaat yang dimaksud adalah : 

a. Secara akademik untuk memenuhi tugas dalam rangka  

meraih gelar strata dua (S2) dalam bidang Ilmu Al-Qur’an 

dan Tafsir. 

b. Secara teoritis untuk memberikan kontribusi dan 

sumbangan khazanah ilmu pengetahuan, bagi semua jajaran 

penuntut ilmu, khususnya dalam bidang ilmu tafsir. 

c. Secara praktis diharapkan bisa dijadikan dasar bagi peneliti 

selanjutnya dan sebagai bahan bacaan masyarakat umum, 

khususnya masyarakat muslim agar dapat memahami 

hakikat bencana alam dalam perspektif tafsir saintifik. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil 

penelitian sebelumnya  mengenai  masalah  yang  terkait.
37

 Adapun 

Kajian yang membahas secara detail mengenai bencana alam dalam 

Al-Qur’an secara spesifik sejauh yang penulis ketahui hingga saat ini 

belum banyak dilakukan, namun penulis menemukan beberapa karya 

terdahulu yang memiliki bahasan tentang bencana alam dalam Al-

Qur’an, antara lain : 

1. Buku dengan judul, “Keberkahan Al-Qur’an”, yang ditulis oleh 

Dr.K.H. Ahsin Sakho Muhammad tahun 2017, dosen pascasarjana 

Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dalam buku ini dipaparkan 

beragam tema pembahasan dan salah satu temanya mengenai 

tuntunan Al-Qur’an tentang bencana. Buku ini menyebutkan 

terma-terma bencana yang disebutkan dalam Al-Qur’an, di 

antaranya : mushibah, adh-dhurr, asy-syar, al-‘adzab, as-sayyiat, 

ar-rijz, nakal, bala’, al-ba’s, al-wabal, dan al-fitnah. Kemudian 

menyebutkan jenis-jenis bencana dalam Al-Qur’an, di antaranya : 

hashib, ash-shaihah, al-khasf, al-iqraq, ar-rajfah, ash-shaiqah, ar-

rih sharsar, penjurbalikkan bumi, hujan batu atau tanah liat yang 

keras, adz-dzullah, kekeringan, dibakar di api unggun, ketakutan, 

kelaparan dan negri yang dipenuhi belalang, kutu katak, darah. 

Dalam penjelasan buku ini digunakan metode tafsir tematik dengan 

menghimpun ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan topik 

tertentu. Buku ini memberikan kontribusi bagi penulis dalam 

                                                           
37

Moh.Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama, 

(Yogyakarta: Suka Press, 2012), h. 143. 
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menjelaskan konsep bencana dan  jenis-jenis bencana alam dalam 

Al-Qur’an. Buku ini dan kajian yang akan dibahas oleh penulis 

memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang ayat-ayat 

bencana.  Namun perbedaannya terletak pada kitab tafsir yang 

dikaji. Jika buku ini membahas konsep bencana secara umum, 

adapun penulis akan mengkaji ayat-ayat bencana alam dalam 

perspektif tafsir saintifik.  

2. Tesis dengan judul “Dimensi Saintifik dalam Tafsir Asy-Sya’rawi” 

yang ditulis oleh Aryati tahun 2018, mahasiswa pascasarjana 

Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta konsentrasi Ilmu Al-Qur’an dan 

Tafsir.  Dalam Tesis ini dijelaskan mengenai definisi tafsir saintifik 

(‘ilmi) dan sikap para ulama terhadap keberadaan tafsir saintifik. 

Ulama yang mendukung keberadaan tafsir saintifik mengatakan 

bahwa Al-Qur’an itu meliputi seluruh ilmu pengetahuan yang 

dapat dicapai dengan cara perenungan terhadap ayat-ayatnya yang 

dikorelasikan dengan berbagai ilmu. Adapun ulama yang tidak 

setuju dengan adanya tafsir saintifik beranggapan bahwa 

penggunaan sains dalam Al-Qur’an ini telah mengaitkan Al-Qur’an 

dengan pengetahuan sains yang bisa berubah. Oleh karena itu, 

penafsiran saintifik atas Al-Qur’an dapat mengarah kepada 

berbagai kesalahan. Adapun kelompok moderat yang tidak 

menolak penggunaan sains dalam menafsirkan Al-Qur’an secara 

total seraya juga tetap mensyaratkan adanya pembatasan dalam 

penggunaan sains atas Al-Qur’an tersebut. Tesis ini memberikan 

kontribusi bagi penulis mengenai perbedaan ulama terhadap 

keberadaan tafsir saintifik, dan syarat-syarat bisa diterimanya 

penafsiran corak saintifik. Tesis yang ditulis oleh Aryati ini dan 

kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu 

sama-sama membahas tafsir berdimensi sains. Namun 

perbedaannya terletak pada tema yang dikaji. Jika tesis Aryati 

membahas ayat-ayat kauniyah dalam tafsir asy-sya’rawi, adapun 

penulis akan mengkaji ayat-ayat bencana alam dalam perspektif 

tafsir saintifik secara umum. 

3. Buku dengan judul, “Risiko Bencana Indonesia (RBI)”, yang 

disusun oleh Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) tahun 2016. Buku ini memberikan informasi dalam 

mengidentifkasi risiko bencana yang ada di sekitar masyarakat dan 

dapat menjadi acuan dalam menjalankan manajemen risiko 

selanjutnya baik terkait perencanaan maupun perumusan kebijakan 

dan aksi. Buku ini memberikan kontribusi bagi penulis dalam 

menjelaskan definisi bencana alam, jenis-jenis bencana alam dan 

sebab terjadinya dalam perspektif ilmu sains. Buku ini dan kajian 
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yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-

sama membahas tema bencana alam.  Namun perbedaannya 

terletak pada sumber kajiannya,  jika buku ini membahas bencana 

alam dalam perspektif ilmu sains, adapun penulis akan mengkaji 

tema bencana alam dalam perspektif tafsir saintifik.  

4. Buku dengan judul, “Negeri-Negeri yang Musnah”, yang ditulis 

oleh Harun Yahya tahun 2003. Dalam buku ini dijelaskan 

mengenai kisah-kisah binasanya umat terdahulu dan disimpulkan 

bahwa kaum-kaum terdahulu tersebut telah dibinasakan melalui 

berbagai bencana alam seperti gempa bumi, badai, banjir, dan 

sebagainya. Maka sama halnya, bagi kaum-kaum yang sesat dan 

berani melakukan tindakan pelanggaran seperti kaum-kaum 

terdahulu juga akan dihukum dengan cara yang sama. Buku ini 

memberikan kontribusi bagi penulis mengenai kisah-kisah umat 

terdahulu yang dibinasakan dengan bencana alam. Buku ini dan 

kajian yang akan dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu 

sama-sama membahas kisah-kisah bencana alam pada umat 

terdahulu. Namun perbedaannya terletak pada sumber kajiannya.  

Jika buku ini membahas kisah-kisah pembinasaan umat terdahulu 

dengan bencana alam dalam perspektif buku sejarah, adapun 

penulis akan mengkaji kisah-kisah pembinasaan umat terdahulu 

dengan bencana alam dalam perspektif tafsir saintifik. 

5. Buku dengan judul, “Kisah Para Nabi Pra Ibrahim dalam 

Perspektif Al-Qur’an dan Sains, yang disusun oleh Tim Lajnah 

Pentashihan Mushaf Al-Qur’an tahun 2012. Dalam buku ini 

dipaparkan mengenai kisah-kisah umat terdahulu. Dijelaskan 

bahwa kisah-kisah tersebut merupakan fakta sejarah, bukan kisah 

fiksi ataupun khayalan semata. Buku ini dan kajian yang akan 

dibahas oleh penulis memiliki persamaan, yaitu sama-sama 

membahas kisah-kisah umat Nabi terdahulu. Namun perbedaannya 

terletak pada sumber kajian dan adanya pemilihan terhadap kisah 

umat tertentu. Jika buku ini membahas kisah-kisah umat terdahulu 

hanya dalam satu perspektif tafsir saintifik, adapun penulis akan 

mengkaji kisah-kisah umat tertentu yaitu umat yang dibinasakan  

dengan bencana alam, kemudian dipaparkan dalam perspektif 

beberapa tafsir saintifik. Buku ini memberikan kontribusi bagi 

penulis mengenai kisah-kisah umat terdahulu yang dibinasakan 

dengan bencana alam. 

6. Jurnal at-Tadabbur dengan judul : “Bencana Alam Pada Umat 

Terdahulu dan Faktor Penyebabnya dalam perspektif Al-Qur’an” 

karya Ali Maulida tahun 2019, dosen prodi Pendidikan Agama 

Islam STAI Al-Hidayah Bogor. Jurnal tersebut dengan penelitian 
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yang akan penulis lakukan sama-sama membahas tema bencana 

alam pada umat terdahulu dan faktor penyebabnya, namun 

perbedaannya terletak pada sumber data primernya. Jurnal yang 

ditulis oleh Ali tersebut menjelaskan konsep bencana alam dan 

faktor penyebabnya, kemudian dipaparkan dengan hanya 

menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan suatu 

peristiwa bencana alam. Ali juga menyimpulkan bahwa bencana-

bencana alam terbesar yang terjadi pada masa umat terdahulu 

sangat erat kaitannya dengan perbuatan manusia. Sedangkan 

penulis akan membahas mengenai konsep bencana alam dan faktor 

penyebabnya berdasarkan perspektif tafsir saintifik. Bagi penulis 

jurnal ini memberikan pandangan mengenai faktor penyebab Allah 

SWT membinasakan umat-umat terdahulu. 

E. Metode Penelitian  

Metode sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan 

menguji kebenaran   suatu   pengetahuan,   agar   sebuah   karya   

ilmiah (dari suatu penelitian)  dapat  mencapai  apa  yang diharapkan  

dengan  tepat  dan  terarah  dengan menggunakan metode ilmiah.
38

 

Dalam usaha melengkapi kajian penelitian ini dan bertujuan agar 

hasil tercapai dengan baik, maka penulis menggunakan beberapa 

metode yang telah umum digunakan oleh para peneliti. Adapun 

metode-metode yang digunakan penulis adalah : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan 

(Library Research
39

), yaitu suatu rangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat serta mengkaji bahan penelitian
40

. Penelitian telaah 

pustaka ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti subjek yang bersifat alamiah, 

deskriptif, dinamis dan berkembang.
41

 Di mana yang menjadi 

objek penelitian merupakan bahan-bahan kepustakaan berupa kita-

                                                           
38

Soekidjo Notoatmodjo, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2005), h.19. 
39

Library Research adalah sebuah penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan 

data dan informasi dengan bantuan berbagai macam material yang terdapat di perpustakaan 

seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan 

lain-lain yang diikuti dengan menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan 

menyajikan. Lihat : Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake 

Surasin, 2002), h. 7. 
40

Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008), Cet. 1, h. 3.  
41

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial, (Yogyakarta: Erlangga, 2009), 

h. 24. 
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kitab, buku-buku, disertasi, tesis dan jurnal-jurnal penelitian yang 

terkait langsung dengan tema penelitian penulis. 

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan 

pendekatan sains, yaitu dengan mengungkapkan dan menjelaskan 

kemukjizatan atau isyarat penemuan tentang segala macam ilmu 

pengetahuan terkait dengan ayat-ayat bencana alam yang akan 

penulis bahas.
42

  

2. Sumber Data 

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah yang bisa 

dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan sumber-sumber 

yang relevan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data akan 

dihimpun dari beberapa sumber baik sumber data primer (primary 

sources
43

) yang merupakan sumber utama penelitian penulis dan 

sumber data pendukung (secondary source
44

) sebagai sumber data 

pelengkap untuk membantu penelitian.  

Sumber primer penelitian ini adalah kitab tafsir bercorak 

saintifik seperti al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur’an al-Karim karya 

Thanthawi Jauhari, Tafsir al-Ayat al-Kauniyah fi Al-Qur’an al-

Karim karya Zaghlul an-Najjar, Tafsir ‘Ilmi Departemen Agama, 

dan Mafatihu al-Ghoib karya ar-Razi. 

Adapun sumber data sekunder nya terdapat pada kitab tafsir 

dan literatur lainnya yang berkaitan dengan ayat-ayat bencana 

alam, juga karya-karya ilmiah seperti jurnal, tesis dan disertasi 

yang memuat tentang tema penelitian ini sehingga mendukung 

pemahaman terhadap bahasan penelitian. Serta sumber lainnya 

seperti buku sains, buku ensiklopedi, artikel dan website yang 

mendukung pemaparan yang berhubungan dengan tema penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam penelitian ini menggunakan metode yang 

disebut dengan metode dokumentasi, dengan teknik menelusuri 

data mengenai objek penelitian, baik diperoleh dari karya 

monumental seseorang, transkip, jurnal, buku, dan lain 

                                                           
42

Andi Rosadisastra, Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial, (Jakarta: Amza, 

2007), h. 60. 
43

Data primer adalah data yang berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang 

yang mengalami, mengamati, atau mengerjakan sendiri. Bahan pustaka semacam ini dapat 

berupa buku harian, tesis atau disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu, 

sumber primer dapat juga berupa laporan pandangan mata atau reportase dan statistik  sensus 

penduduk. 
44

Data sekunder adalah tulisan-tulisan yang berupa laporan penelitian orang lain, 

tinjauan, ringkasan, kritik dan tulisan-tulisan mengenai hal-hal yang tidak langsung 

disaksikan atau dialami sendiri oleh penulisnya. Kepustakaan sekunder juga terdapat dalam 

ensiklopedia, kamus, buku pegangan, laporan, indeks, textbooks dan abstrak. 
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sebagainya.
45

 Metode ini merupakan penelaahan dari referensi-

referensi yang berhubungan dengan permasalah penelitian. Dalam 

hal ini data yang akan dikumpulkan adalah data yang berkaitan 

dengan tema bencana alam. 

4. Metode Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang dikaji pada penelitian ini, 

penulis menggunakan metode analisis isi (content analysis
46

), 

dengan menganalisa data-data tentang bencana alam, baik data dari 

sumber primer, sumber sekunder, serta sumber lainnya yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian.  

Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat referensi 

data yang valid dan dapat diulang ke konteks aslinya. Peneliti 

mengidentifikasi struktur dan pola teks, kemudian menyimpulkan 

berdasarkan pola umum tersebut. Metode analisis ini merupakan 

suatu teknis sistematik untuk menganalisis data secara objektif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan oleh penulis dalam materi 

suatu buku.
47

 Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskripsi yang meliputi analisis data pada masing-maisng variabel 

dengan menggambarkan apa yang ada, pendapat yang sedang 

tumbuh, dan prosedur yang ada yang sedang berlangsung.
 48

 

Dalam membahas permasalahan, penelitian ini menggunakan 

teknis analisis tematik (maudui) dengan cara menghimpun ayat-

ayat yang memiliki suatu makna dan tujuan dalam suatu tema 

tertentu untuk kemudian melakukan analisis terhadap isi 

kandungannya serta menjelaskan makna-maknanya.
49

 Dalam hal 

ini penulis mengumpulkan ayat-ayat bencana alam dalam Al-

Qur’an, kemudian melakukan analisis penafsiran saintifik terhadap 

ayat-ayat tersebut. 

 

 

                                                           
45

Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 329. 
46

Analisis isi (content analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor 

analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu 

mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi.  Lihat : Burhan 

Bungin, Metodelogi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian 

Kontemporer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 175. 
47

Bagong Suyanto, dkk, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2005), h. 126.  
48

Sumarsih Anwar, Sikap Profesional Peneliti Agama, (Jakarta: Balai Penelitian dan 

Pengembangan Agama, 2008), h. 76.  
49

Ahmad Izzan, Metodologi Ilmu Tafsir, (Bandung: Tafakur, 2011), h. 114.  
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F. Langkah Penelitian  

Adapun dalam melakukan penelitian, penulis menentukan 

langkah-langkahnya secara teoritis sebagai berikut :  

1. Menentukan tema penelitian. 

2. Memaparkan definisi umum tema penelitian. 

3. Menentukan, membatasi dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur’an 

yang relevan dengan tema penelitian. 

4. Memaparkan definisi ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan perspektif 

mufassir Al-Qur’an.  

5. Menganalisa penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an berdasarkan 

perspektif tafsir saintifik. 

G. Teknik dan Sistematika Penulisan 

1. Teknik penulisan 

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik penulisan 

yang mengacu kepada metode penulisan yang terdapat dalam Buku 

Pedoman Penulisan Tesis Program Pasca Sarjana Magister (S2), 

Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2017. 

2. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini 

terbagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut : 

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang mencakup beberapa 

sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, metode analisis data, langkah penelitian, teknik 

dan sistematika penulisan. 

Bab II, terdiri dari dua sub bab pembahasan. Pertama berisi 

tentang kajian tafsir saintifik yang terdiri dari pembahasan 

mengenai pengertian tafsir saintifik, sikap para ulama terhadap 

tafsir saintifik, serta contoh-contoh kitab tafsir saintifik. Adapun 

sub kedua berupa penjelasan definisi bencana alam menurut ilmu 

sains yang terdiri dari beberapa point pembahasan, yaitu pengertian 

bencana alam, jenis-jenis bencana alam dan bentuk-bentuk 

bencana alam. Dan juga penjelasan bencana alam menurut Al-

Quran. 

Bab III, terdiri dari dua sub bab pembahasan, pertama : 

membahas tentang kisah-kisah bencana alam dalam Al-Qur’an. 

Dan sub kedua membahas tentang terma-terma bencana alam 

dalam Al-Qur’an. 

Bab IV, merupakan kajian inti, yaitu analisis terhadap 

penafsiran ayat-ayat bencana alam perspektif tafsir saintifik, yang 
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terdiri dari pembahasan tentang bentuk bencana alam dalam Al-

Qur’an dan sebab-sebab terjadinya bencana alam. 

Bab V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan. 

Kesimpulan tersebut merupakan hasil akhir dari penelitian yang 

dilakukan terhadap masalah-masalah yang diuraikan di bab 

sebelumnya, sekaligus menjawab rumusan masalah yang menjadi 

fokus penelitian. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran dari 

peneliti yang mungkin bisa menginspirasi peneliti berikutnya untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan. Di akhir penulisan, 

dicantumkan pula daftar pustaka yang memuat referensi-referensi 

yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian sebagai bukti 

kevalidan pembahasan yang dikaji. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Tafsir saintifik merupakan tafsir yang menghubungkan antara 

ayat-ayat kauniyah Al-Qur’an dengan penemuan ilmu-ilmu 

pengetahuan modern yang bertujuan untuk mengungkapkan 

kemukjzatan Al-Qur’an.  

Penafsiran saintifik mengenai ayat-ayat bencana alam pada kisah 

pembinasaan umat terdahulu dapat disimpulkan dalam beberapa point 

sebagai berikut: 

1. Dalam menafsirkan ayat-ayat bencana alam, tafsir saintifik 

menjelaskan gambaran bentuk bencana alam yang menimpa umat-

umat terdahulu. Di antara bentuk bencana alam tersebut adalah; (1) 

banjir akibat hujan deras dan menyemburnya mata-mata air di 

bumi yang membinasakan Kaum Nabi Nuh, (2) angin kencang 

yang sangat dingin yang membinasakan Kaum Nabi Hud yaitu 

‘Ad, (3) suara keras yang diteriakkan Jibril yang membinasakan 

Kaum Nabi Shalih yaitu Tsamud, (4) dijungkirbalikkannya bumi 

dan dihujani batu yang membinasakan Kaum Nabi Luth, (5) suara 

keras yang diteriakkan Jibril yang membinasakan Kaum Madyan 

dan awan panas yang membinasakan Ashab al-Aikah, mereka 

adalah Kaum Nabi Syu’aib, (6) ditenggelamkan di laut yang 

membinasakan Fir’aun dan kaumnya, (7) ditelan bumi yang 

membinasakan Qarun, (8) banjir akibat runtuhnya bendungan 

Ma’rib yang membinasakan Kaum Saba, (9) suara keras yang 

diteriakkan Jibril yang membinasakan Ashab al-Qaryah, dan (10) 

datangnya burung-burung yang melemparkan batu-batu yang 

membinasakan Ashab al-Fil. 

2. Berdasarkan penafsiran tafsir saintifik terhadap ayat-ayat bencana 

dapat disimpulkan tentang faktor-faktor yang bersifat umum yang 

menjadi penyebab berbagai bencana alam yang Allah SWT 

timpakan kepada umat-umat terdahulu, yaitu: (al-dzunūb) dosa-

dosa, (alkhathāyā) kesalahan-kesalahan, (alzhulm) kezaliman, (al-

kufr) kekafiran, (al-israf) melampaui batas, (al-fisq) kefasikan, dan 

(al-fasād) kerusakan. Selain sebab-sebab secara umum, terdapat 

juga ayat-ayat yang menyebutkan faktor-faktor penyebab berupa 

kemaksiatan secara lebih khusus, di antaranya adalah: (al-syirk) 

kesyirikan, (al-istikbār) kesombongan, (al-takdzīb) pendustaan, 

(al-istihzā bi al-rusul wa atbā’ihim) mengejek para Rasul dan para 

pengikutnya yang beriman, (al-īdzā bi al-rusul wa atbā’ihim) 

menyakiti para rasul dan para pengikutnya yang beriman, kufur 
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nikmat, melanggar batas larangan Allah SWT, perbuatan 

homoseksual, dan curang dalam perdagangan. 

B. Saran 

Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan 
dikarenakan minimnya pengetahuan penulis sehingga masih perlu 
dikembangkan kembali. Tesis ini diharapkan dapat memberikan 

pandangan baru bagi para pecinta tafsir dan sains mengenai 

penafsiran berdimensi saintifik. Tesis ini juga diharapkan dapat 

memberikan inspirasi bagi para penggiat tafsir untuk menulis lebih 

lanjut tentang tema sains dalam tafsir saintifik. Tema tesis ini hanya 

memfokuskan kepada ayat-ayat kisah tentang bencana alam pada 

umat terdahulu. Masih banyak kisah lainnya yang juga mengandung 

dimensi ilmiah yang bisa untuk dibahas seperti kisah Nabi Adam, 

yaitu mengenai tempat turunnya Adam dan Hawa. Perlunya 

menganalisis apakah ada bukti arkeologis  yang  dapat  meyakinkan 

kebenaran tempat diturunkannya Nabi Adam dan Hawa. Namun 

bukan hanya tema kisah yang dapat dikaji, bisa juga tema sains 

lainnya yang belum pernah diteliti seperti penciptaan samudra. Sangat 

menarik meneliti mengenai energi apa yang dikandung oleh samudra. 

Dalam tesis ini tentunya masih banyak sekali ditemukan kekurangan. 

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk 

kebaikan penulis di masa yang akan datang. 
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