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BAB 5: 

PENUTUP 

5.1  Simpulan  

Matahari dalam bahasa arab disebut dengan شمس  yang berarti lebih 

tua, lebih dulu lahir. Matahari adalah benda angkasa, titik pusat tata surya 

berupa bola berisi gas yang mendatangkan terang dan panas pada bumi pada 

siang hari. Di dalam al-Qur’an di temui 25 ayat dalam 22 surat yang 

menjelaskan tentang matahari. ada lima ayat yang menjelaskan peran 

matahari, ayat 5 surat Az-Zumar, ayat 33 surah al-Anbiya, surah fathir ayat 13 

menjelaskan tentang terjadinya siang dan malam, dan ayat 37 surah Fussilat 

menjelaskan tentang fungsi cahaya mtahari dalam fotosintesis, kemudian 1 

ayat lagi yaitu, al-An’am 96 menjelaskan manfaat terjadinya siang dan malam. 

Pada umumnya semua benda langit selalu bergerak sesuai dengan garis 

edarnya, begitupula dengan matahari, bulan dan benda langit lainnya. Masing-

masing pergerakan tersebut menyebabkan akibat.  

Bumi berputar pada porosnya sehingga terjadilah siang dan malam 

atau yang disebut dengan rotasi bumi, perputaran ini terjadi terus menerus. 

mengakibatkan permukaan bumi yang terkena sinar matahari berubah 

bergantian sejalan dengan kecepatan bumi berputar. Permukaan bumi yang 

terkena sinar matahari akan mengalami keadaan terang atau siang dan 

sebaliknya, yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami gelap atau 

malam. Hal ini tidak mungkin terjadi kecuali keadaan bumi yang bulat atau 

elips. 

Dan bumi mengelilingi matahari sehingga  terjadilah perubahan 

musim, dan waktu atau yang disebut dengan revolusi bumi. Revolusi bumi 

merupakan akibat tarik menarik antara gaya gravitasi matahari dan gaya 

gravitasi bumi.  

Tantawi Jauhari, Ibnu katsir, Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Sayyid 

Qutb, Qurais Shihab, Ali ash-Shabuni mereka sependapat bahwa ayat 5 surah 

Az-Zumar, Surah al-An’am ayat 96, Fathir ayat 13, Fussilat ayat 37, Yunus 

ayat 5 merupakan penjelsan tentang manfaat matahari dan menjelaskan suatu 
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proses terjadinya siang dan malam atau yang disebut dengan rotasi bumi. 

Matahari bergerak pada edarnya, dan matahari memiliki cahaya yang berasal 

dari dirinya sendiri. Berbeda dengan bulan dan benda langit lainnya. Di dalam 

penafsirannya mereka juga sependapat bahwasanya kata  “ Dia menutupkan 

malam atas siang dan menutupkan siang atas malam”,  merupaka rotasi bumi. 

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kata “ Dia 

menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam”,  merupaka 

rotasi bumi.  Rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. dengan 

terjadinya siang dan malam maka manusia bisa beraktifitas sehari-hari. Dan 

matahari bukan hanya berperan pada tumbuhan saja. Tetapi, pada seluruh 

makhluk yang ada di bumi, cahayanya yang datang dari dirinya sendiri 

sehingga mampu menerangi bumi ini, dan memberikan manfaat yang bagi 

seluruh makhluk, dan hal ini tidak akan terjadi kecuali ada yang 

menciptakannya.  

Kita dapat merenungkan dan mengambil kesimpulan bahwanya adanya 

matahari telah di rancang untuk kepentingan manusia dan makhluk lainnya. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya az-Zumar:5. Yunus:5. 

Al-An’am:96. Fatir: 13. Fussilat. 37 memang berkaitan dengan ilmu sains, 

khususnya pada proses terjadinya siang dan malam.      

 

5.2 Saran  

Tidak ada kata yang mulia selain ucapan rasa Alhamdulillah rabb al- 

‘alamin atas rahmat Allah SWT kepada kita semua khususnya kepada penulis 

sehingga bisa menyelesaikan penulisan ini. Penulis menyadari karya tulis yang 

berjudul “ peran matahari menurut al-Qur’an dan kaitannya dengan sains” 

masih jauh dari kesempurnaan, sangat banyak kekurangannya. Oleh karena itu 

kritik dan sarannya yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 

Kepada adik-adik mahasiswa/I masih banyak kekurangan dalam 

skripsi ini maka adik-adik bisa membahas lebih dalam lagi tentang peran 

matahari, termasuk tentang peran matahari dalam kesehatan, peran matahari 

dalam pembentukan sel manusia, tentang cara matahari bekerja. Tentang 

perhitungan yang di gunakan dengan matahari. Tentang bentuk bumi.  
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Selanjutnya untuk generasi mendatang, penulis harapkan untuk 

menggali lebih dalam mengenai permasalahan ini.  

 

 

 


