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BAB 5: 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan studi tematik yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, secara 

keseluruhan dapat diambil kesimpulan, bahwa: 

1. Kata ‘adzab secara keseluruhan disebutkan dengan 31 bentuk derivasinya 

yang digunakan sebanyak 372 kata yang tersebar pada surat-surat diberbagai 

tempat. Maka dari 372 kata ‘adzab tersebut, penulis membahas empat ayat 

yang berkaitan dengan azab kubur, yaitu: Q.S. al-An’ām [6]: 93, Q.S. al-

Tawbaḧ [9]: 101, Q.S. Ghāfir [40]: 45-46, dan Q.S. al-Ṯūr [52]: 45-47. 

2. Azab kubur menurut penafsiran Wahbah al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya al-

Munir adalah sebagai berikut:  

a) Q.S al-An’ām [6]: 93, Al-Zuhaili menafsirkan kata ‘adzab pada ayat ini 

dengan 2 macam penafsiran: 

- Mereka akan diazab pada saat pencabutan nyawa. 

- Mereka akan mendapatkan azab di alam barzakh dan hari kiamat. 

b) Q.S al-Tawbaḧ [9]: 101, Al-Zuhaili menafsirkan kata  ِبُ ُهْم َمرَّتَ ْي  bahwa َسنُ َعذِّ

orang munafik akan diazab dua kali yaitu: pertama, dengan kehinaan dan 

menurunkan musibah pada harta dan anak-anak mereka. Kedua, dengan 

kepedihan saat kematian dan azab kubur. 

c) Q.S Ghāfir [40]: 45-46, Al-Zuhaili menafsirkan kata  ُِسوُء اْلَعَذاب (azab yang 

buruk) dengan “ Ruh Fir’aun dan kaumnya setelah kematian berada di 

alam barzakh atau alam kubur. Sebelum datangnya hari Kiamat, mereka 

akan diperlihatkan neraka dan dibakar didalamnya setiap pagi dan sore, 

sampai datangnya hari Kiamat.” 
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d) Q.S al-Ṯūr [52]: 45-47, Al-Zuhaili menafsirkan kata  ََعَذابًا ُدوَن َذِلك dengan      

“azab di dunia”. Azab di dunia tersebut berupa kekalahan pada Perang 

Badar atau berupa musibah-musibah lainnya seperti penyakit, bencana, 

musnahnya harta benda, dan anak-anak, kekeringan, paceklik, kelaparan 

selama tujuh tahun sebelum Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua 

hijriyah, dan terbunuh pada Perang Badar atau azab kubur. 

 

5.2 Saran 

Tidak ada kata yang lebih indah selain ucapan alhamdulillahi Rabb al-alamin 

atas semua Rahmat Allah SWT kepada kita semua khususnya kepada penulis 

sehingga bisa menyelesaikan penulisan karya ini. Penulis menyadari bahwa 

karya ini masih jauh dari kesempurnaan dan sangat banyak kekurangan-

kekurangannya. Untuk itu hal yang diharapkan dari penulis kepada para 

pembaca adalah turut berpartisipasi dengan memberikan masukan dansarannya. 

Beberapa hal yang dirasakan oleh penulis ketika dalam penulisan ini dan 

semoga menjadi saran kepada semua pembaca khususnya bagi penulis adalah: 

1. Butuhnya ilmu pengetahuan yang luas untuk dapat menghasilkan suatu karya 

khususnya di bidang keilmuan. 

2. Kepada pembaca, semoga dapat mengambil pelajaran, menambah wawasan 

serta dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan 

mengetahui makna dari kata ‘adzab dalam al-Qur’an ini dapat memperbaiki 

dan menambah kualitas iman kita kepada Allah SWT. 

3. Jangan pernah bosan dalam belajar dan teruslah berjuang melanjutkan dan 

mengembangkan karya-karya para ulam terdahulu. Semoga ini menjadi usaha 

dan bentuk kontribusi dalam menjaga dan mengembangkan  nilai-nilai agama 

dan keilmuan. 

Demikianlah penelitian ini, semoga kajian ini bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan kita, terutama bagi teman sejawat yang masih 
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haus akan ilmu. Kalian yang sedang menimba ilmu, mari kita gali ilmu itu 

sedalam mungkin. Sebab masih banyak masalah yang perlu penyelesaian. 

Akhirnya, tidak ada hal yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik 

Allah Ta’āla. Penulis berlapang dada menerima kritik dan saran yang sifatnya 

membangun, untuk memperbaiki tulisan ini di masa yang akan datang. 


