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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Dari penjelaasan dan uraian yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

dapatlah diambil kesimpulan sebagai jawaban dari masalah yang mejadi tujuan 

pembahasan penulisan sekripsi ini, yakni: 

1. Didalam al-Qur’an hanya terdapat 12 ayat yang mengandung kata Thin. Secara 

umum makna Thin tersebut adalah tanah liat. Namun dalam kasus setiap ayat, 

berbeda dalam penyebutannya, ada yang menjelaskan tentang proses penciptaan 

manusia, ada yang menceritakan kisah, dan lain sebagainya. 

2. Para ulama dalam menafsirkan kata Thin dalam al-Qur’an berbeda-beda sesuai 

dengan metodologi yang mereka gunakan, seperti Hamka yang di beberapa ayat 

menafsirkan secara panjang lebar misalnya dalam menafsirkan Thin dalam 

penciptaan manusia, beliau menjelaskan bahwa setiap manusia tercipta dari 

tanah, baik yang langsung seperti Adam maupun yang tidak langsung seperti 

keturunan Adam. Sementara al-Qurtubi dalam penafsirannya, beliau tidak lagi 

menafsirkan suatu ayat secara detail apabila kasus ayat tersebut sama dengan 

ayat sebelumnya, yang telah beliau tafsirkan. Seperti dalam surat al-Maidah ayat 

110 yang menceritakan tentang penciptaan burung dari tanah yang dilakukan 

nabi isa, beliau tidak lagi menafsirkan secara detail dikarenakan telah dijelaskan 

pada surat Ali Imran ayat 49 yang juga menjelaskan tentang penciptaan burung 

oleh Nabi Isa. Begitujuga At-Thobari yang tidak jauh berbeda dengan Al-Qurtubi 

yang tidak lagi menjelaskan satu ayat secara detail apabila telah dijelaskan pada 

surat dan ayat sebelumnya. 

3. Adapun relevansi ayat tentang Thin dengan sains itu tidak jauh berbeda hanya 

saja, dalam sains tidak lagi disebutkan dengan kata Thin akan tetapi lebih luas 

dari itu yaitu tanah, karena Thin maknanya hanya terpaku pada tanah liat saja, 

sementara tanah dalam bahasa sains itu tidak hanya terpaku pada tanah liat akan 

tetapi lebih dari itu, tanah dalam bahasa sains masuk dalam semua jenis tanah. 
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5.2 Saran    

Tidak ada kata yang mulia selain ucapan Alẖamdulillāhi Rabb al-‘Ālamīn atas semua 

rahmat-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis sehingga bisa 

menyelesaikan penulisan ini.  

Setelah melakukan analisis dan selanjutnya menyimpulkan, maka penulis 

dapat mengambil beberapa pokok pemikiran yang sekiranya dapat menjadi 

sumbangan saran, berkaitan dengan penafsiran di atas, penulis ketengahkan saran-

saran sebagai berikut : 

5.2.1 Untuk Fakultas Ushuluddin 

Bahwa keberadaan tafsir dan ilmu tafsir adalah salah satu mata kuliah yang sangat 

penting dan mendesak untuk mendapat perhatian. Sehingga diperlukan sikap dan 

kebijaksanaan fakultas yang sungguh-sungguh untuk mengembangkan keberadaan 

disiplin ilmu ini. Dalam kaitan hal ini adalah usaha peningkatan kesempurnaan dan 

kemajuan sub-sub faktor pendukung demi peningkatan kualitas pengajaran mata 

kuliah tafsir dan ilmu-ilmu tafsir. 

 

5.2.2 Untuk para Staf Pengajar  

Staf pengajar sebagai sarana penyambung materi keilmuan sekecil apapun 

terhadap para mahasiswa, hendaknya dapat menciptakan alternatif-alternatif 

pengembangan keilmuan yang bisa ditindaklanjuti oleh para mahasiswa. Hal ini 

akan tercapai bila ada hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa yang 

akan berdampak positif kaitannya dengan disiplin keilmuan maupun 

perkembangan pemikiran mahasiswa. Lebih-lebih dalam rangka usaha 

pengembangan disiplin keilmuan materi tafsir dan ilmu-ilmu tafsir dilingkungan 

Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. 

 

5.2.3 Untuk para Mahasiswa peminat Tafsir dan Ilmu Tafsir  

Ternyata masih banyak ayat-ayat al-Qur'ân sebagai wahyu Allah yang masih perlu 

terus digali penafsirannya dan disosialisasikan sebagai pedoman hidup manusia 
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disegala zaman.  Dengan demikian hendaklah wahyu yang belum tergali 

maknanya secara tepat lebih banyak mendapat perhatian untuk dikaji dan 

disosialisasikan untuk selanjutnya diharapkan dapat diamalkan oleh masyarakat 

Islam secara luas.  

Terakhir, penulis juga berharap semoga kajian ini bermanfaat bagi penulis 

khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga kita semua mampu 

mengimplementasikan dalam kehidupan. Sehingga menjadi hamba yang mulia 

dihadapan-Nya dan makhluk ciptaan-Nya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


