
BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Dari penjelasan diatas mengenai penciptaan manusia berdasarkan penafsiran 

Quraish Shihab dan Hamka dalam sebuah kitab Tafsi>r al-Misbah dan al-Azhar yang 

juga mengaju kepada jawaban dalam rumusan masalah di atas, maka disini penulis 

bisa menyimpukan sebagai berikut: 

1. Penafsiran surah al-Mu’minu>n ayat 12-14 menjelaskan tentang proses 

penciptaan manusia (keturunan Adam dan Hawa) yang berasal dari sula>lah 

min t}i>n (saripati tanah), hal ini dinamakan fase tanah, kemudian kandungan 

dari tanah tersebut dimakan oleh manusia dan diproses oleh metabolisme 

tubuh sehingga menjadi sperma pada laki-laki, lalu sperma tersebut 

bercampur dengan sperma perempuan sehingga menjadi nut}fah, hal ini 

dinamakan fase nut}fah dan berada pada rahim, lalu nut}fah tersebut berangsur 

berubah menjadi ‘alaqah, hal ini dinamakan fase ‘alaqah (menjadi segumpal 

darah), lalu segumpal darah berangsur manjadi mud}g|ah, hal ini dinamakan 

fase mud}g|ah (menjadi segumpal daging), lalu segumpal daging berangsur 

menjadi ‘iz}a>ma lah}ma, hal ini dinamakan fase tulang dan daging, karena 

segumpal daging tersebut berubah menjadi tulang belulang yang kemudian 

dibungkus dengan daging, lalu janin itu ditiupkan ruh sehingga berbentuk lain 

(bukan bernama janin lagi melainkan bayi) dan jadilah seorang manusia.  

2. Penafsiran Quraish Shihab dan Hamka dalam menafsirkan proses penciptaan 

manusia pada Q.S al-Mu’minu>n/23:12-14 memiliki persamaan dan perbedaan 
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dalam menafsirkan ayat diatas, diantara kesamaan-kesamaan tersebut terletak 

pada, pemaknaan sula>lah min t}i>n, pemaknaan mud}g|ah dan penjelasan 

mengenai nut}fah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pandangan 

mengenai penafsiran ‘alaqah, penjelasan mengenai detail waktu perubahan 

nut}fah menjadi ‘alaqah . 

3. Ada beberapa faktor perbedaan dan persamaan penafsiran kedua mufassir 

yang pertama yaitu faktor ruang dan waktu dimana Hamka menyusun Tafsir 

al-Azhar pada Tahun 1960-1970 sedangkan M. Quraish Shihab menyusun 

Tafsir al-Mishbah sekitar Tahun 2000 pada saat menjadi Dubes Indonesia, 

kedua yaitu faktor latar belakang kehidupan dimana Hamka hidup dalam 

kondisi masa pemerintahan orde lama dan situasi politik kala itu berbeda 

dengan Quraish Shihab yang hidup dalam kondisi sosial yang baik serta 

fasilitas keilmuan yang memadai, ketiga yaitu  faktor corak penafsiran yang 

mana kedua mufassir menggunaan corak penafsiran al-Adab al-Ijtima’i. 

5.2  Saran 

Perlu disadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk 

itu maka tidak menutup kemungkinan dari semua pihak untuk memberi saran dan 

kritik yang bersifat kontruktif, sebagai motivasi menuju perbaikan dan kreatifitas 

ilmiyah paada masa-masa yang akan datang. Akhirnya kepada segenap pembaca dan 

para pengkritik, diucapkan banyak terima kasih semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

diri sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya, diharapkan pula bisa 

menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang tafsir. 


