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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian dari berbagai sumber data yang sudah dilakukan, 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Teori relativitas waktu jika ditinjau menurut Einstein terjadi efek relativistik 

merupakan konsekuensi dari teori relativitas khusus. Jika suatu kerangka 

acuan lain yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan lain yang diam, 

maka waktu yang dialami oleh seseorang dikerangka acuan yang bergerak 

tersebut akan berbeda waktu yang dengan waktu pada kerangka acuan yang 

diam. Tetapi hal ini hanya berlaku jika gerak tersebut mempunyai kecepatan 

yang mendekati cahaya yang menyelidiiki bagaimana gerak relatif 

mempengaruhi selang waktu, adanya dilatasi waktu yang dipengaruhi oleh 

gerak benda relatif, akan mempengaruhi pengukuran panjang. Sehingga, 

dapat mengakibatkan waktu bersifat relatif bukan sesuatu yang bersifat 

mutlak, oleh seorang pengamat yang melakukan pengamatan. Waktu yang 

relatif dipengaruhi oleh gerak yang relatif 

2. Konsep relativitas waktu menurut tafsiran Quraish Shihab dalam ayat al-

Qur‟an relativitas waktu, baik yang berkaitan dengan dimensi ruang, 

keadaan, maupun pelaku. Waktu yang dialami manusia di dunia berbeda 

dengan waktu yang dialaminya kelak di hari kemudian. Ini disebabkan 

dimensi kehidupan akhirat berbeda dengan dimensi kehidupan duniawi 



122 
 

seperti dalam Q.S As-Sajdah ayat 5. Perbedaan dimensi ruang dan waktu 

mengakibatkan persepsi manusia bahwa waktu bukanlah sebuah yang  

absolut tergantung peristiwa, keadaan dan kondisi, diantaranya adanya 

perbedaan konsepsi tentang waktu untuk beberapa hal dan keadaan dalam 

konteks yang berbeda seperti dalam Q.S al-Ma‟arij ayat 4 dan Q.S al-Kahfi 

ayat 25 

3. Persamaan dan perbedaan dalam mengemukakan teori relativitas waktu 

kedua tokoh antara Albert Einstein dan Quraish Shihab. Terdapat persamaan 

dalam memandang waktu adalah relatif  tergantung persepsi pengamat 

dalam menghadapi peristiwa, kondisi, dan kecepatan gerak suatu pengamat. 

Sedangkan untuk perbedaannya, peneliti tidak menemukan perbedaan teori 

antara keduanya, yang pertama jika teori Einstein menyatakan kecepatan 

tertinggi adalah kecepatan cahaya, sedangkan jika penfasiran Quraish 

Shihab ada sesuatu yang tidak membutuhkan waktu demi mencapai hal 

yang dikehendaki-Nya. Sesuatu itu adalah Allah Swt dalam mencapai suatu 

sasaran. Yang kedua, teori einstein menggunakan istilah dimensi ruang 

angkasa dan bumi, sedangkan Quraish Shihab menggunkan istilah dunia dan 

akhirat  

5.2  Saran 

Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah penulis uraikan, maka 

penulis mengemukakan beberapa saran, antara lain : 
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1. Setelah mengadakan penelitian terhadap kedua tokoh tersebut, peneliti 

merasa masih banyak hal yang belum tercantum dalam penelitian ini dan 

masih pengembangan lebih lanjut 

2. Diharapkan mahasiswa agar memperluas kajian integrasi agama dan sains, 

penulis berharap agar umat islam khususnya peneliti di bidang ilmu fisika 

agar memperbanyak penelitian lain dibidang trandisipliner khususnya 

integrasi agama dan sains. Sebagai tanda bahwa kita dapat menunjukan 

islam selaras dengan kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan  

3. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat memilih ayat dan 

mengintegrasikan dengan penjelasan yang dicantumkan lebih mendalam  

4. Penulis sadar hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena 

keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu, penulis membutuhkan saran, 

kritik, masukan dan perbaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


