
 

 

ABSTRAK 

Kania Aprilianti al-Malik  (1151030157): Gempa Bumi Menurut Fakhruddin al-Razi 

dalam Tafsir Mafātih al-Ghayb  

 Gempa bumi yang sedang marak-maraknya terjadi akhir-akhir ini di Indonesia 

mulai dari Lombok, Palu, Aceh sehingga banyak mengakibatkan korban jiwa dan 

bangunan rusak. Menimbulkan berbagai pertanyaan apakah ini ujian atau cobaan atau 

memang gejala alam biasa.Yang dimana dalam Alquran pun banyak sekali ayat-ayat yang 

menjelaskan tentang gempa bumi. Untuk menjawab pertanyaan itu diperlukan ilmu yang 

memumpuni baik dari ilmu agama maupun Sains. Fakhruddin al-Razi merupakan salah 

satu mufassir yang kredibel dan tafsirnya pun diakui oleh umat muslim.Yang mana 

penelitian ini bertujuan mengungkap fakta-fakta gempa bumi menurut Fakhruddin al-

Razi dalam tafsir Mafātih al-Ghayb.   

 Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi 

akibat adanya pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Dalam Alquran banyak 

ayat yang menjelaskan tentang gempa bumi. Tidak menjadi soal, karena Alquran 

merupakan mukjizat terbesar sepanjang masa. Beberapa ayat yang menjelaskan tentang 

gempa bumi yaitu yang menggunakan kata zalzalah dalam surat al-Zalzalah ayat 1-2, 

yang menggunakan kata Dakk yaitu dalam surat al-Fajr ayat 21, yang menggunakan kata 

Syaqq yaitu dalam surat Qaff ayat 44, dan ayat-ayat lainnya. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 

metode deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara Library Reseach 

(studi pustaka). Kemudian pendekatan yang digunakan sebagai alat analisis ialah teori 

Sains modern dalam buku Buku Pintar Gempa karya Moh. Pabundu Tika. Adapun 

mengenai penelitian kepustakaan, penulis mengambil dua sumber data yaitu sumber data 

primer berupa kitab tafsir Mafātih al-Ghayb karya Fakhruddin al-Razi, dan sumber 

sekundernya berupa buku-buku dan literatur lainnya yang menunjang pembahasan gempa 

bumi. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gempa bumi menurut al-Razi adalah 

guncangan yang terjadi dipermukaan bumi. Jenis gempa terbagi 2; Guncangan bumi dan 

guncangan hati, adapun al-Razi juga menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya gempa 

yaitu gempa terjadi karena kekuasaan Allah dan gempa karena ulah manusia, adapun 

dampak-dampak akibat gempa bumi itu terbagi 2 yaitu dampak yang timbul terkait 

manusia dan terkait dengan alam.Dan yang terakhir hikmah dibalik gempa bumi ini yaitu 

menjadikan gempa sebagai musibah yang mana sudah menjadi ketetapan Allah supaya 

manusia berserah diri kepada Allah maka Allah akan memberi ketenangan. 
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