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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan   

Berdasarkan tulisan yang telah penulis paparkan di atas dan juga 

meninjau dari rumusan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu 

ayat-ayat apa sajakah yang berkaitan dengan mitigasi bencana dalam Alquran 

dan bagaimana pandangan Alquran dalam mengungkap mitigasi bencana atau 

musibah. Maka penelitian ini melahirkan kesimpulan sebagai berikut:  

1. Alquran telah banyak menceritakan dan menjelaskan terkait bencana atau 

musibah yang di ungkapkan melalui ayat-ayatnya, menurut penulis setelah 

memilah memilih ayat musibah, adapun ayat yang berkaitan dengan 

mitigasi bencana adalah surah Hu >d ayat 37 kemudian surah Yu >suf ayat 46. 

Sebab di dalamnya terdapat antisipasi yang dilakukan oleh Nabi Nu>h} dan 

Nabi Yu >suf dalam menghadapi bencana.  

2. Dari beberapa ayat yang penulis ambil dapat dikelompokkan bahwa 

sebagian bencana di muka bumi ini disebabkan oleh ulah manusia sendiri, 

kemudian adanya kehendak dari Allah SWT dibalik terjadinya suatu 

bencana, selanjutnya potensi manusia untuk mengatasi/mengurangi 

dampak bencana meski kemungkinan kecil, dan terakhir Allah SWT 

memerintahkan untuk saling menjaga atau tidaak merusak. Dari beberapa 

katagori tersebut menurut penulis cukup untuk mewakili dari konsep 

mitigasi bencana sesuai dengan judul yang peneliti angkat. Mitigasi 

bencana ini adalah upaya mengurangi dampak atau resiko bencana itu 
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terjadi. Tentunya konsep mitigasi bencana ini sangat perlu dilakukan 

terutama pada daerah yang rawan dengan bencana.  

3. Sebagaimana kondisinya, Indonesia masi sangat lemah terkait mitigasi 

bencana yang mana terkadang hanya menunggu respon dari pemerintah. 

Itu membuktikan bahwa masyarakat perlu memahami konsep mitigasi 

bencana, supaya apabila bencana datang hal itu dapat diantisipasi meski 

hanya kemungkinan kecil. Dengan permasalahan itu, maka penulis 

mengharapkan melalui pemaparan di atas dapat meningkatkan 

pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan mitigasi bencana. 

Ternyata mitigasi bencana ini tidak hanya dilakukan oleh manusia 

sekarang saja, melainkan Alquran menjelaskan manusia-manusia 

terdahulu seperti Nabi Nu >h} as juga melakukan. Yaitu ketika bencana banjir 

besar yang melanda negerinya.  Begitu juga dengan kisahnya Nabi Yu >suf 

dalam Alquran pada saat itu negrinya dilanda panceklik yang sangat lama. 

Kedua cerita tersebut dapat kita ambil pelajarannya dengan bahwa hal 

yang dilakukan ketika bencana itu datang tidak hanya berpasrah kepada 

Allah, tetapi mesti melakukan hal-hal yang dapat mengurangi atau 

mengantisipasi datangnya bencana tersebut. Salah satunya yaitu dengan 

konsep mitigasi ini.  

B. Saran  

Skripsi dengan judul mitigasi bencana prespektif Alquran ini, 

merupakan bentuk pengembangan dari pembahasan tentang ilmu ekologi. 

Meskipun pembahasan terkait mitigasi bencana ini tidak disebutkan secara 
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gamblang, akan tetapi menurut penulis dalam beberapa ayat terkait yang sudah 

penulis paparkan mampu mewakili peninjauan terkait mitigasi bencana. 

Terutama jika ditinjau pada saat ini, Indonesia termasuk negara yang rawan 

akan bencana.  

Penulis menyadari terkait dalam penulisan dan analisis penelitian ini 

masih jauh dari kata sempurna. Penulis juga menyadari masih bannyak terdapat 

kekurangan serta kelemahan dalam penyusunan penelitian ini jika dipandang 

dari berbagai aspek. Sehingga penulis berharap saran serta masukan dari para 

pembaca guna memperbaiki karya penulis dikemudian hari.  

Demikianlah hasil penelitian penulis, penulis mengucapkan ribuan 

terimaksih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu serta memberikan 

saran yang membangun terhadap tulisan ini, dan penulis berharap hasil 

pnelitian yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai 

kalangan, kususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca.   


