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BAB  V 

A. Kesimpulan  

Berdasrakan penelitain terhadap Tafsir Salman dengan 

menganalisis dari segi tafsir ilmi dan dengan sudut pandang epistemologi, 

maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Epistemologi adalah salah satu cabang dari filsafat yang berasal dari kata 

episteme dan logos yang artinya pengetahian dan teori. Secara istilah 

daoat diartikan epistemologi adalah sebuah teori yang digunakan untuk 

menemukan hakekat dari suatu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui atau mengungkapkan sumber dari pengetahuan tersebut.  

2. Tafsir ilmi nerupakan suatu kegiatan menafsirkan ayat al-Qura>n dengan 

menggunakan sudut pandang ilmu pengetahuan atau sains. Dalam 

perkembangannya, tafsir ilmi terdapat penolakan dari beberapa kalangan 

dengan alasan jika melakukan penafsiran menggunakan sains, maka 

penafsiran tersebut dapat membawa penafsiran yang melampaui batas. 

Selanjutnya terdapat kelompok yang memyetujui dengan alasan tafsir 

ilmi sebenarnya bukanlah cara baru dalam menafsirkan al-Qura>n akan 

tetapi sudah ada sejak Abu Hamid al-gazali melakukan penafsiran. 

Kemudian dikuatkan dengan argumen bahwa ilmu itu tidak ada 

batasannya dan yang disebutkan dalam al-Qura>n dapat menambah ilmu 

pengetahuan baru.  
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3. Tafsir Salman  

Tafsir salman adalah sebuah kitab karya dari para peneliti dari ITB. 

Kegiatan penulisan dan pengumpulan data dilakukan selama 4 tahun 

terhitung dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Sebelum lahir kitab ini. 

Terdapat sebuah kajian rutin yang dilakukan di sekitar masjid salman. 

setelah kajian selesai, hasil dari diskusi tersebut dibagukan melalui laman 

media sosial. Kemudian pada september 2010 ada inisiatif untuk 

membubukan hasil kaian tersebut dengan penjelasan yang lebih rinci. 

Selanjutnya kegiatan diskusi terus dilakukan dan pada tahun 2014 

lahirlah karya besar yang diberi judul Tafsir Salman Tafsir Ilmiah atas juz 

amma.   

B. Saran  

Berkaitan dengan penjelasan pada bab sebelumnya, peneliti meminta 

saran pembaca sebagai berikut: 

1. Kepada pembaca apabila terdapat kesalahan dalam menelaah 

mengenai epistemologi yang terdapat dalam tafsir salman, peneliti 

menyampaikan mohon maaf. Sebagai pemikir, pembaharu sekaligus 

praktisi tidak akan habis dibahas. Maka dari itu diharapkan muncul 

karya lain untuk untuk melengkapi karya ini. 

2. Karya ini merupakan usaha maksimal dari peneliti. Tetapi 

sebagaimana manusia tentu mempunyai kekurangan dan karya ini 

jauh dari kata sempurna. Semoga karya sederhana ini dapat 

bermanfaat. Amin.  

 


