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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Banu> A>dam Secara Umum

Kata Banu> adalah kalimat isim yang menunjukkan makna jamak yang

mengikuti jamak muzakkar salim atau dalam istilah bahasa Arab adalah al-

Mulhaq bijam‘i al-Muzakkar al-Salim. Kata tersebut merupakan turunan dari

kata ibnun, seperti yang terdapat dalam al-Mu‘jam lisan al-‘Arab.1 Kata Banu>

juga terambil dari kata وَ نَ بَ  dan setiap kata yang terdiri dari huruf الواو -النون- الباء

memiliki satu arti yaitu sesuatu yang lahir dari sesuatu.2 dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Bani> diartikan sebagai anak cucu atau keturunan.3 Sedangkan

penjelasan panitia penafsiran Al-Qur’an Departemen Agama RI, mengartikannya

sebagai umat manusia.4 Sebenarnya dalam bahasa, kata yang menunjukkan pada

makna anak atau keturunan banyak, di antaranya adalah kata al-Walad, Maulud,

al-Thifl, al-Shabiyya, al-Bint, Ibn dan Z\urriyyah.

Al-Qur’an sering menggunakan kata walad untuk menyebut anak. Kata

al-Walad dengan segala bentuk derivasinya terulang sebanyak 165 kali.5 Kata

walad yang bentuk jamaknya adalah aula>d dalam bahasa arab berarti anak yang

dilahirkan orang tuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik

sudah besar maupun masih kecil. Dari makna semantis tersebut, dapat

1ibn al-manzhur al-anshari, lisan al-‘Arab, Juz 14, (Beirut: Da<r al-shadir, 1414), h. 89.
2Ah}mad bin Fa>ris bin Zakariyah ar-Ra>ziy, Maqa>ysh al-Lugah (t.t. Da>r al-Fikir, 1979), h.

303.
3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai

Pustaka, 2007), h. 103.
4Jalaluddin,Teologi Pendidikan (Palembang: Rajawali Pers, 2003), h. 26.
5Muhammad Fuad Abdul Baqi, al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>zh Al-Qur’an al-Karim

(Beirut: Dar al-Fikr li at-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzu, 1980), h. 126-139.



22

disimpulkan bahwa jika anak itu belum lahir dari Rahim ibunya, maka ia tidak

dapat disebut al-Walad atau al-Maulu>d, melainkan cukup disebut dengan janin,

dari kata janna-yajunnu berarti sesuatu yang tertutup dan tersembunyi dalam

rahim sang ibu.

Dalam Al-Qur’an, kata walad dipakai untuk menggambarkan adanya

hubungan keturunan atau nasab antara anak dan orang tuanya. misalnya, dalam

Q.S. Ali-Imran/3: 47, an-Nisa>/4:11, al-Baqarah/2: 233, Lukman/31: 33, al-

Balad/90: 3. Oleh sebab itu, kata wa>lid dalam bahasa arab berarti ayah yang

memiliki hubungan nasab dengan anaknya. Demikian pula kata wa>lidah yang

berati perempuan yang melahirkan, yakni ibu kandung.

Kata thifl bentuk jamaknya athfa>l dalam Al-Qur’an berulang sebanyak 4

kali, yaitu pada Q.S. An-Nur/24: 31 dan 59, al-Hajj/22: 5, al-Mu’min/23: 67.

Secara semantis, kata thifl berarti maulu>d al-Shaghi>r (bayi yang baru dilahirkan

yang masih kecil). Demikian  kata pakar lingustik Abul Husain Ahmad ibn Fa>ris

dalam Mu’jam Maqa>yi>sh al-Lugah. Orang Arab biasa berkata thifl al-Zhala>m

yang artinya awalnya malam, yang masih sedikit gelapnya. Ketika dikatakan

thaffalna> ibilana tathfilan, hal itu berarti kami baru saja memisahkan unta kami

dari anaknya.

Kata shabiyya secara semantis berarti shighar al-Sinn (anak yang masih

kecil umurnya). Kata tersebut berulang 2 kali dalam Al-Qur’an.6 Pertama : ketika

Allah menyuruh Yahya untuk mempelajari Kitab Taurat. Termaktub dalam Q.S.

Maryam/19: 12.

َناُه احلُْْكَم َصِبيا يَا َحيَْىي ُخِذ اْلِكَتاَب بُِقوٍَّة َوَآتـَيـْ

6Ibid., h. 562
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Terjemahnya:
“Wahai Yahya! Ambilah (pelajarilah) kitab (Taurat) itu dengan sunggu-
sunggu.” Dan kami berikan hikmah kepadanya (Yahya) selagi dia masih
kanak-kanak.7

Kedua : ketika nabi Isa AS., berbicara waktu bayi dalam ayunan.

Termaktub dalam Q.S. Maryam/19: 29.

فََأَشاَرْت ِإلَْيِه قَاُلوا َكْيَف نَُكلُِّم َمْن َكاَن ِيف اْلَمْهِد َصِبيا
Terjemahnya :

Maka dia (maryam) menunjuk kepada (anak)nya. mereka berkata,
“bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam
ayunan?”8

Dalam Al-Qur’an ketika menyebut bint bentuk jamaknya bana>t berarti

merujuk pada pengertian anak perempuan. Kata bersebut dengan berbagai macam

derivasinya, berulang dalam Al-Qur’an sebanyak 19 kali. Terkait dengan masalah

anak perempuan, Al-Qur’an memberikan informasi tentang bagaimana orang-

orang Arab jahiliyah memandang dan memperlakukan anak-anak perempuan.

Misalnya, mereka menganggap anak perempuan sebagai aib keluarga dan mereka

suka mengubur anak-anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup sebagaimana

yang termaktub dalam Q.S. An-Nahl/16: 58-59. Al-Qur’an jelas mengancam

tindakan tersebut sebagai kejahatan, dosa besar dan kebodohan.

Al-Qur’an juga menggunakan kata zurrriyyah untuk menyebut anak cucu

atau keturunan. Kata tersebut berulang dalam Al-Qur’an 32 kali. Kata tersebut

masih derivasi dari kata zarra yang makna asalnya adalah kelembutan dan

menyebar.9 Sepertinya hal tersebut memberikan isyarat bahwa orang tua harus

7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bekasi: CV. Pustaka Jaya
Ilmu, 2013), h. 306.

8 Ibid., h. 307.
9 Abul Husain  Ahmad Ibn fa>ris, op. cit., h. 362.
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memiliki sikap kelembutan terhadap anak cucu, karena anak cucu adalah simbol

penyebaran keturunan orangtuanya.

Demikian istilah-istilah anak dan keturunan yang digunakan dalam Al-

Qur’an mulai dari kata walad, maulud, al-Thifl, bintun, shabiyy dapat

disimpulkan sebagai anak manusia yang dilahirkan oleh sang ibu yang merupakan

hasil reproduksi orang tuannya, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum ia

dewasa. Namun dalam konteks yang lebih luas, Banu> dan zurriyyat (anak,

keturunan dan cucu), adalah siapapun yang merupakan keturunan dari orang

tuanya, tanpa memandang umur dan jenis kelaminnya, kecil atau besar, laki-laki

atau perempuan, semuanya dapat disebut sebagai anak. Termasuk pula dalam hal

ini adalah anak yang lahir tanpa melalui hubungan seksual.10

A>dam adalah nama seorang Nabi Allah yang diutus pertama kali di muka

bumi sekaligus sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT.11 Juga

merupakan nenek moyang dari seluruh umat manusia. Dengan demikian, jika

kedua suku kata tersebut digandengkan maka makna Banu> A>dam adalah anak

keturunan Nabi A>dam AS., baik laki-laki maupun perempuan baik sudah besar

maupun masih kecil mulai dari anak kandungnya hingga manusia terakhir yang

dilahirkan di muka bumi ini.

10Abdul Mustaqim. “ Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya
dalam Konteks Qura’anic Parenting.” Jurnal Lektur Keagamaan, Vol.13, No. I, (2015). h. 272.
http: file:///C:/Users/acer/Documents/226-540-1-PB. (10 Januari 2018).

11Baidlowi Syamsuri, Riwayat Ringkas 25 Rasul (Surabaya: Apolo,t.th. ), h. 11.
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B. Term-term Banu> A>dam dalam Al-Qur’an

1. Al-Basyar

Penamaan manusia dengan kata al-Basyar dinyatakan dalam Al-Qur’an

sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surah.12 Secara etimologi al-Basyar

berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tumbuhnya rambut.

penamaan ini menunjukan bahwa secara biologis yang mendominasi manusia

adalah pada kulitnya yang nampak dan jelas, tidak seperti binatang atau hewan

yang lebih didominasi sisik, bulu atau rambut.

Al-Basyar, juga dapat diartikan mulasamah, yaitu persentuhan kulit

antara laki-laki dengan perempuan.13 Makna etimologi yang dapat dipahami

adalah bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan

dan keterbatasan. Seperti makan, minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan lain

sebagainya. Kata al-Basyar ditujukan oleh Allah kepada seluruh manusia tanpa

terkecuali, termasuk eksistensi Nabi dan Rasul sebagaimana yang termaktub

dalam Q.S. Hud/11: 2, Q.S.Yusuf/12: 96, Q.S. Al-Kahfi>/18: 110, Q.S. Al-

Furqa>n/25 : 48, Q.S. Saba’/34: 28 dan Q.S. Al-Ahqa>f/46: 12. Eksistensinya

memiliki kesamaan dengan manusia pada umumnya, akan tetapi memiliki titik

perbedaan khususnya bila dibandingkan dengan manusia pada umumnya.

Berdasarkan titik perbedaan tersebut dinyatakan dalam Al-Qur’an dengan

adanya wahyu dan tugas kenabiaan yang disandang oleh Nabi dan Rasul.

Sedangkan aspek yang lainnya mereka memiliki kesamaan dengan manusia pada

umumnya. Hanya saja kepada mereka diberikan wahyu, sedangkan manusia pada

umumnya tidak diberikan wahyu seperti Nabi dan Rasul. Sebagamana yang

termaktub dalam Q.S. Al-Kahfi/18: 110.

12Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi,op. cit., h. 153-154.
13Ibnu Manzhur, Lisan al-‘Arab, Juz VII  (Mesir : Dar al-Mishriyyah, 1992), h. 306-315.
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َا ِإَهلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجو ِلَقاَء َربِِّه  َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيلَّ أَمنَّ ْليَـْعَمْل َعَمًال فَـ ُقْل ِإمنَّ
َصاِحلًا َوَال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا

Terjemahnya:
Katakanlah (Muhammad), “Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti
kamu, yang telah menerima wahyu, “Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu
adalah Tuhan yang Esa.” Maka barangsiapa mengharap perjumpaan
dengan Tuhannya maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan
janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatupun dalam beribadah
kepada Tuhannya.14

Di samping itu, ditemukan pula kata ba >syiru >hunna yang juga berakar dari

kata basyara dengan arti hubungan seksual. Kata tersebut disebutkan dalam Al-

Qur’an sebanyak dua kali dalam satu surah, yakni dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 187.

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لَِباٌس هلَُ  نَّ َعِلَم اللَُّه أَنَُّكْم ُكْنُتْم أُِحلَّ َلُكْم لَيـْ
َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم وَُكُلوا َواْشَربُوا  َختَْتانُوَن أَنـُْفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاْآلََن بَاِشُروُهنَّ 
َ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اْألَْسوَ ِد ِمَن اْلَفْجِر ُمثَّ أَِمتُّوا الصَِّياَم ِإَىل اللَّْيِل َوَال تـَُباِشُروُهنَّ  َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

ُ اللَُّه َآيَاتِِه لِلنَّا ِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفَال تـَْقَربُوَها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
Terjemahnya:

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu.
Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi
Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah
mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan
minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan
benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai
(datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu
beritikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu
mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada
manusia, agar mereka bertakwa.15

Bedasarkan ayat di atas, tampak bahwa kata al-Basyar dikaitkan dengan

kedewasaan di dalam kehidupan manusia yang menjadikannya mampu memikul

tanggung jawab. selain itu, al-Basyar juga mempunyai kemampuan reproduksi

14Kementerian Agama RI, op.cit., h. 304.
15Ibid., h. 30.
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seksual. Hal ini menurut muin salim, sudah merupakan fenomena alami dan dapat

diketahui dengan pengetahuan biologi. Kenyataan alami menunjukkan bahwa

reproduksi jenis manusia hanyalah dapat terjadi ketika manusia sudah dewasa,

suatu taraf di dalam kehidupan manusia dengan kemampuan fisik dan psikis yang

siap menerima beban keagama. jadi konsep yang terkandung dalam kata al-

Basyar adalah manusia dewasa memasuki kehidupan bertanggung jawab.16

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manusia dengan menggunakan

kata al-Basyar merujuk pada makhluk fisik atau biologis yang suka makan,

minum dan berjalan ke pasar. Aspek fisik itulah yang menyebut pengertian al-

Basyar mencakup anak keturunan A>dam secara keseluruhan.17 Al-Basyar

mengandung pengertian bahwa manusia akan berketurunan yaitu mengalami

proses reproduksi seksual dan senantiasa berupaya untuk memenuhi semua

kebutuhan biologisnya, memerlukan ruang dan waktu, serta tunduk terhadap

hukum sunnatulla>h. Semuanya itu merupakan konsekuensi logis dari proses

pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk itu, Allah swt. Memberikan kebebasan

dan kekuatan kepada manusia sesuai dengan batas kebebasan dan potensi yang

dimilikinya untuk mengelolah dan memanfaatkan alam semesta, sebagai salah

satu tugas kekhalifahannya di muka bumi.

16Muhammadiyah Amin, Ensiklopedia Al-Qur’an Kajian Kosakata, juz I (Jakarta:
Lentera Hati, 2017), h. 138.

17‘A>isyah bint al-Sya>t}i’, Manusia dalam perspektif Al-Qur’an, terj. Ali Zawawi  (Jakarta:
Lentera hati, 2007), h. 138.
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2. Al-Insa>n

Kata al-Insa>n disebutkan dalam Al-Qur’an sebanyak 61 kali.18 Secara

etimologi, ulama berbeda pendapat tentang asal katanya. Sebagian mengatakan

bahwa al-Insa>n berasal dari akar kata nawasa yang berarti bergerak, ada juga

yang mengatakan berasal dari akar kata anasa yang berarti jinak, dan ada juga

yang berpendapat dari akar kata nasiya yang berarti lupa atau berasal dari kata

na>sa-yanu>su yang berarti berguncang.

Penamaan manusia dengan kata al-Insa>n yang berasal dari kata al-uns,

dinyatakan dalam Al-Qur’an sebanyak 70 kali dan tersebar dalam 43 surah.

Secara etimologi, al-Insa>n dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tampak atau

pelupa. Menurut Muh}ammad Quraish Shihab, manusia dalam Al-Qur’an disebut

dengan al-Insa>n yang terambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis dan

tampak. Pendapat ini jika ditinjau dari sudut pandang Al-Qur’an lebih tepat dari

yang berpendapat bahwa ia terambil dari kata nasiya, (yang berarti lupa), atau

nasa-yansu (yang berarti bergoncang). Kata insa>n digunakan Al-Qur’an untuk

menunjukan kepada manusia dengan seluruh totalitas, jiwa dan raga. Manusia

berbeda antara seseorang dengan yang lain, akibat perbedaan fisik, mental dan

kecedasannya.19

Dengan kata lain, al-Insa>n digunakan Al-Qur’an untuk menunjuk totalitas

manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Harmonisasi kedua aspek tersebut

dengan berbagai potensi yang dimilikinya mengantarkan manusia sebagai

makhluk Allah yang unik dan istimewa lagi sempurna, dan memiliki perbedaan

18Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi,op. cit., h. 93.
19Muh}ammad Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an (Bandung: PT Mizan Pustaka,

2007), h. 280.
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individual antara satu dan yang lain, dan sebagai makluk dinamis, sehingga

mampu menyandang predikat khalifah Allah di muka bumi.

Perpaduan antara fisik dan psikis telah membantu manusia untuk

mengekspresikan dimensi al-Insa>n dan al-Baya>n, yaitu sebagai makhluk yang

berbudaya yang mampu berbicara, mengetahui baik dan buruk, dan lain

sebagainya.20 Dengan kemampuan ini, manusia akan mampu mengemban amanah

Allah di muka bumi dengan utuh, yakni akan dapat membentuk, mengembangkan

diri dan komunitasnya sesuai dengan nilai-nilai insaniah yang memiliki nuansa

Ilahiah dan hanif. Integritas ini akan tergambar pada nilai-nilai iman dan bentuk

amaliahnya. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-Tin/95: 6. Dengan

kemampuam ini, manusia juga sering lalai bahkan melupakan nilai-nilai insaniah

yang dimilikinya dengan berbuat berbagai bentuk maffsadah (kerusakan) di muka

bumi.

Kata al-Insa>n juga digunakan dalam Al-Qur’an untuk menunjukan proses

kejadian manusia sesudah A>dam. Kejadiannya melalui proses yang bertahap

secara  dinamis dan sempurna di dalam rahim. Sebagaimana yang termaktub

dalam Q.S. Al-Nahl/16: 78. dan Q.S. Al-Mukminu>n/23: 12-14.

َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع 
َتْشُكُرونَ 

Terjemahnya:
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak
mengetahui sesuatupun, dan Dia memberimu pendengaran, pengelihatan
dan hati nurani, agar kamu besyukur”.21

20Muh}ammad bin Ali al-Syaukani, Fath al-Qad’r (Kairo: Mushtafa al-Babiy al-Halabiy,
1964), h. 465.

21Kementerian Agama RI, op.cit., h. 276.
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ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطٍني (َوَلَقْد  ) ُمثَّ َخَلْقَنا ١٣) ُمثَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِيف قـَرَاٍر َمِكٍني (١٢َخَلْقَنا اْإلِ
اُه َخْلًقا َآَخَر ْنَشْأنَ النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلًَْما ُمثَّ أَ 

)١٤فـََتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْخلَالِِقَني (
Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal)
dari tanah. Kemudian kami menjadikan air mani (yang disimpan) dalam
tempat yang kokoh (rahim). kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu
yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal
daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang
belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami
menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasucilah Allah,
Pencipta yang paling baik”.22

Penggunaan kata al-Insa>n dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu:

pertama, makna proses biologis, yaitu berasal dari saripati tanah melalui

makanan yang dimakan manusia sampai pada proses pembuahan, kedua, makna

proses psikologis (pendekatan spiritual), yaitu proses dititipkan ruh-Nya pada

diri manusia, berikut sebagai potensi yang dianugrahkan Allah kepada manusia.

Makna pertama mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya

merupakan dinamis yang berproses dan tidak lepas dari pengaruh alam serta

kebutuhan yang menyangkut dengannya. Keduannya saling mempengaruhi antara

satu dengan yang lain. sedangkan makna kedua, mengisyaratkan bahwa, ketika

manusia tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan materi dan berupaya untuk

memenuhinya, manusia juga dituntut untuk sadar dan tidak melupakan tujuan

akhirnya, yaitu kebutuhan immateri (spiritual). Untuk itu manusia diperintakan

untuk senantiasa mengarahkan seluruh aspek alamiahnya pada realitas

ketundukan pada Allah, tanpa batas, tanpa cacat, dan tanpa akhir. Sikap yang

22Ibid., h. 342.
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demikian akan mendorong dan menjadikannya untuk cenderung berbuat kebaikan

dan ketundukan pada ajaran Tuhan-Nya.23

Menurut Aisyah Binti Syat}i, bahwa trem al-Insa>n yang terdapat dalam

Al-Qur’an menunjukan pada ketinggian derajat manusia yang membuatnya layak

menjadi khalifah di bumi dan mampu memikul beban berat dan aktif (tugas

keagamaan) dan amanah kehidupan. Hanya manusialah yang dibekali

keistimewaan ilmu (punya ilmu pengetahuan), al-Bayan (pandai berbicara), al-

‘Aql (mampu berfikir), al-tamyiz (mampu menerangkan dan mengambil

keputusan) sehingga setiap menghadapi ujian, memilih yang baik, mengatasi

kesesatan dan berbagai persoalan hidup yang mengakibatkan kedudukan dan

derajatnya lebih dari derajat dan martabat berbagai organisme dan makhluk-

makhluk lainnya.24

3. al-Na>s

Kata al-Na>s dinyatakan dalam Al-Qur’an sebanyak 243 kali dan tersebar

dalam 53 surah.25 Kata al-Na>s menunjukan pada eksistensi manusia sebagai

makhluk hidup dan sosial, secara keseluruhan, tanpa melihat status keimanan

atau kekafirannya. Kata al-Na>s dipakai Al-Qur’an untuk menyatakan adanya

sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan

(aktivitas) untuk mengembangkan kehidupannya.26

Dalam menunjuk makna manusia, kata al-Na>s menunjuk manusia sebagai

makhluk sosial dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok manusia tertentu

23 Muh}ammad Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Bandung : Mizan, 1994), h.
69-70.

24 Aisyah Bintu Syat}i, op. cit., h. 7-8.
25 Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi,op. cit., h. 895-899.
26Musa Asy’ari, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur’an (Cet. I; Yogyakarta:

LESFI, 1992), h. 25.
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yang sering melakukan mafsadah dan pengisih neraka, di samping iblis. Hal ini

sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 24.

ينَ فَِإْن ملَْ تـَْفَعُلوا َوَلْن تـَْفَعُلوا فَاتـَُّقوا النَّاَر الَِّيت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة أُِعدَّْت لِْلَكاِفرِ 
Terjemahnya:

“Maka jika kamu tidak mampu membuatnya, dan (pasti) tidak akan
mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya
manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir”.27

Manusia merupakan satu hakekat yang mempunyai dua dimensi, yaitu

dimensi material (jasad) dan dimensi immaterial (ruh, jiwa, akal, dan

sebagainya). Itulah Tuhan yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata,

yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Dialah yang telah menciptakan segala

sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan memulai penciptaan manusia dari segumpal

tanah, lalu Dia ciptakan keturunannya dari jenis saripati berupa air yang hina,

lalu Dia sempurnakan penciptaannya, kemudian Dia tiupkan ke dalam tubuhnya

ruh (ciptaan) Nya, dan Dia ciptakan bagimu pendengaran, pengelihatan dan hati.

Namun kamu sedikit sekali bersyukur”. Q.S. Al-Sajadah/32: 6-9.

ْنَساِن ِمْن ٦َذِلَك َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز الرَِّحيُم ( ) الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه َوبََدأَ َخْلَق اْإلِ
وِحِه َوَجَعَل َلُكُم ) ُمثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ ِفيِه ِمْن رُ ٨) ُمثَّ َجَعَل َنْسَلُه ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن َماٍء َمِهٍني (٧ِطٍني (

)٩السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة قَِليًال َما َتْشُكُروَن (
Terjemahnya:

“Yang demikian itu, ialah Tuhan yang mengetahui yang ghaib dan yang
nyata, Yang MahaPerkasa, Maha Penyayang. Yang memperindah segala
sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari
tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina
(air mani). Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh
(ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)Nya dan Dia menjadikan pendengaran,
pengelihatan dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”28

27 Kementerian Agama RI., op. cit., h. 4.
28Ibid., h. 416.
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Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan

tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. “ Manusia itu bertanya, siapa pula

yang dapat menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur itu? katakanlah, yang

menghidupkannya adalah (Tuhan) yang telah menghidupkannya untuk pertama

kali, dan Dia Maha Mengetahui akan setiap ciptaan” Q.S. Yasi>n/36: 78-79.

) ُقْل ُحيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها أَوََّل َمرٍَّة ٧٨َمْن ُحيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم (َوَضَرَب لََنا َمَثًال َوَنِسَي َخْلَقُه قَاَل 
)٧٩َوُهَو ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم (

Terjemahnya:
“Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami dan melupakan asal
kejadiannya; dia berkata, “Siapakah yang dapat menghidupkan tulang
belulang, yang telah hancur luluh?” Katakanlah (Muhammad): “yang akan
manghidupkannya ialah (Allah) yang menciptakannya pertama kali. Dan
Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk”.29

4. Banu> A>dam atau Z|urriyah A>dam.

Kata Banu> A>dam dinyatakan dalam Al-Qur’an sebanyak 8 kali.30 Yang

menunjuk pada makna anak, cucu, dan keturunan.31 Hal ini dapat dikatakan

manusia disebut dengan istilah Banu> A>dam karena manusia berasal dari

keturunan A>dam AS., mulai dari anak kandungnya hingga anak yang dilahirkan

terakhir kali di muka bumi ini tanpa memandang agama, ras dan suku bangsa.32

Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam Q.S. Al-A’ra>f/7: 27.

َِِما يَا َبِين َآَدَم َال يـَْفِتنَـنَُّكُم الشَّْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمَن اْجلَنَِّة  ُهَما لَِباَسُهَما ِلُريِيـَُهَما َسْوَآ يـَْنزُِع َعنـْ
ِمُنونَ ِإنَُّه يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهْم ِإنَّا َجَعْلَنا الشََّياِطَني أَْولَِياَء لِلَِّذيَن َال يـُؤْ 

29Ibid., h.  445.
30Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi, op. cit., h. 24.
31Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa, op.cit., h. 103.
32Muh}ammad Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h: Pesan, kesan, dan Keserasian Al-

Qur’an, Jilid VII. (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 151-152.
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Terjemahnya:
Wahai anak cucu A>dam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan
sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari
surga, dengan meninggalkan pakaian keduannya untuk memperlihatkan
aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu
dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya
Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang
tidak beriman.33

Kata zurriyah A>dam dinyatakan dalam Al-Qur’an sebanyak 41 kali

dengan berbagai bentuk derivasnya.34 Kata z|urriyah dalam kamus al-Munawwir

diartikan sebagai anak, cucu, dan keturunan.35 Dengan demikian di dalam Al-

Qur’an ketika menunjuk pada makna anak, cucu, dan keturunan. Menggunakan

dua trem, yakni Banu> dan z|urriyah. Melihat kedua term tersebut maka dapat

dipahami bahwa penggunaan kata Banu> A>dam sebenarnya lebih mengarah

kepada seluruh anak keturunan A>dam yaitu manusia sebagai penerus generasi.

Oleh karena itu Allah senantiasa memberikan peringatan dan tuntunan kepada

seluruh putra putri A>dam melalui para nabi dan rasul yang diutus-Nya khususnya

melalui Al-Qur’an. Sedangkan z|urriyah, itu lebih mengarah kemakna keturunan

yang dapat melanjutkan perjuangan karena memiliki keistimewaan tertentu.

Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Maryam/19: 58.

ْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني ِمْن ُذرِّيَِّة َآَدَم َوِممَّْن َمحَْلَنا َمَع نُوٍح َوِمْن ُذرِّيَِّة ِإبـْرَاِهيَم َوِإْسرَائِيلَ أُولَِئَك الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعلَ 
َلى َعَلْيِهْم َآيَاُت الرَّْمحَِن َخرُّوا ُسجًَّدا َوبُِكيا َنا ِإَذا تـُتـْ َوِممَّْن َهَديـَْنا َواْجَتبَـيـْ

Terjemahnya:
Mereka itulah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu dari
(golongan) para nabi dari keturunan A>dam, dan dari orang yang Kami

33Kementerian Agama RI, op.cit., h. 153.
34Muhammad Fu’ad ‘Abdul Baqi,op. cit., h. 270-271.
35Ah{mad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997),

h. 444.
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bawa (dalam kapal) bersama Nuh, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil
(Ya’qub) dan dari orang yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami
pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Pengasih kepada
mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis.36

Dengan demikian, makna manusia dalam istilah al-Basyar, al-Insa>n, al-

Na>s dan Banu> A>dam atau Zurriyah A>dam mencerminkan karakteristik dan

kesempurnaan penciptaan Allah terhadap makhluk manusia, bukan hanya sebagai

makhluk biologis melainkan juga sebagai makhluk religius, makhluk sosial dan

makhluk bermoral serta makhluk kultural yang semuanya mencerminkan

kelebihan dan kemuliaan manusia daripada makhluk-makhluk Tuhan lainnya.

Oleh karena itu, manusia senantiasa diingatkan dengan apa yang menimpa dan

dialami oleh nenek moyang mereka, baik terkait dengan musuhnya maupun

terkait dengan pakaiannya.

C. Poses Penciptaan Manusia dalam Al-Qur’an

1. Penciptaan Nabi A>dam

Manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah SWT., adalah Nabi

A>dam AS. Ia diciptakan oleh Allah langsung dari tanah, tidak melalui proses dan

tahapan yang biasa dilalui manusia pada umumnya.37 A>dam tidak mempunyai ibu

dan bapak. Bahan dasar penciptaan A>dam dari tanah liat kering yang berasal dari

lumpur hitam yang diberi bentuk kemudian Allah meniupkan ruh kedalam

tubuhnya. maka jadilah manusia. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-

Hijr/15: 26 dan Q.S. As-Sajdah/32: 9.

36Kementerian Agama RI, op.cit., h 309.
37Yunahar Liyas, Kesetaraan Gender dalam Al-Qur’an (Yogyakarta: Itqan Publishing,

2006), h. 115
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ْنَساَن ِمْن َصْلَصاٍل ِمْن َمحٍَإ َمْسُنونٍ  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
Terjemahnya:

“Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia (A>dam) dari tanah liat
kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk”.38

ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة قَِليًال َما َتْشُكُرونَ ُمثَّ َسوَّاُه َونـََفَخ 
Terjemahnya:

“Kemudian Dia menyempurnakannya dan menipkan roh (ciptaan)-Nya ke
dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran, pengelihatan, dan
hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”.39

Nabi A>dam disebut nenek moyang dari seluruh umat manusia sebab

A>dam manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT., di muka bumi. Selum

diciptakan A>dam, terlebih dahulu Allah menciptakan bangsa jin dari api yang

sangat panas. Q.S. Al-Hijr/15: 27. Ketika Allah akan menjadikan A>dam, Allah

berfirman kepada para malaikat. Q.S. Al-Baqarah/2: 30.

َماَء َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يُـ  ْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
ُس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُمون َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدِّ

Terjemahnya:
“ Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku
hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah,
sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia
Berfirman,“Sengguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”40

Ayat di atas menjelaskan kecemasan para malaikat yang dinyatakan Allah

melalui firmannya, bahwa malaikat khawatir kepada manusia jangan sampai

nantinya menjadi hamba Allah yang suka dengan kemaksiatan. Kekhawatiran

malaikat itu menjadi hilang, setelah mendapat penjelasan dari Allah bahwa Allah

yang lebih mengetahui dari apa yang tidak diketahui oleh hambanya.

38Kementerian Agama RI, op.cit., h. 263.
39Ibid., h. 415.
40Ibid., h. 6.
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Demikian dapat disimpulkan bahwa ketika Allah hendak menciptakan

A>dam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Para malaikat  mengajukan protes

dan menimbulkan perdebatan antara Allah dan para malaikat. Dari kejadian

inilah mencerminkan bahwa proses kejadian Nabi A>dam tidak semudah yang

dibayangkan seperti dalam “lafad kun fayakun”. Jika ditinjau lebih dalam terkait

dengan proses penciptaan Nabi A>dam lebih rumit dan menimbulkan kisah yang

panjang dibandingkan dengan proses penciptaan Nabi Isa AS.

2. Proses Penciptaan Hawa

Penciptaan Hawa, Umumnya mengacu pada kata nafs. Penciptaan dengan

kata nafs terdapat tiga ayat dalam Al-Qur’an yakni Q.S. Al-Nisa>’/4: 1. Q.S. Al-

A’ra>f/7: 189 dan Q.S. Al-Zumar/39: 6 yang dapat dijadikan dasar, adalah kata

nafsin wa>h}idah, minha dan zaujaha. Redaksi seperti ini sangat potensial untuk

ditafsirkan secara kontroversial.41 Darisinilah tampaklah beberapa mufassir

berbeda dalam mengintrepretasikan pemahaman tentang penciptaan Hawa.

Tiga ayat tersebut dengan redaksi yang sama nafs wa>h}idah dengan

terjemahan (dari diri yang satu) selalu dijadikan rujukan atau pijakan, dan yang

paling populer dalam pembicaraan asal penciptaan Hawa adalah firman Allah

pada surah al-Nisa>/4: 1.

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ا رَِجاًال َكِثريًا يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
َه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًباَوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإنَّ اللَّ 

Terjemahnya:
“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan
kamu dari diri yang satu (A>dam), dan (Allah) menciptakan pasangannya

41Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur’an
(Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 44-45.
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(Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduannya Allah memperkembangbiakkan
laki-laki dan peremempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang
dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan
kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.42

Ayat inilah yang selalu menjadi permasalahan, apakah Hawa pasangan

A>dam, sebagai seorang wanita yang diciptakan dari nafs wa>h}idah seperti A>dam,

ataukah diciptakan dari tubuh A>dam sehingga termasuk konsep penciptaan yang

kedua. Dalam penafsiran ayat ini, ada dua pendapat penafsiran yang

kontroversial, yaitu pertama penciptaan Hawa berasal dari bagian tubuh A>dam,

yaitu tulang rusuk yang bengkok sebelah kiri atas. Kedua penciptaan Hawa sama

sebagaimana penciptaan A>dam yaitu dari diri atau jenis yang satu, atau jenis

yang sama, tidak ada perbedaannya.

Pendapat pertama pada umumnya berasal dari ulama klasik. Mereka

hampir sepakat mengartikanya demikian karena berpandangan bahwa nafs

wa>h}idah diartikan A>dam. Dipahami pula bahwa kata minha diartikan menjadi

“Dan Allah menciptakan pasangan atau istrinya yaitu Hawa dari nafs wa>h}idah”

yaitu dari A>dam, karena kata zaujaha arti harfiahnya adalah pasangannya,

mengacu pada istri A>dam, yaitu Hawa. Karena ayat di atas menerangkan bahwa

pasangan tersebut diciptakan dari nafs wa>h}idah yang berarti A>dam, para mufassir

memahami bahwa pasangan atau istri A>dam diciptakan dari tubuh A>dam

sendiri.43 Di antara para mufassir yang berpandangan demikian antara lain, Imam

al-Qurt}ub dalam tafsirnya Tafsir Ja>mi’ li al-Ah}kam Al-Qur’an, Ibnu Kas}ir dalam

tafsirnya Tafsir Al-Qur’an al-Adzim, Abu al-Sa’ud dalam tafsirnya Tafsir Abi

42Kementerian Agama RI, op.cit., h. 77.
43Zaitunah Subhan, op,cit., h. 46.
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Saud, al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruh} al-Ma’a>ni. Ulama kontenporer kairo

Yusuf Qardawi serta Tim penerjemah Al-Qur’an yang diterbitkan oleh

Departemen Agama dan merupakan pendapat mayoritas ulama.44 Dan masih

banyak lagi ulama masa kini yang berpandangan demikian.

Para mufassir di atas memberikan argumen dalam menafsirkan ayat ini,

khusunya surah al-Nisa>’/4: 1, dikuatkan dengan hadis sahih yang diriwayatkan

Bukhari dan Muslim  “...wanita itu diciptakan dari tulang rusuk...” Hadis tersebut

tampaknya dipahami oleh para ulama klasik secara harfiah. Namun, tidak sedikit

ulama kontenporer memahaminya secara metaforik, bahkan ada yang menolak

kesahihan hadis tersebut.45

Misalnya Quraish Shihab dalam karyanya Wawasan Al-Qur’an

mengatakan, ada sifat, karakter dan kecenderungan yang tidak sama dengan pria.

Bila tidak disadari hal ini, akan menjadikan pria bersikap tidak wajar meskipun

kaum pria berupaya, mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat

bawaan wanita, sebagaimana tidak berhasilnya meluruskan tulang rusuk yang

bengkok.46

Pendapat kedua, yaitu penciptaan Hawa sebagai sosok wanita diciptakan

nafs wa>h}idah (artinya jenis yang satu atau jenis yang sama) sehingga tidak ada

perbedaan antara penciptaan A>dam maupun Hawa. Pandangan demikian ini dapat

kita temukan pada beberapa mufassir, di antaranya adalah imam al-Maraghi di

dalam tafsirnya al-Maraghi, yang secara tegas mengatakan bahwa ayat-ayat Al-

44Ibid
45Ibid
46Ibid., h. 47
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Qur’an sedikitpun tidak mendukung pemahaman yang beranggapan bahwa Hawa

diciptakan dari tulang rusuk A>dam sebagaimana ditemukan dalam beberapa

riwayat.47

Demikian pula Rasyid Rid}a dalam tafsirnya Tafsir al-Manar mengatakan

bahwa ini ide (penciptaan wanita dari tulang rusuk) tampaknya timbul dari ide

yang termaktub dalam perjanjian lama dalam kitab kejadian II ayat 21-22. Rasyid

rid}a menegaskan bahwa seandainya tidak tercantum kisah kejadian A>dan dan

Hawa dalam kitab perjanjian lama dengan redaksi yang mengarah kepada

pemahaman harfiyah, niscaya pendapat itu tidak akan pernah terlintas dalam

benak seorang muslim yang senantiasa membaca Al-Qur’an.48

Dikemukakan juga oleh teolog muslimah Fatima Marnissi dan Riffat

Hassan dalam Women and Islam: An Historical and Theological Enguiry

keduanya menolak pandangan penciptaan Hawa dari tulang rusuk A>dam, dengan

alasan bahwa konsep semacam ini datang dari Injil masuk lewat perpustakan

hadis yang penuh kontroversi. Karena itu, keduanya secara tegas menolak

keotentisitas dan validitas hadis tentang penciptaan ini, meski bersumber dari

shahih Bukhari maupun Shahih muslim.49

Demikian dapat disimpulkan bahwa penciptaan Hawa berbeda pendapat

antara ulama klasik dan kontenporer, disebabkan proses penciptaan Hawa dalam

Al-Qur’an maupun hadis tidak dijelaskan secara terperinci.

47Ibid., h. 47.
48Ibid
49Ibid., h. 49.



41

3. Penciptaan Nabi Isa

Pada tahun 622 sebelum tahun hijriah, lahirlah nabi Isa AS., dari seorang

ibu yang bernama Sitti Maryam seorang wanita yang shalihah dan masih gadis.

Pada suatu hari datanglah malaikat Jibril memberi kabar kepada Sitti Maryam

bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki.50 sebagaimana yang

termaktub dalam Q.S. Maryam/19: 17-21.

هَ  ) قَاَلْت ِإينِّ أَُعوُذ بِالرَّْمحَِن ١٧ا ُروَحَنا فـََتَمثََّل َهلَا َبَشرًا َسِويا (فَاختَََّذْت ِمْن ُدوِِْم ِحَجابًا فََأْرَسْلَنا إِلَيـْ
َا أَنَا َرُسوُل َربِِّك ِألََهَب َلِك ُغَالًما زَِكيا (١٨ِمْنَك ِإْن ُكْنَت تَِقيا ( ) قَاَلْت َأىنَّ َيُكوُن ِيل ١٩) قَاَل ِإمنَّ

ٌ َولَِنْجَعَلُه َآيًَة لِلنَّاِس ٢٠وَملَْ َأُك بَِغيا (ُغَالٌم وَملَْ َميَْسْسِين َبَشٌر  ) قَاَل َكَذِلِك قَاَل َربُِّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ
)٢١َوَرْمحًَة ِمنَّا وََكاَن أَْمرًا َمْقِضيا (

Terjemahnya:
“Lalu dia memasang tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu kami
mengutus roh Kami (Jibril) kepadanya, maka dia menampakkan diri di
hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna”. Dia (Maryam)
berkata, “Sungguh, aku berlindung kepada Tuhan Yang Maha Pengasih
terhadapmu, jika engkau orang yang bertakwa”. Dia (Jibril) berkata, “
sesungguhnya aku hanya utusan Tuhanmu, untuk menyampaikan
anugerah kepA>damu seorang anak laki-laki yang suci”. Dia (Maryam)
berkata, “Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal
tidak pernah ada orang (laki-laki) yang menyentuhku dan aku bukan
seorang penzina”. Dia (Jibril) berkata, “Demikianlah.”Tuhanmu
berfirman, “ Hal itu mudah bagi-Ku, dan agar Kami menjadikannya suatu
tanda (kebesaran Allah) bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami; dan
hal itu adalah suatu urusan yang (sudah) diputuskan”.51

Bagi Allah, seluruh proses penciptaan manusia serta kejadian dan

kehidupannya di dunia ini sangatlah mudah, hal ini dapat dilihat dalam surah

yasi>n/36: 82 dan surah Al-Imran/3: 59 yang menjelaskan asal kejadian Nabi Isa

seperti halnya proses kejadian Nabi A>dam AS.

50Yunahar Liyas, op,cit., h. 118.
51Kementerian Agama RI, op.cit., h. 306.
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Demikian dapat disimpulkan bahwa proses penciptaan Nabi Isa AS., sama

halnya dengan penciptaan Nabi A>dam AS., Allah menciptakan keduanya (baik

Nabi A>dam maupun Nabi Isa) dari tanah, namun jika dikaji lebih dalam, proses

penciptaan Nabi Isa mempunyai keistimewaan tersendiri dan lebih mudah

dibandingkan dengan proses penciptaan Nabi A>dam, sebab dalam proses

penciptaan Nabi Isa tidak ada perdebatan ataupun dialog  yang panjang terlebih

dahulu seperti halnya proses penciptaan Nabi A>dam. Memang sama-sama

diciptakan dari tanah, namun melalui jalur yang berbeda, Nabi A>dam tidak

melalui jalur reproduksi, sedangkan Nabi Isa melalui jalur reproduksi. Hanya saja

ada perdebatan kecil diantara malaikat jibril dengan Maryam sebelum

mengandung. Yaitu mengenai nasib Maryam yang tidak pernah disentuh laki-laki

manapun sehingga dapat memperoleh anak.

4. Proses Penciptaan Manusia (Melalui Jalur Reproduksi)

Proses penciptaan manusia melalui jalur reproduksi yakni semua anak

keturunan A>dam. Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Al-Mu’minu>n/23: 12-

16. Proses penciptaan manusia terdapat dua unsur yaitu unsur jasmani dan

rohani. Kedua unsur tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan.

a. Unsur Jasmani

Unsur jasmani manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Diantaranya

terdapat dalam Q.S. As-Sajadah/32: 7. Unsur jasmani manusia terdiri dari

saripati tanah, Nutfah, Alaqah, dan Mudgah hingga akhirnya menjadi wujud

manusia. Terkait proses penciptaan manusia dalam Al-Qur’an secara lebih jelas

terdapat dalam Q.S. Al-Mu’minu>n/23: 12-14.
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ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطٍني ( ) ُمثَّ َخَلْقَنا ١٣) ُمثَّ َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِيف قـَرَاٍر َمِكٍني (١٢َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
َنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا اْلِعظَاَم حلًَْما ُمثَّ أَْنَشْأنَاُه َخْلًقا َآَخَر النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلقْ 

)١٤فـََتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْخلَالِِقَني (
Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal)
dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan)
dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan
sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan
segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang,
lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami
menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta
yang paling baik.”52

Demikian ayat 12-14, dijelaskan bahwa secara badaniah manusia

diciptakan dari tanah melalui proses evolusi. Mulai dari segumpal darah, lalu

segumpal darah itu dijadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu

dijadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging, dan

barulah berbentuk  makhluk (manusia).

b. Unsur Rohani.

Pembicaraan Unsur rohani manusia terdapat tiga ayat dalam Al-Qur’an.

Di antaranya terdapat dalam Q.S. Al-Hijr/15: 29. Dalam kehidupan sehari-hari

penggunaan istilah al-Ruh diartikan dengan nyawa. Hal ini sesui dengan definisi

yang dikemukakan Descartes, dia mengatakan “al-Ruh adalah bagian darah yang

halus yang muncul dari hati dan menyebar keseluruh bagian badan melalui urat”.

Rohani manusia terdiri beberapa unsur, yaitu ruh atau nyawa, akal, qalb atau

hati, nafsu dan fitra. Masing-masing unsur tersebut memerlukan makan. makanan

yang dibutuhkan jasmani adalah berasal dari tanah. Maka dari itu segala yang

52Ibid., h. 342.
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dimakan oleh manusia adalah untuk kebutuhan jasmaninya. Sedangkan rohani

berasal dari Allah, maka makannya pun berasal dari Allah, Allah menyatakan,

bahwa makanan rohani manusia itu adalah agamanya.53 sebagaimana yang

termaktub dalam Q.S. Yunus/10: 57.

ِننيَ يَا أَيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِيف الصُُّدوِر َوُهًدى َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤمِ 
Terjemahnya:

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepA>damu pelajaran (Al-Qur’an)
dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan
petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman”.54

Demikian penjelasan antara unsur jasmani dan unsur rohani, dapat

disimpulkan bahwa keduanya saling berkaitan, karena saling membutuhkan

dimana jasad memerluhkan ruh, begitu juga sebaliknya. Jika jasad manusia tanpa

ruh maka dia tidak akan bergerak dan mati (meninggal). Dalam perkembangan

ilmu pengetahuan, dimensi jasmani dan dimensi rohani juga keduanya saling

membutuhkan, dimana manusia membutuhkan ilmu untuk perkembangan sikap

dan perilakunya. Ketika unsur jasmani menangkap suatu fenomena maka diproses

dengan akal, kemudian disaring dalam qalbu sehingga pada unsur rohani

terciptalah sikap dan prilaku tersebut. sehingga dapat memenuhi kebutuhan, baik

kebutuhan jasmani maupun rohani.

D. Tujuan Penciptaan Manusia

Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah pasti memiliki tujuan. Oleh

karena itu, penciptaan manusia mempunyai tujuan, adapun tujuan utama

53Ahmad Hakim, “Proses penciptaan manusia dalam Al-Qur’an dan implikasinya
terhadap kurikulum Qur’a>n Hadist”. 29 Maret 2012. h. 53-75. http: file:///E:/adobe. (10 Januari
2018).

54Kementerian Agama RI, op.cit., h. 215.



45

penciptaan manusia  yaitu untuk beribadah, mematuhi perintah Allah dan

menjauhi semua larangan-Nya. Sebagaimana firman Allah yang termaktub dalam

Q.S. Az|-Zariya>t/51: 56.

ْنَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدونِ  َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
Terjemahnya :

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka
beribadah kepada-Ku”.55

Manusia diciptakan tidak seperti robot yang tidak memiliki kemungkinan

untuk membantah perintah yang membuatnya, sebab manusia dibekali akal selain

naluri yang membedakan dengan hewan. Akal inilah yang sering kali membuat

manusia tidak mematuhi perintah penciptanya bahkan tak jarang menentang misi

penciptaan dirinya. Untuk merealisasikan tujuan penciptaannya, di samping

dibekali dengan akal, manusia juga diberi tuntunan yang bisa membantu akal

dalam memahami tujuan penciptaanya yaitu kitab suci dan diutuslah para Nabi

dan Rasul yang berfungsi untuk membimbing kepada kebenaran. Namun manusia

diberi pilihan apakah mauikut atau tidak? apakah mampu menggunakan tiga alat

petunjuk tersebut yaitu akal, kitab suci, nabi dan rasul. Allah berfirman dalam

Q.S. Al-Balad/90: 10.

َوَهَديـَْناُه النَّْجَدْينِ 
Terjemahnya:

“Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan (kebajikan dan
kejahatan)”.56

Tujuan adanya dua jalan ini adalah supaya manusia dapat memilih jalan

yang dikehendakinya dengan syarat konsekuensi dari sebuah pilihan yang

55Ibid., h. 523.
56Ibid., h. 595.
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dipilihnya. Oleh karena itu, manusia yang tidak memiliki pilihan diantaranya

seperi orang gila, sakit atau terpaksa. Tidak mempunyai konsekuensi hukum dan

tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.57 Untuk mengetahui

lebih lanjut tujuan penciptaan manusia, Allah SWT. Melalui firmannya

menjelaskan dalam beberapa ayat, antara lain yang termaktub dalam Q.S. Al-

Mu’minu>n/23: 115.

َنا َال تـُْرَجُعونَ  َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم إِلَيـْ أََفَحِسْبُتْم أَمنَّ
Terjemahnya:

“Maka apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main
(tanpa ada maksud) dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada
kami?”.58

Tujuan penciptaan manusia yang kedua selain beribadah kepada Allah

juga diberikan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Sebagaimana firman

Allah yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 30.

َيْسِفُك َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها وَ 
َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن. الدِّ

Terjemahnya :
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku
hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, “Apakah Engkau
hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana,
sedangkan kami bertasbih memuji-Mu? Dia berfirman, “Sungguh, aku
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.59

Secara harfiah, kata khalifah berarti wakil/pengganti, dengan demikian

manusia diutus di muka bumi sebagai wakil Allah. Sejatinya sebagai khalifah,

manusia harus bisa mengemban amanah (baik terkait dengan hukum, pengelolaan

57Abdul Gaffar. “Manusia dalam Perspektif al-Qur’a>n” Tafsir, Vol. 4, No. 2, (5016). h.
253-254. http: file:///C:/Users/acer/Downloads/Documents/2775-5919-1-SM_2.pdf. (11-12-2017).

58Kementerian Agama RI, op.cit., h. 350.
59Ibid.,h. 6.
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dan tugas-tugas yang lainnya).60 Hal ini tidak diberikan kepada langit, bumi,

gunung-gunung dan hewan. Dengan demikian manusia adalah makhluk yang

terbaik dari segi bentuk, fungsi dan disebut dalam Al-Qur’an ah}san taqwi>m Q.S.

Al-Ti>n/95: 4.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia

tidak secara kebetulan atau tampa tujuan. Allah menciptakan manusia untuk

beribadah mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hal ini

bukan untuk kebaikan Allah melainkan untuk kebaikan manusia itu sendiri.

Karena sejatinya  manusia yang butuh kepada Allah bukan Allah yang butuh

kepada manusia. Disamping itu manusia diciptakan di muka bumi diamanahkan

oleh Allah sebagai Khalifah pemimpin jagat raya yang bertugas untuk

mengelolah bumi dan segala isinya dengan sebaik-baiknya karena manusia adalah

makhluk ciptaan Allah yang paling muliah dibekali dengan berbagai ilmu

pengetahuan, akal dan berbagai potensi lainnya.

60Kementerian Agama RI, Penciptaan Manusia dalam Perspektif al-Qur‘an dan Sains
(t.t.: Kementerian Agama RI, 2012 ), h. 2-3.


