
BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mengapresiasi penciptaan manusia sangat baik bila dimulai dengan sedikit 

pemaparan dengan asal muasal kehidupan yang ada di bumi. Dari sini, akan dapat 

dilihat apa yang diketahui manusia mengenai penciptaan dirinya sendiri, tentang 

konsenkuensi dan tujuan penciptaannya. tentang pertanyaan kapankah kehidupan 

mulai ada, al-Qur’a>n memberi jawaban yang tegas, yakni bahwa kehidupan bermula 

saat alam semesta tercipta. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’a>n, Badan Litbang dan 

Diklat Kementrian Agama RI dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 2012. 

hal. 4) 

Al-Qur’a>n telah memberikan kontribusi yang besar dalam mendorong 

manusia untuk belajar dan menimba ilmu. Muhammad Utsman Najati menjelaskan 

bahwa al-Qur’a>n mendorong manusia agar melakukan perjalanan dimuka bumi dan 

memperhatikan mahkluk-makhluk yang ada di alam semesta. (Muhammad Ustman 

Najati, 2005. hal. 13). M. Quraish Shihab mempertegas bahwa salah satu ciri dan sifat 

dari al-Qur’an adalah keotentikannya di jamin oleh Allah Subh}a>nahu Wa ta’a>la>, dan 

ia adalah kitab yang selalu dipelihara. (M. Quraish Shihab, 2006. hal. 3). 

Firman Allah SWT:  

$ ¯ΡÎ) ßøtwΥ $ uΖø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%!$# $ ¯ΡÎ)uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï�≈ptm: ∩∪ 

 Terjemahnya: 

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur’an, dan Sesungguhnya Kami 

benar-benar memeliharanya” (Qur’a>n 15:9). 
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Demikian Allah menjamin keotentikan al-Qur’a>n, jaminan yang diberikan 

atas dasar kemahakuasaan dan kemahatahuanya, serta berkat upaya-upaya yang 

dilakukan oleh mahluk-mahluknya, terutama maunusia. dengan jaminan di atas setiap 

muslim percaya apa yang dibaca dan didengarnya sebagai al-Qur’a>n tidak berbeda 

sedikitpun dengan apa yang pernah dibaca oleh Rasullulah S}allalla>hu ’alaihi wa 

sallam dan yang didengar oleh sahabat Nabi. Al-Qur’a>n juga mendorong manusia 

untuk merenungkan perihal dirinya, keajaiban penciptaanya, dan keakuratan 

pembentukanya. (Nina Aminah, 2013. hal. 3). 

Pada abad ke-19 dunia pengetahuan digoncang dengan temuan baru yang 

kontroversial, yaitu teori evolusi. Teori ini mengemukakan bahwa jenis manusia ada 

di bumi melalui proses panjang evolusi. Seperti teorinya, pencetus teori ini hingga 

beberapa waktu  yang lalu masih menjadi perdebatan para ilmuwan. Hingga tahun 

2008, hanya satu nama yang diakui sebagai pencetus teori evolusi yaitu Charles 

Robet Darwin (1809-1882). Pada tahun 1859, Darwin mengemukakan teori 

evolusinya dalam bukunya, On The Origin of Specile: Survival of the Fittest by 

Means of Natural Selection, (Asal-usul Spesies: Kelangsungan Hidup Melalui Seleksi 

Alam, (Penulis). yang terbit pada tahun yang sama dimana buku ini dipercaya sebagai 

buku pertama yang menjelaskan teori evolusi. 

Isyarat ilmiah yang dikemukakan dalam al-Qur’a>n yaitu mengenai proses 

penciptaan manusia, dimana proses penciptaan manusia termasuk salah satu i’jaz al-

‘ilmi al-Qur’a>n karena jauh sebelum para ilmuan menemukan dalam dunia 

pendidikan, al-Qur’a>n sudah menyinggungnya beberapa abad yang lalu. Dalam 
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Qur’a>n surah al-Mu’minu>n 23: 12-14 al-Qur’a>n sudah menjelaskan proses penciptaan 

manusia, dimulai dari sari patih (berasal) dari tanah. Al-Qur’a>n memberikan 

gambaran tentang proses yang dilalui janin seperti yang dialami manusia semenjak 

diciptakan dari setetes air mani hingga menjadi makhluk yang berbentuk manusia.  

Pada al-Qur’a>n surah al-Mu’minu>n 23:12 menjelaskan tentang penciptaan 

manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah swt dan ini sesuai dengan 

firmannya yang berbunyi sebagai berikut: 

ô‰s)s9 uρ $ oΨ ø)n=yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪     

Terjemahnya: 

“Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari 

tanah”. (Qur’a>n 23: 12) 

 

Ayat diatas mengindikasikan bahwa pada saat itu Allah swt pertama kali 

menciptakan manusia dari tanah atau saripati. dimana manusia itu tidak lain adalah 

Adam a.s. yang pertama diciptakan berasal dari tanah liat kering yang kemudian  

diberi bentuk, (Ridwan Abdullah Sani, 2015. hal. 37). Sedangkan pada Qur’a>n surah al-

Mu’minu>n (23) ayat 13-14 menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan 

janin dalam rahim sebagaimana firmannya: 

§Ν èO çµ≈oΨ ù=yè y_ Zπx� ôÜ çΡ ’Îû 9‘# t� s% &Å3̈Β ∩⊇⊂∪   ¢ΟèO $ uΖø)n=yz sπ x� ôÜ ‘Ζ9 $# Zπ s)n=tæ $ uΖø)n=y‚ sù sπs)n=yè ø9 $# Zπtó ôÒ ãΒ 

$ uΖø)n=y‚ sù sπ tó ôÒßϑø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã $ tΡöθ |¡ s3sù zΟ≈ sàÏè ø9 $# $Vϑøtm: ¢ΟèO çµ≈tΡù' t±Σ r& $ ¸) ù=yz t� yz#u 4 x8u‘$ t7 tFsù ª!$# 

ß |¡ôm r& tÉ) Î=≈ sƒø: $# ∩⊇⊆∪      

Terjemahnya: 

13. kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang 

kokoh (rahim). 14. kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu 
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segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami 

jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. 

kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah 

Allah, Pencipta yang paling baik.” (Qur’a>n 23:13-14). 

 

 Ayat diatas memberikan gambaran bahwasanya periodisasi janin dari tahap 

setetes air mani lalu dijadikan dia makhluk yang berbentuk lain yaitu manusia, hal ini 

kemudian dijelaskan secara terperinci dalam ilmu sains.  

Membicarakan tentang manusia, makhluk berjiwa, berkepribadian dan berhati 

nurani, selalu menarik. Oleh karena itu, baik pembicaraan mengenai aspek luar (fisik) 

maupun aspek dalam diri manusia, seperti jiwa dan hati, tidak pernah selesai, bahkan 

sampai pada persoalan tentang proses penciptaannya. (H. Rif’at Syauqi Nawawi, 2011. 

hal. 1) 

Menjabarkan tentang asal usul kehidupan manusia memberikan penafsiran 

yang heterogen dimana semua kemungkinan yang dari berbagai kalangan ilmuan. 

Dari sinilah penulis tertarik untuk membuat perbandingan terhadap Tafsi>r al-Misbah 

yang dikarang oleh M. Quraish Shihab dengan Tafsi>r al-Azhar yang dikarang oleh 

Buya Hamka. Karena dalam analisa perbandingan kedua tafsir ini, penulis akan 

mengetahui tentang metode penafsiran, sistematika penulisan, corak pemikiran 

penafsir dan hal-hal yang terkait dengan karya kedua tafsir tersebut. Penulis juga bisa 

mengetahui apakah tafsir mereka terpengaruh dengan pemikiran mufassir. Karena 

kedua mufassir ini mempunyai kecenderungan atau keistimewaan masing-masing. 

Alasan penulis memilih Tafsi>r al-Misbah karena kitab tafsir persembahan M. Quraish 

Shihab yang sangat representatif dalam dunia tafsir kotemporer, memiliki berbagai 

macam disiplin ilmu serta jangkauan pemahaman yang dinamis dan lebih 
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komprehensif. sedangkan tafsi>r al-Misbah itu sendiri menggunakan metode gabungan 

antara metode tahli>li> dan metode maudu>’i (Hamdani Anwar, 2002. hal. 162-169). 

Selain itu, tafsir ini lahir pada zaman kotemporer dan merupakan karya yang sangat 

popular dikalangan pemikir terutama pemikir Indonesia dan didalamnya juga banyak 

pemikiran-pemikiran yang baru (moderat) sesuai dengan pemikiran yang dia usung.  

Sedangkan penulis memilih Tafsi>r al-Azhar karena tafsir yang ditulis oleh 

Hamka tersebut merupakan karya monumental yang ia miliki dan menjadi tafsir 

terbaik pada masanya. Sekalipun karya ini menjadi tafsir terbaik di masanya, namun 

tidak banyak masyarakat Indonesia yang manjadikan rujukan dalam kehidupan. 

Peminat tafsir ini umumnya masih berputar pada kalangan akademis. Padahal, 

idealnya sama-sama hidup di Indonesia orang akan lebih condong merujuk tafsir 

Indonesia yang kemungkinan lebih ramah terhadap budaya yang ada. Tafsi>r al-Azhar 

ditulis berasaskan pandangan dan kerangka manhaj yang jelas dengan merujuk pada 

kaidah Bahasa Arab, tafsiran salaf, asba>bun al-nuzu>l, nasikh mansukh, Ilmu Hadis, 

Ilmu Fiqih dan lain sebagainya. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’a>n 

menggunakan bentuk Tafsi>r Bi al-Ra’yi. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk 

mengkaji penafsir-penafsir Indonesia. 

Penelitian ini tidak bernuansa Sains, akan tetapi menggunakan kajian 

komparatif, kedua mufassir tersebut akan menafsirkan dan melihat kepada ranah 

proses penciptaan manusia dalam surat al-Mu’minu>n  ayat 12-14. 

Sedikit ulasan tentang kedua mufassir tersebut ketika menafsirkan sebuah 

kata, M. Quraish Shihab menafsirkan kata nut}fah dalam bahasa arab berarti setetes 
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yang dapat membasahi atau hasil petertemuan sperma dan ovum. Penggunaan kata ini 

menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan penemuan ilmiah yang 

menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin pria 

mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedang yang berhasil bertemu 

dengan indung telur wanita hanya satu saja. Sedangkan Hamka mengartikan kata 

nut}fah dengan bertemunya sel sperma dengan sel ovum yang sudah matang, karena 

Hamka menganggap hanya manusia yang sudah menginjak usia aqil baligh-lah yang 

yang dapat bereproduksi. Kedua mufassir ini sama-sama menafsirkan kata nut}fah 

dengan pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Namun keduanya menggunakan 

bahasa dan penyampaian yang berbeda. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, bahwa al-Qur’a>n telah memberikan 

gambaran tentang proses penciptaan manusia dalam surah Al-Mu’minu>n pada ayat 

12-14, Sehingga mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam dengan mengangkat 

judul penelitian “Studi Komparatif Tafsi>r al-Misbah dan Tafsi>r al-Azha>r Tentang 

Proses Penciptaan Manusia Dalam Q.S AL-Mu’minu>n ayat 12-14 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasrakan latar belakang di atas, penulis tertarik mengkaji proses 

penciptaan manusia dengan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka tentang proses 

penciptaan manusia dalam Q.S al-Mu’minu>n ayat 12-14? 

2. Bagaimana Analisis persamaan dan perbedaan  penafsiran M. Quraish Shihab dan 

Buya Hamka dalam Q.S al-Mu’minu>n /23:12-14? 
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3. Faktor-faktor persamaan dan perbedaan penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya 

Hamka? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian  

Adapun tujuan yang dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka tentang 

proses penciptaan manusia dalam Q.S. al-Mu’minu>n/23: 12-14  

b. Untuk mengetahui persmaan dan perbedaan penafsiran M.Quraish Shihab dan 

Buya Hamka tentang proses penciptaan manusia dalam Q.S. al-Mu’minu>n 

/23: 12-14  

c. Untuk mengetahui faktor-faktor persamaan dan perbedaan M. Quraish Shihab 

dan Buya Hamka 
 

1.3.2 Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Dapat mengetahui bagaimana penafsiran Quraish Shihab dan Buya Hamka 

tentang proses penciptaan manusia dalam al-Qur’a>n surah al-Mu’minu>n ayat 

12-14 

b. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dalam mengembangkan wawasan 

keilmuan bagi penulis dalam bidang tafsir khususnya tentang proses 

penciptaan manusia. 
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c. Secara umum penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

pengetahuan baik dalam dunia pendidikan islam, maupun kepada masyarakat, 

yaitu tentang bagaimana proses penciptaan manusia dalam Qur’a>n. 

 


