
BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu  

Untuk mendukung dalam penelitian ini, penulis menggunakan rujukan karya 

ilmiah lain yang relevan dengan permasalahan yang sedang peneliti kerjakan. Dengan 

tinjauan pustaka ini, penulis ingin menunjukan bahwa apa yang penulis teliti berbeda 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya.   

Pertama, Skripsi Ahmad Syahruddin Asis Mahasiswa Jurusan Tafsir Hadis 

Fakultas Usuluddin dan Filsafat (UIN) Alauddin Makassar yang berjudul Proses 

Penciptaan Manusia Dalam Q.S al-Mu’minu>n 23:12-14 (Kajian Tahlil dengan 

Pendekatan Ilmu Kedokteran) 

Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah mengkaji hubungan antara proses 

penciptaan manusia dengan pertumbuhan dan perkembangan janin menurut ilmu 

kedokteran. Ia memaparkan bahwasanya terdapat kemiripan antara fase pertumbuhan 

dan perkembangan janin dalam ilmu kedokteran dengan proses penciptaan manusia 

yang disebutkan dalam al-Qur’a>n surah al-Mu’minu>n ayat 12-14, proses penciptaan 

manusia diawali dari saripati makanan yang dikonsumsi dari tanah kemudian menjadi 

nut}fah. (Ahmad Syarifuddin Asis, 2012). 

Dengan demikian skripsi ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan karena pembahasannya hanya terfokus pada pertumbuhan dan perkembangan 

janin, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengacu kepada 

penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka.   
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Kedua, Skripsi Ahmad Hakim Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang 

berjudul Proses Penciptaan Manusia Dalam Al-Qur’a>n dan Implikasinya Terhadap 

Kurikulum Qur’a>n dan H}adis|. (Ahmad Hakim, 2011). 

Ahmad Hakim dalam pembahasan skripsinya menjelaskan bahwa manusia 

selain diciptakan sebagai makhluk Allah yang paling mulia, ia juga diciptakan 

sebagai khalifah dimuka bumi dan berfungsi sebagai makhluk paedagogik, yaitu 

makhluk Allah yang dilahirkan dengan membawa potensi yang dapat dididik dan 

mendidik. Dalam penganalisaan penelitiannya mengguanakan analisis dokumentasi 

yaitu menjelaskan tentang implikasinnya terhadap kurikulum Qur’a>n H}adis|, dan 

sumber primernya adalah Al-Qur’a>n. 

Berdasarkan hasil penelitian dari proses penciptaan manusia dalam Al-Qur’a>n 

dan implikasinya dalam kurikulum Qur’a>n h}adis| adalah sebagai berikut: 

a. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam al-Qur’a>n surah al-Mu’minu>n 

ayat 12-14, al-Insa>n ayat 2,dan al-Rah}ma>n ayat 14. 

b. Semua manusia diciptakan dari materi yang sama yaitu saripati setelah 

melalui proses sesuai dengan sunnatullah. 

c. Proses terciptannya bentuk fisik manusia dalam rahim seorang wanita dari 

mulai bertemunya sperma laki-laki dan ovum wanita dalam rahim 

berlangsung 120 hari, lalu barulah Allah meniupkan ruh kedalamnya, 

sehingga barulah ia layak disebut manusia. 
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Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi Ahmad 

Hakim dengan penelitian penulis sangatlah berbeda karena pembahsannya terbatas 

hanya pada Kurikulum Qur’a>n h}adis|, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan 

yakni mengacu pada penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka dalam Al-

Qur’a>n surah al-Mu’minu>n ayat 12-14. 

Ketiga, Skripsi dengan judul “Penafsiran Ibnu Asyu>r Terhadap Ayat-Ayat 

Penciptaan Manusia (studi Analisis Kitab Tafsi>r Tahri>r wa al-Tanwi>r)”. ditulis oleh 

Muhammad Chamdan. (Muhammad Chamdan, 2013). Skripsi ini membahas tentang 

bagaimana penafsiran ibnu ‘Asyur terhadap ayat-ayat penciptaan manusia dan 

bagimana metodologi penafsiran Ibnu ‘Asyur dalam kitab Tahrir wa al-Tanwir. 

Adapun hasil dari skripsi ini adalah penafsiran Ibnu ‘Asyu>r terkait ayat-ayat 

penciptaan manusia dari tanah terdapat dalam surat al-‘Imra>n: 59. Dalam surat al-

Mu’minu>n: 12-14, dinyatakan bahwa manusia diciptakan dari sari pati (extract) tanah 

basah., yaitu sperma dan ovum, lalu menjadi zigot yang ditempatkan di tempat yang 

kokoh. Surat al-Qiya>mah: 37, diinformasikan bahwa manusia berasal dari zigot yang 

terbentuk dari mani. Serta ketika Ibnu ‘Asyu>r menafsirkan ayat-ayat penciptaan 

manusia beliau menggunakan pendekatan penafsiran  dengan kebahasaan dan metode 

yang digunakannya adalah pendekatan ilmu bayani yang merupakan salah satu dari 

cabang ilmu bala>gah. 

Perbedaan skripsi ini dengan dengan skripsi yang penulis bahas adalah skripsi 

diatas hanya menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dengan mengguanakan 
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kitab Tafsi>r Tahri>r wa al-Tanwi>r, dan tidak menafsirkan proses penciptaan manusia 

serta pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim secara detail.     

Keempat, Skripsi dengan judul “Kajian Ayat-Ayat Al-Qur’a>n Yang 

Berhubungan Dengan Perkembangan Embrio Pada Manusia”. Ditulis oleh Ahmat 

Sakowi Amin. (Ahmat Sakowi Amin, 2011). Skripsi ini membahas bagaimana 

perkembangan embrio pada rahim dalam al-Qur’a>n dan bagaimana integrasi surat al-

Mu’minu>n ayat 12-14 dan surat al-Zumar ayat 6 dalam mata pelajaran biologi materi 

pokok perkembangan  embrio pada rahim. Adapun hasil pembahasan  menunjukan 

bahwa ayat-ayat tentang asal-usul kejadian manusia semuanya yaitu surat al-

Mu’minu>n ayat 12-14 dan surat al-Zumar ayat 6 dapat diintegrasikan dalam mapel 

biologi materi pokok perkembangan embrio pada rahim sesuai dengan standar 

kompetensi yang menjelaskan struktur dan fungsi organ manusia dan hewan tertentu, 

kelainan/penyakit yang mungkin terjadi serta implikasinya. 

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis bahas adalah skripsi diatas 

hanya menjelaskan tentang kecocokan teori al-Qur’a>n dengan teori biologi, 

sedangkan skripsi yang penulis teliti menjelaskan tentang proses penciptaan manusia 

dengan mengguanakan kitab Tafsi>r Al-Mishbah dan Al-Azhar.  

2.2 Penciptaan Manusia 

2.2.1 Pengertian Penciptaan 

Penciptaan berasal dari kata dasar cipta yang berarti kesanggupan pikiran 

untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan-angan yang kreatif. kata ini kemudian 
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mendapatkan imbuhan menjadi penciptaan yang berarti proses, cara atau perbuatan 

penciptakan, (TPKP3B, 1997. hal. 831). 

Dalam al-Qur’a>n kata menciptakan sinonim dengan kata khalaqa dan ja’ala. 

Tetapi para mufasir berbeda dalam memberikan penjelasan terkait kedua kata 

tersebut. khalaqa memberikan tekanan tentang kehebatan dan kebesaran Allah dalam 

ciptaannya. berbeda halnya dengan kata ja’ala yang mengandung penekanan terhadap 

manfaat yang dapat diperoleh dari sesuatu yang dijadikan itu. (M. Quraish Shihab, 

2002. hal. 483). 

2.2.2 Pengertian Manusia 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), manusia diartikan sebagai 

makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). Dalam al-Qur’a>n 

setidaknya ada 3 (tiga) kata yang digunakan untuk menunjuk kepada manusia. Yaitu: 

menggunakan kata yang terdiri dari huruf alif, nun dan sin semacam insa>n, ins, nas 

dan unas, menggunakan kata basyar, menggunakan kata bani Adama dan zuriyat 

Adam. 

Dari pengertian diatas kiranya penulis perlu uraian agar mengarahkan 

pandangan  secara khusus kepada kata al-Insan, al-Nas dan al-Basyar. 

Al-Insa>n terambil dari kata uns yang berarti senang, jinak dan harmonis, dan 

tampak. Namun ada pendapat yang lebih tepat jika ditinjau dari sudut pandang al-

Qur’a>n, bahwa ia terambil dari kata nisiya yang berarti lupa, atau na>sa-yanu>su 

(berguncang). Dalam al-Qur’a>n seperti yang ditulis Bint Al-Sya>t}i’ yang berjudul, 

“Al-Qur’a>n wa Qad}a>ya Al-Insa>n”, al-Qur’a>n sering kali memperhadapkan Insa>n 

dengan jin/jan. Dimana kata insa>n menunjuk kepada manusia dengan seluruhnya 
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sehingga inilah yang menjadi berbedaan antara satu dengan yang lainnya dari bentuk 

fisik, mental serta kecerdasan. Kemudia kata al-Na>s terambil dari kata al-nauws yang 

berarti gerak, namun ada juga yang berpendapat bahwa ia terambil dari kata unas 

yang akar katanya berarti tampak, dimana kata in terulang dalam al-Qur’a>n sebanyak 

241 kali. (M. Quraish Shihab, 2002. hal. 279). 

Kata basyar, pertanyaan mendasar kenapa al-Qur’a>n menggunakan kata ini 

untuk menunjuk kepada manusia, karena kata basyar berakar dengan huruf ba, syin 

dan ra, yang bermakna pokok, tampaknya sesuatu dengan  baik dan indah.  Dari 

sinilah terbentuk kata kerja basyara yang berarti mengembirakan. Menurut Al-

Ashfaha>ni, kata basyarah yang berarti kulit, manusia disebut basyar karena kulit 

manusia tampak jelas dan berbeda dibanding dengan kulit hewan lainnya. Oleh karna 

itu kata basyar di dalam al-Qur’a>n secara khusus merujuk kepada tubuh lahiriyah 

manusia. (M. Quraish Shihab, 2002. hal. 280) 

Bani Adam dan zurriyat Adam, yang berarti anak Adam atau keturunan Adam 

disebutkan dalam al-Qur’a>n sebanyak 9 kali. Diantaranya pada surat Yasin ayat 60. 

Adam didalam al-Qur’a>n mempunyai pengertian manusia dengan keturunannya. Bani 

Adam dan zurriyat Adam, maksudnya ialah anak Adam atau keturunan Adam, 

digunakan untuk menyatakan bahwa manusia bila dilihat dari keturunannya, karena 

Adam dianggap sebagai manusia pertama yang menghuni bumi. Oleh karena itu, bani 

Adam dalam al-Qur’a>n mengarah kepada keseluruhan anak manusia semenjak dari 

keturunan awal Adam hingga akhir zaman nanti. (Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, 1992. 

hal. 32). 
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Dari uaraian diatas bisa disimpulkan bahwa kata Insa>n menggambarkan 

manusia dengan berbagai keragaman sifatnya, kata al-Na>s digunakan al-Qur’a>n 

dalam arti jenis manusia, atau sekelompok tertentu dari manusia. Sedangkan kata 

basyar maknanya lebih mangacu kepada manusia dari segi fisik serta nalurinya yang 

berbeda antara seseorang manusia dengan manusia lainnya, sedangkan bani Adam 

dan zurriyat Adam digunakan untuk menyatakan manusia bila dilihat dari segi 

asalnya dan mengacu kepada keseluruhan anak manusia semenjak keturunan awal 

hingga akhir zaman.  

2.3 Proses Penciptaan Manusia Dalam Al-Qur’an 

Penciptaan manusia banyak dijelaskan dibeberapa ayat dalam al-Qur’a>n, Pada 

penciptaannya memiliki proses yang berbeda, seperti penciptaan Adam as yang 

diciptakan langsung dari tanah liat, Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Nabi 

Adam a.s, Nabi Isa a.s., yang dilahirkan melalui rahim yang tanpa proses perkawinan 

dan serta manusia lainnya yang diciptakan dengan proses perkawinan. Hal ini 

merupakan fenomena yang unik dan berbeda yang perlu penulis uraikan namun 

apabila dikaji, ini merupakan sesuatu yang logis dalam kajian keilmuan seperti kajian 

logika, filsafat dan keagamaan.  

2.3.1 Penciptaan Adam as. 

Penciptaan Adam as dimana Allah swt telah firmankan dalam al-Qur’a>n 

dengan menggunakan kata mufrad (tunggal) seperti Q.S. Sad (38): 71:  

øŒ Î) tΑ$ s% y7•/ u‘ Ïπs3Í× ¯≈ n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤ Î) 7, Î=≈ yz # Z�|³o0  ÏiΒ &ÏÛ ∩∠⊇∪     

Terjemahnya: 
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“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: "Sesungguhnya aku akan 
menciptakan manusia dari tanah". (Qur’a>n 38:71) 
 

Sebagai pedoman dalam hidup yang memuat pengetahuan tentang manusia, 

maka al-Qur’a>n memberikan penjelasan kepada kita bahwa manusia yang pertama 

kali hendak diciptakan dari tanah sebagimana firman Tuhan di atas. Berdasarkan 

redaksi ayat diatas,  penggunaan kata “akan” mengartikan sebagai perencanaan Tuhan 

dalam menciptakan manusia dengan menggunakan materi yang disebut dengan tanah 

(t}i>n). 

Al-Qur’a>n ketika berbicara tentang penciptaan manusia pertama  (Adam as) 

menggunakan istilah-istilah yang berbeda, meskipun semuanya menunjuk kepada 

tanah, seperti kata tura>b, t}i>n, h}ama>’in masnu>n dan s|als|al. (Abdul Gaffar, 2016. hal. 247) 

Kata tura>b misalnya yang terkait dengan penciptaan manusia dari tanah 

berulang sebanyak 6, yaitu pada Q.S. Al‘Imra>n (3): 59, al-Kahfi (18): 37, al-H}ajj 

(22): 5, al-Ru>m (30): 20, Fa>tir (35): 11, dan Ga>fir (40): 64. Kesemua ayat tersebut 

menunjuk pada satu subjek yaitu Allah swt. Sedangkan obyeknya ada dua yaitu 

Adam as, dan manusia secara umum dengan dami>r jam’ muzakkar mukhat}ab ( ْGIَُKَLMَ) 

diantara ayat yang menggunakan tura>b Q.S. Ali ‘Imra>n (3): 59: 

āχÎ) Ÿ≅ sVtΒ 4 |¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅sVyϑx. tΠ yŠ# u ( … çµs)n=yz ÏΒ 5>#t�è? ¢ΟèO tΑ$ s% … çµs9  

ä. ãβθ ä3u‹sù ∩∈∪     

Terjemahnya: 
”Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) 
Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: 
"Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia.” (Qur’a>n 3:59). 
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Dalam ayat ini, kembali sebuah firman mempertegas bahwa Adam sebagai 

manusia pertama diciptakan dari tanah. Namun hal yang menarik dari ayat ini adalah 

bahwa Tuhan mempersandingkan pencipataan Adam dengan penciptaan Isa. 

Mengulas kisah tentang penciptaan Adam dan Isa akan melahirkan sebuah asumsi 

bahwa mereka di ciptakan oleh Tuhan dengan persamaan tanpa seorang bapak.  

Al-Qurtubi mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa kekaguman orang 

nasrani tentang penciptaan Isa a.s tanpa bapak sebenarnya tidak lebih mengherankan 

dari pada penciptaan Adam a.s tanpa bapak dan ibu, bahkan Adam as tercipta dari 

tanah, sementara Isa tidak tercipta dari tanah. Sedangkan Muhammad Abduh 

sebagaimana yang dikutip Rasyid Rida menjelaskan bahwa kata tura>b dalam ayat 

tersebut bermakna tanah keras kemudian diberi air hingga menjadi t}i>n. (Abdul 

Gaffar, 2016. hal. 248)  

Kata t}i>n yang terkait dengan penciptaan manusia juga berulang dalam al-

Qur’a>n, seperti dalam Q.S. Al-‘Imra>n (3): 49, al-Ma>idah (5): 110, al-An’a>m (6): 2, al-

A’ra>f (7): 12, al-Mu’minu>n (23): 12, al-Isra>’ (17): 61, al-Sajadah (32): 7, al-S}a>ffa>t 

(37): 11 dan Sa>d (38): 71,76. Diantara ayat yang menggunakan kata t}i>n adalah Q.S. 

al-Sajadah (32):7. 

ü“Ï% ©!$# z|¡ ôm r& ¨≅ ä. >ó x« …çµ s)n=yz ( r& y‰t/ uρ t, ù=yz Ç≈|¡Σ M}$# ÏΒ &ÏÛ ∩∠∪    

  
Terjemahnya: 
“yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai 
penciptaan manusia dari tanah.” (Qur’a>n 32:7) 
 



18 

 

Al-Razi menguraikan bahwa pemilihan kata t}i>n oleh Allah terhadap 

permulaan penciptaan dimaksudkan bahwa manusia tercipta dari unsur tanah kering 

dan air. Prosesnya adalah semua manusia pada dasarnya tercipta dari sperma, sedang 

sperma aslanya dari makanan, sementara makanan terdiri dari nabati dan hewan, 

keduannya selalu berada di tanah dan air itulah yang disebut t}i>n. (Abdul Gaffar, 

2016). 

Sedangkan kata h}ama>’in masnu>n selalu digandengkan dengan s|als|al, dimana 

s|als|al berasal dari h}ama>’in masnu>n. Kedua kata tersebut terulang 3 kali dalam dalam 

satu surat saja, yaitu pada Q.S. al-H}ijr (15): 26, 28 dan 33. salah satu bunyi ayat 

tersebut adalah : 

ô‰s)s9 uρ $oΨ ø)n=yz z≈ |¡ΣM}$#  ÏΒ 9≅≈|Á ù=|¹ ô ÏiΒ :* uΗxq 5βθ ãΖó¡̈Β ∩⊄∉∪        

Terjemahnya: 
“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering 
(yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.”(Qur’a>n 15:26) 

Menurut al-Zuhaili , rentetan ayat diatas menunjukan bahwa penciptaan Adam 

as, mengalami beberapa proses dan tahapan. Menurutnya, tahapan pertama dari tura>b, 

kemudian berubah menjadi t}i>n, kemudian berubah menjadi h}ama>’in masnu>n hingga 

menjadi s|als|al. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Quraish shihab bahwa 

Adam a.s, mengalami proses penciptaan. Dia berawal dari tura>b (tanah biasa) lalu 

tanah itu dijadikan t}i>n (tanah yang bercampur air) kemudian t}i>n itu mengalami proses 

hingga menjadi min h}ama>’in masnu>n, maksudnya h}ama>’in adalah tanah yang 

bercampur air lagi berbau, sedangkan masnu>n berarti dituangkan sehingga siap dan 

dengan mudah dibentuk dalam berbagai bentuk yang dikehendaki, setelah mengalami 
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proses seperti itu, lalu tanah tersebut dibiarkan kering hingga pada akhirnya menjadi 

s|als||al (tanah kering) dan dari s|als|al itulah Nabi Adam a.s diciptakan oleh Allah. 

Dari argument-argumen diatas, dapat dipahami bahwa manusia pertama 

diciptakan dari tanah dan melalui beberapa proses mulai dari turab kemudian menjadi 

t}i>n setelah itu berubah menjadi h}ama>’in masnu>n kemudian s|als|al, dan tidak 

mengalami evolusi dalam artian perubahan dari kera seperti yang diyakini oleh carles 

Darwin, dengan adanya penemuan fosil-fosil purba yang hidup ratusan tahun yang 

silam. 

2.3.2 Penciptaan Hawa 

Konsep penciptaan perempuan merupakan isu yang paling penting dan 

mendasar untuk dibicarakan, substansi dan asal-usul kejadian Adam dan Hawa tidak 

dibedakan secara tegas dalam al-Qur’a>n, memang ada isyarat bahwa Adam 

diciptakan dari tanah, kemudian dari tulang rusuknya diciptakan Hawa, namun isyarat 

ini diperoleh dari hadist. Kata Hawa yang selama ini dipersepsikan sebagai 

perempuan yang menjadi istri Adam sama sekali tidak pernah disinggung dalam al-

Qur’a>n. Satu-satunya ayat yang mengisyaratkan asal-usul penciptaan perempuan 

adalah dalam QS. Al-Nisa> (4): 1 : 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# (#θ à) ®?$# ãΝ ä3−/ u‘ “Ï%©!$# / ä3s)n=s{  ÏiΒ <§ ø# ¯Ρ ;οy‰Ïn≡ uρ t, n=yz uρ $pκ÷]ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— £]t/ uρ 

$ uΚåκ÷]ÏΒ Zω% ỳ Í‘ #Z�� ÏW x. [ !$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à) ¨?$# uρ ©! $# “Ï% ©!$# tβθ ä9 u !$|¡ s?  Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘F{ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. öΝ ä3ø‹n=tæ 

$ Y6ŠÏ%u‘ ∩⊇∪     
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Terjemahnya:  
“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu 
dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada 
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 
meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Qur’a>n 4:1)  
 

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nafs wa>h}idah dan 

zaujaha > didalam ayat diatas adalah Adam. Allah swt menciptakan manusia laki-laki 

dari satu jenis dan kemudian dari bagian jenis tersebut dia menciptakan pasangannya, 

yaitu seorang manusia perempuan yang menyerupai dalam sifat-sifat kemanusiaan. 

(Ahmad Musthafa Al-Maraghi, 1996. hal. 175). Jika ditelusuri beberapa tafsir yang 

masyur, ketika menafsirkan ayat 1 Q.S al-Nisa> diatas sebagian besar memaknai kata 

nafs wa>h}idah dengan Adam as., kemudia kata ganti orang ketiga (d}amir gha>ib) pada 

rangkaian kata minha > ditafsirkan dengan tubuh Adam, dan kata zaujaha > ditafsirkan 

dengan Hawa, istri Adam a.s. Ini melahirkan pemahaman Yang telah menciptakan 

kalian dari Adam a.s., dan yang telah menciptakan pasangannya dari tubuh Adam 

a.s., dari pasangan inilah laki-laki dan perempuan berkembang biak.   

Dari sini dapat dipahami dan diyakini bahwa nafs wa>h}idah adalah Adam dan 

zaujaha > adalah Hawa. Kemudian hal ini diperkuat oleh hadis Nabi shallala>hu ’alaihi 

wa sallam tentang penciptaan perempuan yang berbunyi:    

 

Lِْ\ أYَZَْهُ VَWِْن َذھQَْRَ إِ  ِّ̂ q ُrpُdِْKُ نَّ اْ_oْpَآةَ Lْjِ kْlِ QَْKِLMٍُ\ َوإِنَّ أgَZََْج aِW cٍdْeَ ا_

   َ}rَqoَzُْ َوإِِن اtَuِv Qَwَْxpَْxyْ َوgَZ tَudِْWٌج   

Artinya: 
“Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, sementara yang paling bengkok itu 
bagian teratasnya. Jika engkau bersikeras meluruskannya, ia akan patah. Tetapi jika 
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engkau membiarkannya, ia akan bengkok selammnya. Maka nasehatilah perempuan 
dengan cara yang baik” (HR Bukhari, Muslim, Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi) 
(Muslim Bin al-Hujaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naysaburiy, 2001. hal. 400)    
 

M. Rasyid Ridha memberikan pandangan berbeda terhadap hadis diatas. Ia 

menilai bahwa riwayat tersebut merupakan unsur serapan dari luar islam, yaitu 

pengaruh ajaran Bibel. Penyerapan sia-sia ajaran agama terdahulu ke dalam ajaran 

islam, seperti yang diduga Rasyid Ridha, memang sangat memungkinkan. Pada 

periode Madinah, Nabi Muhammad saw hidup berdampingan dengan masyarakat 

yang masih menganut agama Nasrani dan Yahudi. Penilaian Ridha semakin kuat, 

karena terbukti informasi tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam tidak 

ditemukan dalam al-Qur’an melainkan di dalam al-Kitab: 

“Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu (Adam) tertidur pulas; ketika itu, 
Tuhan Allah mengambil salah satu tulang rusuk dari padanya, lalu menutup tempat 
itu dengan daging. Dan dari tualng rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, 
dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawahnya kepada manusia itu.” (M. 
Quraish Shihab, 1990. hal. 271). 

 
2.3.3 Penciptaan Isa as 

Nama Isa dalam al-Qur’a>n disebut dengan Isa putra Maryam, al-Masih, 

disebut Isa putra Maryam karena dia adalah anak yang dilahirkan oleh wanita yang 

bernama Maryam, ia tidak dinisbahkan kepada nama seorang bapak, karena 

kelahirannya merupakan mukjizat dari langit. Isa merupakan nama kecilnya, dalam 

bahasa arab Isa dan Esau (dalam bahasa yahudi) serta dalam bahasa ibrani disebut 

Yeshua. (Rusdie, Ruslan, 2001. hal. 184). 

Kata al-Masih ditemukan dalam al-Qur’a>n sebanyak sebelas kali, semua 

menunjuk kepada Isa. Para mufassir al-Qur’a>n mengemukakan dua kemungkinan arti 

dari kata tersebut yaitu pertama, bila ia terambil dari kata masaha, maka artinya 
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adalah yang diusapi, disebut al-Masih karena ia sering mengusapi kepala orang-orang 

dengan air untuk mengsucikan mereka, kedua, kata al-Masih terambil dari kata sa>ha-

yasi>hu yang berarti berwisata, karena Isa dikenal banyak berpindah-pindah dari satu 

tempat ketempat yang lain untuk menyampaikan kabar baik melalui dakwahnya. 

(Suyuthi, Jalaluddin Abdul Rahman, 1990. hal. 215).      

Atas kekuasaan Allah subuha>nah wata’a>la> dia dilahirkan hanya perantara ibu 

saja, tidak seperti kelahiran manusia biasa yang ada ibu dan bapaknya. Kelahiran 

Nabi Isa dijelaskan dalam dua surah al-Qur’a>n, yaitu Al‘Imra>n (surat ke 3) dan 

maryam (surat ke 19). kedua surat ini terdapat kisah Maryam dan sekaligus posisinya 

yang mulia dalam rumah tangga (Oddbjorn Leirvik, 2007. hal. 27). 

Allah berfirman dalam Q.S Al-‘Imra>n ayat 45-47: 

øŒ Î) ÏM s9$ s% èπ s3Í×̄≈ n=yϑø9 $# ãΝtƒ ö�yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Ï8ç�Åe³u;ãƒ 7πyϑÎ=s3Î/ çµ ÷ΖÏiΒ çµ ßϑó™$# ßxŠÅ¡ yϑø9 $# |¤ŠÏã ß ø⌠$# zΝtƒ ö�tΒ 

$ YγŠ Å_uρ ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9 $# Íοt� ÅzFψ$# uρ zÏΒ uρ tÎ/ §� s) ßϑø9 $# ∩⊆∈∪   ãΝ Ïk=x6 ãƒ uρ }̈ $ ¨Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ôγ yϑø9 $# Wξ ôγ Ÿ2uρ 

z ÏΒuρ šÅs Î=≈ ¢Á9$# ∩⊆∉∪   ôM s9$s% Éb>u‘ 4’̄Τ r& ãβθ ä3tƒ ’ Í< Ó$ s!uρ óΟs9 uρ Í_ ó¡ |¡ôϑtƒ ×�|³o0 ( tΑ$ s% Å7 Ï9≡ x‹Ÿ2 

ª!$# ß, è=÷‚ tƒ $ tΒ â!$ t± o„ 4 # sŒ Î) # |Ós% # \� øΒ r& $ yϑ̄ΡÎ* sù ãΑθà)tƒ … çµs9 ä. ãβθ ä3u‹ sù ∩⊆∠∪ 

Terjemahnya: 

45.(ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, seungguhnya Allah 
menggembirakan kamu (dengan kelahiran seorang putera yang diciptakan) dengan 
kalimat (yang datang) daripada-Nya, namanya Al masih Isa putera Maryam, seorang 
terkemuka di dunia dan di akhirat dan Termasuk orang-orang yang didekatkan 
(kepada Allah), 46. dan Dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah 
dewasa dan Dia adalah Termasuk orang-orang yang saleh." 47.Maryam berkata: "Ya 
Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, Padahal aku belum pernah disentuh 
oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): 
"Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. apabila Allah 
berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: 
"Jadilah", lalu jadilah Dia. (Qur’a>n 2:45-47) 
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 Al-Qur’a>n membawa kabar gembira kepada Maryam akan kelahiran seorang 

anak darinya yang akan dipanggil Isa putra Maryam. Al-Qur’a>n sekali lagi 

menekankan bahwa Isa adalah seorang lelaki yang terlahir dari perut seorang wanita 

perawan nan suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang 

lelaki pilihan Allah bernama ‘Imran dari keturunan Bani Israil (anak-anak Ya’kub 

‘alaihi al-sala>m). Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih 

Allah untuk mendapatkan keistimewahan darinya berupa nikmat kenabian putra 

Maryam, bukan putra yang lain. Jibril memberitahukan kepada Maryam Isa akan 

dihormati dan bisa berbicara pada saat dia masih kecil sebagai bukti bahwa Maryam 

tidak bersalah dari tuduhan perzinahan yang sudah dilontarkan orang-orang yahudi 

kepadanya.      

 Jibril mengatakan kepada Maryam bahwa dia akan melahirkan seorang anak, 

dia sangat terkejut sekali mendengarnya, seperti yang terdapat dalam surat Ali Imran 

ayat 47. Ayat di atas menjelaskan bahwa sangat terkejutlah Maryam karena selama 

ini dia belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun, lalu malaikat Jibril berkata, 

Tuhanmu telah berfirman: 

”Hal itu mudah bagi-Ku dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia 
dan sebagai rahmat dari kami, dan hal ini adalah suatu perkara yang sudah 
diputuskan.” 
 
 Setelah menyampaikan ketetapan Allah diatas, malaikat Jibril a.s. Meniupkan 

ruh kedalam tubuh Maryam a.s., maka dia pun mengandungnya, yakni mengandung 

anak lelaki itu, yakni Isa a.s., lalu ketika ia sadar akan kandungannya ia menyisihkan 
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diri dengannya, yakni dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh dari tempat 

sebelumnya ini. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Maryam (19): 22-23.  

* çµ÷Gn=yϑys sù ñV x‹t7 oKΡ$$ sù  ÏµÎ/ $ZΡ% s3tΒ $ |‹ÅÁ s% ∩⊄⊄∪   $ yδu !% ỳ r' sù ÞÚ$y‚ yϑø9 $# 4’ n<Î) Æí õ‹É` Ï' s#÷‚ ¨Ζ9 $# 

ôM s9$s%  Í_tF ø‹ n=≈ tƒ ‘MÏΒ Ÿ≅ö6 s% # x‹≈ yδ àMΖà2uρ $\‹ ó¡ nΣ $wŠÅ¡Ζ̈Β ∩⊄⊂∪     

Terjemahnya: 
22.Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya 
itu ke tempat yang jauh. 23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia 
(bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku 
mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan". (Qur’a>n 
19:22-23) 
 
 Setelah itu maryam pergi ketempat yang jauh karena ejekan-ejekan dari 

masyarakat, maka rasa sakit akibat kontraksi akan melahirkan anak memaksa dia 

untuk menuju ke pangkal pohon kurma untuk bersandar. Kini, terbayang olehnya 

sikap dan cemooh yang akan didengarnya karena dia melahirkan anak tanpa memiliki 

suami, dank arena itu dia berkata,”Aduhai , alangkah baiknya aku mati, yakni tidak 

pernah wujud sama sekali di pentas hidup sebelum ini, yakni sebelum kehamilan ini, 

agar aku tidak memikul aib dan malu dari satu perbuatan yang sama sekali tidak 

pernah kukerjakan dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan selama-

lamanya. 

   Isa yang lahir tanpa perantara ayah tidak menjadikannya anak Tuhan atau 

bukan manusia, karena sebagaimana dijelaskan al-Qur’a>n, Allah bisa menciptakan 

Adam tanpa ayah atau ibu, dan dia dapat saja dengan mudah menciptakan Isa tanpa 

ayah, kalau penciptaan Adam tidak menjadikannya anak Allah, maka demikian pula 

penciptaan Isa. (Imaduddin Abu al-Fida’ isma’il Ibn Katsir, 1996. hal. 133) 

 Allah berfirman dalam Q.S Al‘Imra>n: 59, 
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āχÎ) Ÿ≅ sVtΒ 4 |¤ŠÏã y‰ΖÏã «!$# È≅ sVyϑx. tΠ yŠ# u ( … çµs)n=yz  ÏΒ 5>#t�è? ¢Ο èO tΑ$ s% …çµ s9  

ä. ãβθ ä3u‹ sù ∩∈∪     

 
Terjemahnya:  

“Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) 
Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: 
"Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia. (Qur’a>n 2:59) 
 

2.3.4 Penciptaan Anak Cucu Adam as 

Proses kelanjutan dan perkembangan manusia yang lazimnya disebut 

reproduksi. Proses ini dalam islam didahului dengan proses pernikahan. Sebab salah 

satu hikmah disyariatkan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan Nabi 

Muhammad saw, (H. Hanafi, 2016. hal. 147). Proses reproduksi ini jelas sekali 

digambarkan oleh al-Qur’a>n, diantaranya adalah: 

Q.S al-Mu’minu>n (23): 12-14  

ô‰s)s9 uρ $ oΨ ø)n=yz z≈ |¡ΣM}$# ÏΒ 7' s#≈ n=ß™ ÏiΒ & ÏÛ ∩⊇⊄∪   §Ν èO çµ≈oΨ ù=yè y_ Zπ x# ôÜçΡ ’Îû 9‘# t�s% &Å3̈Β ∩⊇⊂∪   ¢ΟèO 

$ uΖø)n=yz sπ x# ôÜ‘Ζ9 $# Zπs)n=tæ $ uΖø)n=y‚ sù sπs)n=yè ø9 $# Zπ tó ôÒ ãΒ $uΖø)n=y‚ sù sπtó ôÒ ßϑø9 $# $ Vϑ≈ sà Ïã $ tΡöθ |¡ s3sù zΟ≈sà Ïè ø9 $# 

$ Vϑøtm: ¢ΟèO çµ≈ tΡù' t±Σr& $̧) ù=yz t� yz#u 4 x8u‘$ t7tF sù ª!$# ß |¡ ôm r& tÉ) Î=≈ sƒø: $# ∩⊇⊆∪    

Terjemahnya:  

12. dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) 
dari tanah. 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 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 23:12-14). 
 

2.3.4.1 Fase Tanah 
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Asal mula kejadian manusia yakni berasal dari saripati tanah. Sebagaimana 

yang telah dijelaskan dalam surat al-Mu’minu>n ayat 12, bahwa “sesungguhnya Allah 

telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah” 

Pada tahap ini Allah swt melakukan beberapa penyaringan zat yang ada 

didalam tanah. Proses ini bertujuan untuk mendapatkan saripati tanah (sula>latin min 

t}i>n). Yang dimaksud dengan sula>lah adalah saripati berasal dari tanah yang menjadi 

makanan manusia. Baik dari tumbuhan maupun hewan yang semua bersumber dari 

tanah. Tubuh manusia terdiri dari zat-zat carbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, 

phospor, calsium, besi, dan lain sebagainya. Zat-zat tersebut membentuk zat dasar 

penyusun tubuh manusia, diantaranya protein atau asam amino. Ternyata seluruh zat-

zat penyusun tubuh manusia itu memang terdapat didalam tanah. (Rafi Alifiyah, 2019).   

Zat-zat yang terkandung dalam tanah diperlukan untuk penyusunan sperma 

dan ovum wanita, walaupun dengan beberapa mata rantai proses cukup panjang dan 

kompleks. Allah menggunakan berbagai macam tanaman untuk memilih unsur-unsur 

yang diperlukan. Akar-akar tanaman tersebut menyerap zat-zat dalam tanah untuk 

diubah menjadi berbagai jenis buah, bermacam-macam sayuran, biji-bijian, umbi-

umbian dan lain sebagainya. (M. Izzudin Taufiq, 2006. hal. 21). 

2.3.4.2 Fase Nut}fah  

Melalui proses metabolisme, saripati tadi berubah menjadi nut}fah. Kata 

nut}fah diterjemahkan sejumlah amat kecil bagian dari total volume suatu zat. Kata ini 

terdapat sebelas kali dalam al-Qur’a>n. Kata tersebut berasal dari kata kerja bahasa 

Arab yang berarti jatuh bertitik atau menetes yang berasal dari akar kata yang berarti 
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mengalir, (Munawir, al-Munawir kamus Arab Indonesia. hal. 1432).  Nut}fah dalam 

bahasa Arab berarti sejumlah kecil (sperma). Dengan kata lain sejumlah sangat kecil 

cairan yang merupakan arti kedua kata tersebut yaitu setetes air. 

Nut}fah dalam arti yang lain berarti setetes yang dapat membasahi. Dari sini 

dapat dipahami bahwasanya nut}fah adalah bagian terkecil sel reproduksi laki-laki dan 

perempuan, bukan seluruhnya. (Abu Ali Fadl Bin Hasan Attibri, 1987 hal. 403) 

Kemudian dalam surat al-Ta>riq ayat 5-7 telah dijelaskan, bahwa, “manusia 

disuruh berfikir, dari apakah dia diciptakan? Bukankah berasal dari air yang 

dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi (tulang punggung) laki-laki dan 

tara’ib (tulang dada) perempuan”. 

Kata s}ulb berarti tulang belakang atau tulang punggung. Sedangkan kata 

tara >’ib berarti tulang dada. Dari berbagai studi genetika yang dilakukan belakangan 

didapat penjelasan bahwa cikal bakal organ reproduksi dan organ pembuangan dalam 

tubuh janin terdapat di antara sel-sel tulang muda, yang akan membentuk tulang 

punggung, dan sel-sel pembentuk tulang dada. Sedangkan bakal ginjal terletak pada 

tempatnya yang normal, demikian pula testis yang telah terbungkus di dalam 

kantung. Demikian pula urat saraf yang menyalurkan rasa kepada cikal bakal itu, dan 

membantu memproduksi sperma dengan cairan-cairan lain yang menyertainya juga 

berasal dari tulang dada kesepuluh yang mengarah ke tulang sumsum antara tulang 

rusuk kesepuluh dan kesebelas. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa orang-organ 

reproduksi, urat saraf perasa dan pembuluh darah di sekitarnya muncul di tempat 

antara tulang punggung dan tulang dada. 
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2.3.4.3 ‘Alaqoh. 

Dalam surah al-Mu’minu>n ayat 14 dijelaskan bahwa air mani mejadi ‘alaqoh 

(segumpal darah). Kata ‘alaqoh dari sisi bahasa Arab bermakna 3, yaitu : lintah, 

sesuatu yang tergantung dan segumpal darah. Ternyata tiga makna yang terkandung 

di dalam kata ’alaqoh ini tidak ada yang menyelisihi fakta ilmiah sedikitpun. ‘Alaqoh 

bermakna sebagai lintah, Ini adalah deskripsi yang tepat bagi embrio manusia sejak 

berusia 8 sampai 23 hari ketika menempel di endometrium pada uterus, serupa 

sebagaimana lintah menempel di kulit. Serupa pula dengan lintah yang memperoleh 

darah dari inangnya, embrio manusia juga memperoleh darah dari endometrium 

deciduas saat hamil. Hal ini sangat luar biasa bagaimana embrio yang berumur 23-24 

hari bisa menyerupai seekor lintah. Ketika membandingkan lintah air tawar dengan 

embrio pada tahap ‘alaqoh, Profesor Moore, seorang profesor Emeritus ahli anatomi 

dan embriologi dari Universitas Toronto Kanada, menemukan kesamaan yang banyak 

pada keduanya. Beliau berkesimpulan bahwa embrio selama tahap ‘alaqoh memiliki 

penampakan yang sangat mirip dengan lintah. (Abu Amman, 2019). 

Arti kedua, ‘alaqoh adalah “sesuatu yang tergantung” dan hal ini adalah apa 

yang dapat kita lihat pada penempelan embrio di uterus/rahim selama tahap ‘alaqoh. 

Dan ini adalah suatu fakta ilmiah.  

Arti ketiga adalah ‘segumpal darah’. Hal ini signifikan untuk diamati 

sebagaimana pernyataan Profesor Moore, bahwa embrio selama tahap ‘alaqoh 

mengalami peristiwa internal yang sudah dikenal, seperti pembentukan darah pada 

pembuluh tertutup, sampai siklus metabolisme selesai di plasenta. Selama tahap 
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‘alaqoh, darah ditangkap di dalam pembuluh tertutup dan inilah alasan mengapa 

embrio memiliki penampakan seperti gumpalan darah.  

Ketiga deskripsi tersebut secara mengagumkan disodorkan oleh satu kata 

‘alaqoh dalam al-Qur’a>n. 

2.3.4.4 Mud}g|ah. 

Dalam potongan surah al-Mu’minu>n ayat 14 juga dijelaskan tentang mud}g|ah. 

Yakni, ‘alaqoh (segumpal darah) itu berubah menjadi mud}g|ah (segumpal daging). 

Kata Mud}g|ah bisa bermakna “segumpal daging” dan bisa juga bermakna “sesuatu 

yang dikunyah”. Ini terjadi pada hari 24 dan 25 Akhir minggu ke empat, embrio 

manusia tampak seperti gumpalan daging atau sesuatu yang dikunyah. Penampakan 

seperti bekas kunyahan menunjukan somit yang menyerupai tanda gigi. Somit 

merepresentasikan permulaan primordial dari vertebrae (bakal tulang belakang). 

(T.W Sadler, 2000. hal. 76). 

2.3.4.5 Tulang dan daging. 

Dalam potongan selanjutnya dari surat al-Mu’minu>n ayat 14 dijelaskan 
bahwa, “Segumpal daging itu menjadi tulang belulang yang kemudian dibungkus 
dengan daging, kemudian hal itu menjadi makhluk yang berbentuk lain” 

 
Ayat tersebut mengindikasikan bahwa setelah tahap mud}g|ah, tulang belulang 

dan otot terbentuk. Hal ini sesuai dengan perkembangan embrio. Pertama tulang 

terbentuk sebagai model kartilago (tulang rawan) dan otot (daging) berkembang 

menyelimutinya dari mesodermal somatik. (Maurice Bucaille, Terj. 2008. hal.339) 

Ayat tersebut juga mengimplikasikan bahwa tulang dan otot menghasilkan 

bentukan/formasi makhluk dengan bentuk yang lain. Hal ini bisa mengacu pada. 

manusia yang masih berupa embrio yang terbentuk di akhir minggu ke delapan. Pada 
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tahap ini, embrio memiliki karekteristik khusus dan memiliki primordial (bakal) 

seluruh organ dan bagian bagiannya baik internal maupun eksternal. Setelah minggu 

ke delapan, embrio ini disebut fetus. Hal ini menjadikannya sebagai makhluk yang 

baru yang berbentuk lain. 

 


