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ABSTRAK 

 

Rusiana. 2019 Fitrah Kebertuhanan Manusia Dalam al-Qur‟an (Studi Tafsir 

Tematik). Skripsi. Program Studi Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir Jurusan 

Ushuluddin dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. pembimbing Dr. Aksin Wijaya, M.Ag. 

Kata Kunci: Fitrah, Kebertuhanan, dan Manusia 

Judul skripsi ini adalah “Fitrah Kebertuhanan Manusia dalam al-Qur‟an 

(Studi Tafsir Tematik). Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah keinginan 

untuk mengetahui siapa hakikat manusia. Karena banyak sekali penafsiran tentang 

siapa dan bagaimana hakikat manusia. Juga disebut sebagai makluk yang sejak 

lahir dibekali oleh fitrah. Yaitu fitrah keagamaan. Dan Dan semakin tidak jelas 

apa hakikat sesungguhnya manusia itu sendiri. Karena itu, disimpulkan manusia 

adalah makhluk Allah yang penuh dengan misteri. Karenanya pembicaraan 

tentang manusia belum selesai. Dengan mengetahui siapa hakikat manusia dia 

akan mengetahui dirinya. Lalu dengan mengetahui dirinya manusia dapat 

mengetahui tuhannya. Manusia yg lahir pasti diberi benih-benih keimanan seperti 

yang dijelaskan dalam al-Qur‟an surat al-A‟raf: 172. Yang manusia sebagai 

objeknya. Bagaimana hakikat manusia dalam al-Qur‟an. Bagaimana penafsiran 

ayat fitrah kebertuhann manusia dalam al-Qur‟an surat al-A‟raf: 172. Metode 

yang digunakan ialah Library Research yaitu penelitian kepustakaan. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Manusia adalah “makhluk yang 

dibebani tanggung jawab dan diciptakan dengan memiliki sifat-sifat ketuhanan”. 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang dibekali ilmu pengetahuan dan 

diberi amanat dan tanggung jawab sebagai khalifah-Nya di muka bumi. manusia 

adalah ciptaan Allah. Ia diciptakan secara alamiah karena Tuhan menciptakan 

Adam dari tanah. Juga sama-sama meniupkan ruh-Nya kepada Adam a.s. dan juga 

Isa al-Masih a.s. Allah ingin menciptakan wakil-Nya di Bumi, permukaan bumi. 

dan semua manusia dibekali dengan fitrah manusia tidak mungkin mampu 

menjalani hidup tanpa bekal iman. Ini adalah hakikat yang tidak bisa dibantah. 

Untuk memahami suatu agama seseorang harus mempelajari Tuhannya. fitrah 

keagamaan akan melekat pada diri manusia untuk selama-lamanya, walaupun 

boleh jadi tidak diakui atau diabaikan. Manusia tidak mungkin mampu menjalani 

hidup tanpa bekal iman. Ini adalah hakikat yang tidak bisa dibantah. Iman kepada 

kekuatan maha tinggi yang berhubungan dengan manusia dan iman akan 

kekekalan ruh dan kehidupan, keduanya menjadi fitrah manusia, fitrah yang ada 

bersamaan disaat manusia diciptakan. Manusia adalah makhluk Tuhan satu-

satunya yang berani mengemban amanat Allah. 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Manusia adalah  makhluk yang paling mulia dan sekaligus paling unik 

bila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Karena keunikannya inilah, 

manusia selalu menarik untuk diteliti dan dibicarakan. Pembicaraan manusia 

dan hakikatnya seolah-olah tidak pernah mengenal kata “tuntas”, walaupun 

dalam perspektif bermacam-macam. Seperti halnya perspektif filsafat 

(manthiq), ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan tidak kalah penting 

pembahasan tentang manusia dalam perspektif al-Qur‟an.
1
 

Banyak ilmuan yang mendefinisikan siapa manusia dan hakikat 

manusia itu, seperti halnya Saifuddin Anshori M A. Dalam bukunya Ilmu 

Filsafat Agama. 

”manusia adalah makhluk berfikir. Berfikir adalah bertanya. Bertanya 

adalah mencari jawaban. Mencari jawaban adalah mencari jawaban. 

Jadi: manusia adalah makhluk pencari kebenaran.”
2
 

 

Tidak lain seperti Adinegoro dalam bukunya” Ensiklopedi Umum 

Dalam Bahasa Indonesia”, Prof Abbas Mahmud Al-Aqqad dalam kitabnya: 

Haqaiqul Islam wa A Bathilu Khusumihi”, mengatakan bahwa manusia adalah 

makhluk yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat 

                                                           
1 Mukhtar Sholihin, Rosihon Anwar, Hakikat Manusia Menggali Potensi Kesadaran Pendidikan 

Diri, dan Psikologi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 9. 
2 Abu Bakar Muhammad, Membangun Manusia Seutuhnya menurut al-Qur‟an (Surabaya: Al-

Ikhlas, ), 20. 
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ketuhanan. Tetapi manusia tidak sama dalam memandang manusia, karena 

banyak versi cara pandang dan cara menddefinisikan siapa hakikat manusia.
3
 

 Manusia adalah makhluk yang secara fitrahnya dipengaruhi oleh 

kecenderungan-kecenderungan jiwanya. Dan banyak sekali penafsiran tentang 

manusia dan semakin tidak jelas apa hakikat sesungguhnya manusia itu 

sendiri, maka dapat disimpulkan manusia adalah makhluk yang unik dan 

penuh misteri, oleh karenanya pembicaraan tentang manusia belum selesai. 

Meskipun demikian, kita tidak dapat menutup mata untuk mencari upaya 

pengenalan terhadap hakikat manusia. Dengan mengetahui hakikat manusia, 

maka manusiapun akan mengetahui dirinya. Lalu dengan mengetahu dirinya, 

manusia dapat mengetahui Tuhannya.
4
 

Dalam agama Islam, dikenal atau terdapat ajaran bahwa manusia itu 

dilahirkan atas fitrah (kesucian). Yaitu suci dalam arti memiliki sifat yang 

baik, sifat Ketuhanan atau beragam. Seperti dijelaskan dalam hadis yang 

diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang 

artinya “tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan, kecuali dilahirkan 

dalam keadaan fithrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya 

Yahudi atau Nashrani atau Majusi.” Perngertian fitrah dalam ayat tersebut 

bukanlah suci dari kotoran atau lainnya tetapi fitrah dalam pengertian 

berTuhan atau beragama Islam. Seperti halnya penjelasan dalam Al-Qur‟an 

surat ar-Ruum: 

                                                           
3 Ibid, hlm 21-22. 
4
 Ibid., hlm. 10-11. 



3 
 

 

                             

                        

 

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama 

yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (Q.s Ar-

Ruum: 30) 

 

Manusia yang lahir ke dunia sudah pasti diberi rasa kepercayaan dan 

keyakinan oleh Allah SWT. Guna untuk menopang kehidupan yang dijalani. 

Manusia memiliki rasa percaya kepada apa yang dilihat serta yang tidak 

dilihat namun diyakininya. Tidak lain yakin akan adanya Tuhan, yakin adanya 

segala sesuatu adalah ciptaan Tuhan baik yang kasat mata ataupun tidak kasat 

mata. Seperti penciptaan Malaikat, Jin dan hal Ghoib lainnya. 

Orang Hindhu, Buddha, Kristen, Mesir Kuno juga banyak menganut 

kepercayaan kepada banyak tuhan, seperti halnya Yunani Kuno menganut 

paham politheisme (keyakinan banyak Tuhan): Bintang adalah Tuhan (dewa), 

Venus adalah Dewa kecantikan, Mars adalah Dewa peperangan, Minerva 

adalah Dewa kekayaan, sedangkan Tuhan tertinggi adalah Apollo atau Dewa 

Matahari.
5
 

Dan pada era zaman sekarang ini  yang sering kita dengarkan yaitu 

istilah Atheis. Ialah orang yang sebenarnya memiliki kepercayaan akan tetapi 

menyembah kepecayaannya sendiri. Sebenarnya setiap manusia memiliki 

                                                           
5 Quraish Shihab, Wawasan al-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 1996), 18.  
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kepercayaan. Akan tetapi sejauh mana manusia mengaplikasikan rasa percaya 

yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. 

Setiap manusia yang lahir, diberikan benih-benih keimanan oleh Tuhan 

Yang Maha Esa, dan ketika sudah di bumi, tergantung manusia mau merawat 

keimanan itu supaya subur atau dibiarkan mati. Seperti yang dijelaskan dalam 

surat al-A‟raf ayat 172 yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Yaitu 

bagaimana dengan fitrah kebertuhanan Manusia. 

Ayat ini menjadi sangat kontroversial, apakah persaksian manusia 

kepada Tuhan telah dilakukan sejak zaman azali (sebelum manusia lahir ke 

bumi), atau ketika lahir kemudian langsung diambil kesaksiannya oleh Allah. 

Lalu bagaimana dengan orang-orang yang saat ini ingkar. Apakah ada alasan 

tertentu sehingga mereka mendapat ampunan dari Allah Swt. 

Pembahasan tentang bagaimana fitrah kebertuhanan ini menjadi sangat 

penting, karena Manusia sebagai objek persaksian kepada Tuhan. Merupakan 

fitrah manusia sejak manusia belum lahir percaya akan adanya Tuhan. Oleh 

sebab itu, dalam skripsi ini, penulis mengangkat tema dan memberi judul 

“Fitrah Kebertuhanan Manusia dalam al-Qur‟an”. Dengan mengambil 

beberapa penjelasan ayat-ayat fitrah dalam al-Qur‟an dan berfokus pada Surat 

al-A‟raf 7:172. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus 

permasalahan yang diteliti ialah sebagai berikut: 

1. Bagaimana hakikat manusia menurut al-Qur‟an? 

2. Bagaimana penafsiran ayat fitrah kebertuhanan bagi manusia dalam al-

Qur‟an surat al-A‟raf: 172? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis  hakikat manusia di dalam Al-Qur‟an. 

2. Menjelaskan penafsiran ayat fitrah kebertuhanan manusia dalam al-Qur‟an 

surat al-A‟raf: 172? 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Manfaat serta kegunaan dari penelitian ini adalah pada dua aspek; secara 

teoritis dan praktis. 

1. Dari kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah kontribusi bagi 

perkembangan pengetahuan keislaman. Khususnya dalam penelitian kajian 

Tafsir. Yaitu Fitrah kebertuhanan manusia dalam al-Qur‟an 
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2. Secara praktis: 

a. Untuk Peneliti 

Secara pribadi, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, 

terutama di bidang penafsiran al-Qur‟an yang dapat digunakan sebagai 

bahan dalam penelitian-penelitian serupa. Selain itu, hasil penelitian 

ini untuk memenuhi sebagai persyaratan guna meraih kesarjanaan 

Strata 1 (S1) di program Studi Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir pada jurusan 

Ushuludin IAIN Ponorogo. 

b. Untuk Kaum Muslimin 

Hasil penelitian ini sebagai sumbangan informasi berupa 

khazanah keilmuan dan juga pemikiran dalam perkembangan 

penelitian tafsir, terutama dalam hal kajian Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir.  

 

E. Telaah Pustaka 

Ada beberapa penelitian tentang kajian tafsir tentang Fitrah 

Kebertuhanan manusia baik yang bersifat deskriptif ataupun komparatif. 

Tetapi sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti kajian tafsir Fitrah 

kebertuhanan dalam al-Qur‟an yang terfokus pada surat al-A‟raf 7:172 serta 

mengutip beberapa ayat-ayat fitrah dalam Al-Qur‟an. Ini merupakan celah 

bagi penulis untuk meneruskan  penelitian ini. Diantara penelitian sebelumnya 

adalah:  

Pertama: Buku berjudul Insan Yang Suci: Konsep Fitrah Dalam Islam 

yang ditulis oleh Yasien Mohamed, buku ini menjelaskan tentang makna 
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fitrah dari pandangan paraa filosof dan psikolog kondang Barat. Yang 

menyimpulkan bahwa fitrah tidak hanya berhenti pada sebentuk konsep 

intelektual, tetapi juga semacam realita hidup yangg mempengaruhi perilaku 

dan menentukan karakter manusia. 

Kedua: buku berjudul Relasi Tuhan dan Manusia: Pendekatan  

Semantik Terhadap Al-Qur‟an yang ditulis oleh Toshihiko Izutsu, di dalam 

buku ini menjelaskan analisis semantik atas hubungan personal antara Tuhan 

dan manusia, ToshihikoIzutsu memaparkan segitiga relasi Tuhan dan manusia 

dalam al-Qur‟an, relasi ontologis, relasi komunikatif, dan relasi etis 

bagaimana hubungan Tuhan dan Manusia, konsep penciptaan manusia serta 

konsep tuhan. 

Ketiga: buku berjudul Tunduk Kepada Allah: Fungsi dan Peran 

Agama Dalam Kehidupan Manusia yang ditulis oleh Aflatun Muchtar di 

dalam buku ini menjelaskan hakikat manusia menurut Bintu Syati‟ al-Qur‟an 

mengungkap manusia dalam tiga istilah, yaitu: Al-Basyar, Al-Nass/al-ins dan 

al-Insan, lalu Bani Adam dan Dzurriyah Adam. yang ketiga-tiganya sama-

sama memiliki arti yaitu manusia. Namun bila dikembalikan kepada rasa 

bahasa (dzawq), secara hakikat istilah-istilah tersebut mempunyai perbedaan 

satu sama lain. 

Keempat: buku yang berjudul Manusia Sempurna: pandangan islam 

tentang hakikat manusia yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari dan 

pengantar Jalaludin Rakhmat, di  dalam buku ini menjelaskan manusia 

sempurna menurut islam adalah penting bagi muslim karena ibarat model dan 
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contoh, yang dengan meneladaninya kitapun dapat mencapai kesempurnaan 

manusiawi dalam islam. 

Kelima: buku yang berjudul Tema Pokok Al-Qur‟an karya Fazlur 

Rahman, dijelaskan makna Tuhan ialah makna dari realitas, sebuah makna 

yang dimanifestasikan, dijelaskan seta dibawakan dalam alam semesta ini 

adalah petanda Tuhan. Adapun peranan Tuhan dalam al-Qur‟an yang tidak 

dapat tidak bagi manusia. Jika “ingatan” kepada Allah dan adanya Allah 

memberikan arti dan tujuan kepada kehidupan maka tidak adanya Tuhan di 

dalam kesadaran manusia membuat kehidupannya tidak mempunyai arti dan 

tujuan. 

 

F. Kajian Teori 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian teori tematik 

(Maudhu‟i), Metode tafsir maudhui juga disebut dengan metode tematik 

karena pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam 

Al-Quran. Ada dua cara dalam tata kerja metode tafsir maudhu`i: pertama: 

dengan menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur‟an yang berbicara tentang satu 

masalah (maudhu/tema) tertentu serta mengarah kepada satu tujuan yang 

sama, sekalipun turunnya berbeda dan tersebar dalam pelbagai surah Al-

Quran. Kedua penafsiran yang dilakukan berdasarkan Al-Quran. 

Menurut Abd. Al-Hayy al-Farmawi, metode tematik atau Maudhu‟iy 

adalah memahami ayat-ayat al-Qur‟an yang mempunyai maksud yang sama, 



9 
 

 

dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah yang menyusunya 

berdasarkan kronologi sebab turunnya ayat tersebut. 

Al-Farmawiy mengemukakan tujuh langkah yang mesti dilakukan apabila 

seseorang ingin menggunakan metode Maudhu‟iy langkah-langkah atau cara 

kerja metode tafsir maudhu‟iy ini dapat dirinci sebagai berikut: .
6
 

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur‟an yang akan dikaji secara 

maudhu‟i (tematik) 

2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang 

ditetapkan, ayat makkiyah dan madaniyah. 

3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa 

turunnya. Disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat 

(asbab al-nuzul). 

4. Mengetahui korelasi (korelasi) ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing 

suratnya. 

5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematematis, 

sempurna dan utuh. 

6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist, bila dipandang perlu, 

sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas. 

7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan 

cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian serupa, 

mengkompromikan antara pengertian yang „am dan Khas, antara yang 

Mutlaq dan Muqayyad, menjelaskan ayat Nasikh dan  mansukh,  sehingga 

                                                           
6 Abd Al-Hayy Al-Farmawy, Metode Tafsir Maudhu‟iy terj. Suyana A. Jamrah (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Pertsada, 1996), 45-46. 
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ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi 

atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna 

yang sebenarnya tidak tepat. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode adalah cara yang ditempuh peneliti dalam menemukan 

pemahaman sejalan dengan fokus dan tujuan yang ditetapkan.
7
 Sedangkan 

penelitian usaha memahami fakta secara rasional empiris ditempuh melalui 

prosedur kegiatan tertentu sesuai dengan cara yang ditentukan peneliti. 

Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai usaha seseorang yang 

dilakukan secara sistematis mengikuti aturan-aturan untuk menjawab 

permasalahan yang hendak diteliti. Untuk memperoleh kesimpulan dan 

analisis yang tepat serta mencapai hasil yang diharapkan, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian adalah library research (penelitian pustaka) yaitu 

memperoleh data dengan penulis mengadakan penelitian kepustakaan. 

Dalam rangka menyeleseikan penulisan kajian ini, penulis 

menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (Library 

Research) yang menggunakan buku, kitab, jurnal, artikel dan dokumen-

dokumen ilmiah lain yang terkait dengan sumber data untuk mengolah 

penelitian ini. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu penelitian yang 

                                                           
7
 Maryaeni, Metode Penelitian Kebudayaan (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) , 58. 
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bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain (dalam hal ini tentang fitrah kebertuhanan manusia) secara holistik 

dengan cara deskripsi dengan bentuk kata-kata atau bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 

2. Metode pendekatan  

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan tafsir, yaitu menggunakan metode maudhui untuk menganalisi 

data. Metode Maudhui ialah metode tematik karena pembahasannya 

berdasarkan pada tema-tema khusus al-Qur‟an seperti yang telah 

ditentukan oleh mufasir.
8
. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun kemudian 

dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait 

dengannya, seperti asbab an-nuzul, kosa kata dan sebagainya. Semua 

dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau 

fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secar ilmiah, baik 

argumentasi itu berasal dari al-Qur‟an. Hadist maupun pemikiran 

rasional.
9
  

3. Data 

a. Ayat-ayat al-Qur‟an tentang Fitrah kebertuhanan manusia. 

b. Hadis-hadis yang terkait dengan fitrah kebertuhanan manusia. 

                                                           
8 Abd. Muin Salim, Metodologi Ilmu Tafsir, (Yogyakarta: Teras, 2010), 152. 
9 Nasruddin Baidan, Metodologi Penafsiran Al-Qur‟an Cet III, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 

, 72. 
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c. Penafsiran ayat-ayat fitrah kebertuhanan manusia menurut para 

mufasir. 

4. Sumber Data 

a. Sumber primer 

Yaitu data yang diperoleh dari data-data sumber primer, yaitu 

sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut yang menjadi 

rujukan pertama dalam penelitian.
10

 Adapun sember primer penelitian 

ini adalah ayat ayat al-Qur‟an tentang Fitrah kebertuhanan manusia, 

untuk memudahkan pelacakan ayat-ayat al-Qur‟an yang diperlukan 

dalam membahas topik-topik tertentu, dan kitab kitab yang digunakan 

ialah:  

1) Al-Qur‟an Karim 

2) Al-Mu‟jam al-Mufahras li alfaz al-Qur‟an karya Muhammad Fuad 

Abdul Baqi. 

3) Kitab Tafsir Ibnu Katsir Karya Ibnu Katsir 

4) Kitab Tafsir al-Mishbah karya Quraish Shihab. 

5) Kitab Tafsir al-Maraghy karya Mustafa al-Maraghiy. 

b. Sumber sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang 

memuat informasi atau data tersebut yang materinya secara tidak 

langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan.
11

 Data ini 

berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder berisi tentang 

                                                           
10 Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan (Yogyakarta: Gajah Mada University 

Press, 1996) , 216. 
11 Ibid., hlm 217. 
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tulisan-tulisan yang berhubungan dengan materi pokok yang dikaji. 

Adapun sumber data sekundernya berupa buku-buku yang membahas 

tentang Fitrah Kebertuhanan Manusia dalam Al-Qur‟an yang 

khususnya pada surat Al-A‟raf 7:172. Seperti Buku yang berjudul: 

1. Samudera Pemikiran Al-Gazali karya Imam Al-Gazali 

2. Tema Pokok Al-Qur‟an karya Fazlur Rahman 

3. Tunduk Kepada Allah Fungsi dan Peran Agama Dalam Kehidupan 

Manusia karya Aflatun Muchtar 

4. Manusia Sempurna, pandangan islam tentang hakikat mnusiaa 

karya Murtadha Muthahhari 

5. Manusia sempurna, nilai dan kepribadian manusia pada 

intelektualitas, spiritualitas dan tanggung jawab sosial karya 

Murtadha Muthahhari. 

6. Insan Yang Suci Konsep Fithrah dalam Islam karya Yasien 

Mohamed 

7. Sosiologi Islam, pandangan dunia Islam dalam Kajian Sosiologi 

untuk Gerakan Sosial Baru Karya Ali Syariati 

8. Falsafah agama & kemanusiaan, perspektif al-Qur‟an dan 

Rasionalisme Islam karya Murtadha Muthahhari 

9. Relasi Tuhan dan Manusia, pendekatan Semantik Terhadap Al-

Qur‟an Karya Toshihiko Izutsu 
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5. Teknik Pengolahan Data 

Untuk menemukan pengertian yang diinginkan penulis mengolah 

data yang ada sebagai berikut:  

a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data diperoleh terutama dari 

segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antara satu dengan 

lainnya. 

b. Organizing, yaitu menyusun kembali data yang sudah dikumpulkan 

dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh dengan kerangka 

yang sudah direncanakan sebelumnya. 

6. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah  prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan.
12

 Adapun metode pengumpulan 

data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode tematik, 

yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur‟an terkait fitrah 

kebertuhanan manusia. 

Metode tematik (Maudhu‟i) ada dua cara dalam tata kerja metode 

tafsir Maudhu‟i, pertama, dengan cara menghimpun seluruh ayat al-

Qur‟an yang berbicara tentang satu masalah (Maudhu‟i/tema) tertentu 

serta mengarah pada satu tujuan yang sama, sekalipun turunnya berbeda 

dan tersebar dalam berbagai surat al-Qur‟an. Kedua, penafsiran yang 

dilakukan berdasarkan seluruh surat al-Qur‟an.
13

 

 

                                                           
12 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011), 83. 
13 M. Al-Fatih Suryadilaga dkk, Metodologi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2005), 47. 
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7. Metode Analisis Data 

Untuk menemukan suatu temuan atau hal baru dalam penelitian, 

baik temuan substantif maupun formal, maka dibutuhkan analisis data 

Setelah data data terkumpul, baik data primer maupun sekunder. Langkah 

pertama yaitu penulis mengumpulkan ayat-ayat tentang fitrah 

kebertuhanan manusia, kemudian mencari dan menjelaskan tafsiran dari 

beberapa mufasir. Kemudian mencari pesan yang terkandung dalam ayat 

fitrah kebertuhanan manusia. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa 

deskriptif analistik, yaitu menuturkan, menggambarkan, dan 

mengklasifikasi secara objektif data yang dikaji dan menganalisis data.  

 

H. Sistematika Pembahasan  

Sistematika penulisan merupakan kerangka (rumusan pokok 

pembahasan) suatu karya ilmiah. Urutan pembahasan dalam penelitian ini bisa 

dibagi menjadi tiga bagian utama yakni pendahuluan, isi dan penutup. Pada 

uraian bab-bab dirumuskan secara runtut, dimulai dari bab pertama hingga bab 

kelima yaitu: 

BAB I pada bab satu ini berisi pendahuluan, guna memberikan gambaran isi 

skripsi secara global yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode 

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data serta sistematika 
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penulisan. Bab ini menguraikan secara jelas apa, mengapa dan bagaimana 

penelitian ini dilakukan. 

BAB II pada bab ke dua merupakan landasan teori. Yaitu menjelasan tentang 

hakikat manusia, yang berisi pengertian manusia dari beberapa intelektual, 

asal usul manusia. 

Bab III  pada bab ke tiga menjelaskan tentang pengertian fitrah, pengertian 

Tuhan dan penafsiran ayat fitrah kebertuhanan manusia dalam al-Qur‟an surat 

al-A‟raf: 172. 

Bab IV  pada bab ke empat ini berisi penutup  

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Manusia Menurut Beberapa Ahli 

Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan sekaligus paling unik 

bila dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Karena keunikannya inilah, 

manusia selalu menarik untuk diteliti dan dibicarakan. Pembicaraan manusia 

dan hakikatnya seolah-olah tidak pernah mengenal kata “tuntas”, walaupun 

dalam perspektif bermacam-macam. Seperti halnya perspektif filsafat 

(manthiq), ekonomi, sosiologi, antropologi, psikologi, dan tidak kalah penting 

pembahasan tentang manusia dalam perspektif al-Qur‟an.
14

 

Menurut Endang Saifuddin M.A:  

“Manusia adalah makhluk berfikir. Berfikir adalah bertanya. Bertanya 

adalah mencari jawaban. Mencari jawaban adalah mencari kebenaran. 

Jadi: manusia adalah makhuk pencari kebenaran.”
15

 

 

Adinegoro  juga mengatakan:  

“Manusia adalah alam kecil, sebagian dari alam besar yang di atas  bumi, 

sebagian dari makhluk yang bernyawa. Akan tetapi makhluk yang 

mngetahui kealamannya, yang mengetahui dan dapat menguasai kekuatan 

alam di luar dan di dalam dirinya (lahi dan batin). Prof. Abbas Mahmud 

Al-Aqqad juga mengatakan, bahwa manusia adalah makhluk yang 

bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan.
16

 

 

Saifuddin Anshori M A. Dalam bukunya Ilmu Filsafat Agama 

mengatakan bahwa:  

                                                           
14 Mukhtar Sholihin, Rosihon Anwar, Hakikat Manusia Menggali Potensi Kesadaran Pendidikan 

Diri, dan Psikologi Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 9. 
15

Abu Bakar Muhammad, membangun manusia seutuhnya menurut al-Qur‟an (Surabaya: 

Al-Ikhlas, TT), 20. 
16

 Ibid., 20-22. 
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”Manusia adalah makhluk berfikir. Berfikir adalah bertanya. Bertanya 

adalah mencari jawaban. Mencari jawaban adalah mencari jawaban. 

Jadi: manusia adalah makhluk pencari kebenaran.”
17

 

 

Adinegoro dalam bukunya” Ensiklopedi Umum Dalam Bahasa 

Indonesia”, Prof Abbas Mahmud Al-Aqqad dalam kitabnya: Haqaiqul Islam 

wa A Bathilu Khusumihi”, mengatakan bahwa: 

“Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, yang diciptakan 

dengan sifat-sifat ketuhanan. Tetapi manusia tidak sama dalam 

memandang manusia” karena banyak versi cara pandang dan cara 

menddefinisikan siapa hakikat manusia.
18

  

 

 

B. Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Berkaitan Dengan Manusia 

Banyak istilah yang mengungkap arti manusia, seperti kata Basyar yan 

disebut sebanyak 37 kali dalam al-Qur‟an
19

 kata al-Nass dinyatakan dalam al-

Qur‟an sebanyak 240 kali
20

, kata al-Ins disebut sebanyak 18 kali
21

, kataa al-

Insan disebut sebanyak 65 kali
22

, lalu kata Banu Adam dituturkan sebanyak 8 

kali
23

 dan Dzurriyah Adam disebut satu kali.
24

  

Banyak sekali ayat al-Qur‟an yang membahas manusia dalam al-

Qur‟an. Adapun tabel distribusi manusia diantaranya ialah sebagai berikut:
25

  

 

 

                                                           
17 Abu Bakar Muhammad, Membangun Manusia Seutuhnya menurut al-Qur‟an (Surabaya: Al-

Ikhlas, ), 20. 
18

 Ibid, hlm 21-22. 
19

 Fuad „Abd al-Baqi, al-Mu‟jam al-MufahrosLi alfazh al-Qur‟an al-Karim, (Bairut Darl 

al-Ma‟rifat, 1994M/1414 H), 120-121. 
20

 Ibid., hlm 726-729. 
21

 Ibid., hlm 93. 
22

 Ibid., hlm 93-94. 
23

 Ibid., hlm 136-138. 
24

 Ibid., hlm 270. 

 
25

Tedi Priatna & Teti Ratnasih, article. dari  Fuad „Abd al-Baqi, al-Mu‟jam al-

MufahrosLi alfazh al-Qur‟an al-Karim, (Bairut Darl al-Ma‟rifat, 1994M/1414 H), 119-120. 
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NO UNGKAPAN Pemakaian pertama dalam al-Qur‟an jumlah 

1 Al-Insan Al-Alaq: 2 
          

65 

2 Al-Nass Al-Nass: 1 
         

 

241 

3 Al-Ins Al-A‟Raf: 

38 
              

         

           

             

         

             

             

         

18 

4 Unas Al-A‟Raf: 

82    
           

        

             

5 

5 Anasiy Al-

Furqan: 49 
          

           

   

 

1 
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6 Insiyy  Maryam: 

26 
            

             

          

        

1 

Jumlah  331 

 

Al-Qur‟an mengungkap manusia dalam tiga istilah, yang dalam 

Ensiklopedi semua kata tesebut memilik arti yang sama. Tetapi secara hakikat 

istilah tersebut memiliki perbedaan satu sama lainnya. yaitu: 

a. Al-Basyar,  tersusun dari akar kata ba, syin, dan ra, yang berarti “sesuatu 

yang tampak baik dan indah” atau bergembira menggembirakan, atau 

menguliti/mengupas (buah)” atau “memperhatikan dan mengurus sesuatu”  

menurut al-Raghib, kata basyar adalah bentuk jamak dari kata basyirah, 

yang artinya “kulit”. 

b.  Al-Nas, al-ins, dan al-insan, yang al Nas dalam konteks ini dipandang 

dari aspeknya sebagai makhluk sosial. Sedangkan kata Ins dan al-Insan 

berasal dari satu akar kata Hamzah, Nun, Syin keduanya meempunyai 

makna yang berbeda. Al-ins  berhadapan dengan kata jin yang berarti jin 

atau makhluk halus, atau jan yang juga bermakna jin.  Al ins dan jin 

keduanya memiliki dua unsur yang berbeda , yaitu manusia dapat diindra 

dan jin tidak dapat diindera. Manusia tidak liar (adam al-tawahhus) dan jin 

liar (tawahhusi). Sedangkan ial-Insan lebih mengacu pada peningkatan ke 

derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku 
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jabatan khalifah dan memikul beban tanggungjawab dan amanat manusia 

di muka bumi, karena sebagai khalifah manusia dibekali dengan ilmu, 

persepsi, akal dan nurani. Menurut Bintu Syathi‟ ilmu dan pengetahuanlah 

yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. 

c. Banu Adam dan Dzurriyah Adam, artinya banu ialah sesuatu yang lahir 

dari yang lain. Dan Dzurriyah yang artinya halus lembut dan tersebar. 

Kedua istilah ini diartikan dengan manusia karena dikaitkan dengan kata 

adam. dan keturunan yang berasal dari Adam.
 26

 

 

 

 

                                                           
26

 Aflatun Muchtar, Tunduk Kepada Allah: Fungsi dan Peran Agama Dalam Kehidupan 

Manusia (Jakarta Selatan: PARAMADINA, 2001), 104-109. 
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BAB III  

HAKIKAT MANUSIA 

 

Kita tahu bahwa ada sejumlah pandangan yang berbeda-beda tentang 

hakikat manusia. Dua diantara pandangan-pandangan tersebut saling berlawanan, 

yakni pandangan kaum spiritualis dan pandangan kaum materialis. Menurut kaum 

spiritualis manusia adalah suatu realitas yang tersusun dari tubuh dan roh. Roh 

bersifat abadi dan tidak musnah dengan kematian, dan kita tahu bahwa agama dan 

teks-teks islami membenarkan pandangan ini. Sebaliknya, dalam pandangan kaum 

materialis, manusia hanyalah mesin tubuh, yang dihancurkan dengan mesin 

kematian, dan pemisahannya berarti pecahnya kepribadiannya. 

Sekalipun terdapat perbedaan besar dari dua pendapat ini, ada sesuatu 

yang tentangnya kedua pandangan bersepakat, dan itu adalah bahwa elemen-

elemen nonmaterial tertentu yang bisa disebut intelektual, dan yang memberi nilai 

dan kepribadian kepada seorang manusia. Apabila kedua elemen itu dicabut dari 

manusia, ia akan tenggelam ke dalam level binatang.
27

 

Menurut konsepsi islam, sejarah manusia sangatlah luar biasa. Menurut 

islam, menusia bukan sekedar “homo erectus berkaki dua”, yang dapat berbicara 

dan berkuku lebar. Dari perspektif al-qur‟an, manusia juga terlalu dalam dan 

misterius untuk didefiniskan dengan cara sederhana. Al-Qur‟an disamping 

menyanjung, juga memandang rendah manusia. Al-Qur‟an sangat memuji 

manusia dan juga sangat memperoloknya. Al-Qur‟an menggambarkan manusia 

                                                           
27

 Murtadha Muthahhari, Manusia Sempurna:  Nilai dan Kepribadian Manusia pada 

Intelektualitas Spiritualitas dan Tanggung Jawab Sosial, (Yogyakarta: Rausyan Fikr Institute, 

2015), 33. 
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sebagai makhluk yang lebih unggul daripada lagit, bumi dan para malaikat, serta 

sekaligus menyatakan bahwa manusia bahkan lebih rendah daripada setan dan 

binatang ternak. Al-Qur‟an berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang 

memiliki cukup kekuatan untuk mengendalikan dunia dan memperoleh jasa para 

malaikat, tetapi manusia juga seringkali terpuruk. Manusialah yang mengambil 

keputusan tentang dirinya sendiri dan yang menentukan nasibnya.  

Dalam pembahasan selanjutnya akan membahas masalah-masalah 

mengenai pengertian manusia menurut beberapa intelektual, asal-usul manusia 

dilihat dari sudut pandang sains dan al-Qur‟an, serta bagaimana hakikat manusia 

menurut perspektif al-Qur‟an. 

A. Asal-usul Manusia menurut  Al-Qur’an 

Allah berfirman kepada para malaikat dalam surat al-Baqarah[2]: 30 

dengan berfirman, “ Aku ingin menciptakan seorang khalifah di atas bumi.” 

Betapa agung nilai manusia menurut islam. Bahkan, humanisme eropa 

pascarenaisans tidak pernah dapat memahami kesucian agung sperti itu bagi 

manusia. Allah, yang dalam pandangan islam dari semua orang beriman, 

merupakan keberadaan paling agung dan paling mulia dari seluruh entitas, 

pencipta adam, penguasa kosmos, berbicara kepada para malaikat, dan 

mengenalkan manusia kepada mereka sebagai wakil-Nya. Seluruh misi 

manusia menurut islam menjadi jelas dari firman Ilahi ini. Misi serupa yang 

Allah miliki di kosmos adalah manusia harus bertindak di bumi sebagai wakil 
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Tuhan. Maka, keutamaan pertama yang manusia miliki adalah sebagai wakil 

Tuhan di bumi.
28

 

Para malaikat bertanya: “apakah Engkau ingin menciptakan orang 

yang akan melakukan pertumpahan darah, kejahatan, kebencian dan balas 

dendam.” (karena sebelum Adam sudah ada orang-orang lain yang seperti 

manusia hari ini melakukan pertumpahan darah, kejahatan, kerusakan dan 

dosa.) namun Allah menjawab, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, 

dan kemudian memulai tugas menciptakan manusia. 

Pada titik inilah aspek simbolik dari kisah tersebut berawal. 

Perhatikanlah betapa hebat kebenaran-kebenaran mengenai manusia 

tersembunyi dibawah simbol-simbol ini. Allah ingin menciptakan wakilnya di 

Bumi, permukaan bumi. Orang mungkin berharap bahwa material-material 

yang paling suci dan bernilai akan dipilih. Sebaliknya, Allah menciptakan 

substansi yang paling rendah. Al-Qur‟an menyebutkan pada tiga kesempatan 

tentang substansi yang manusia dibentuk darinya. Pertama Allah 

menggunakan ungkapan “seperti tembikar” yaitu tanah kering dan terbentuk 

dari endapan. 

              

 

Artinya: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, (Q.S 

Ar-Rahman [55]: 14)
29

 

 

                  

                                                           
28

 Ali Syari‟ati, Sosiologi Islam:Pandangan Dunia Islam dalam Kajian Sosiologi untuk 

Gerakan Sosial Baru, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013),102. 
29

 Al-Qur‟an, Ar-Rahman [55]: 14. 
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Artinya: dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari 

tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi 

bentuk. (Q.S Al-Hijr [15]: 26)
 30

 

 

                       

     

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu 

ditentukannya ajal (kematianmu), dan ada lagi suatu ajal yang ada 

pada sisi-Nya (yang Dia sendirilah mengetahuinya), kemudian 

kamu masih ragu-ragu (tentang berbangkit itu). (Q.S Al-An‟am[6]: 

2)
31

 

               

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu 

saripati (berasal) dari tanah. (Q.S Al-Mu‟minun [23]: 12)
32

 

 

Selanjutnya, Allah mulai bekerja dan berkehendak untuk menciptakan 

seorang wakil-Nya. Wakil yang berharga ini Dia ciptakan dari tanah kering 

kemudian Dia meniupkan sebagian Roh-Nya ke dalam tanah dan terciptalah 

manusia.
33

 

Dalam bahasa manusia, simbol terendah dari kemalangan dan 

kehinaan manusia adalah lumpur. Tidak ada makhluk yang eksis di alam yang 

lebih rendah dari lumpur. Dalam bahasa manusia pula, wujud yang paling 

mulia dan paling suci adalah Allah, sedangkan bagian yang paling agung, suci 

dan mulia dari setiap wujud adalah rohnya. Manusia, khalifah Allah, 

diciptakan dari lumpur, dari tanah hasil endapan, dari substansi terendah di 

dunia, kemudian Allah meniupkan di dalamnya.  bukan darah-Nya atau Jasad-

                                                           
30

 Al-Qur‟an, Al-Hijr [15]: 26. 
31

 Al-Qur‟an, Al-An‟am[6]: 2. 
32

 Al-Qur‟an, Al-Mu‟minun [23]: 12. 
33

Ali Syari‟ati, Sosiologi Islam:Pandangan Dunia Islam dalam Kajian Sosiologi untuk 

Gerakan Sosial Baru, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013),103. 
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Nya bukan itu semua, tapi Roh-Nya, entitas termulia yang karenanya bahasa-

bahasa manusia memiliki nama. Allah adalah wujud yang sangat mulia, Roh-

Nya adalah entitas paling mulia yang terkandung, dan konsep paling mulia 

yang pernah muncul dalam kehidupan manusia. 

Dengan demikian, manusia tersusun dari lumpur dan roh Ilahi, wujud 

dua dimensi, dan makhluk dengan dua sifat karena berlawanan dengan segala 

wujud lainnya yang satu dimensi. Satu dimensi cenderung  kepada lumpur dan 

kerendahan, serta stagnasi dan keadaan tidak bergerak ketika sebuah sungai 

meluap airnya, sungai itu meninggalkan endapan lumpur tertentu yang tidak 

memiliki segala gerak dan kehidupan. Fitrah manusia dalam salah satu 

dimensinya justru ingin berada dalam kondisi ketenangan endapan ini. 

Namun, dimensi lain, dimensi roh Ilahi, sebagaimana dinamakan dalam al-

Qur‟an, ingin naik dan menanjak hingga puncak tertinggi yang mungkin 

menuju Allah dan Roh Allah. 
34

   

                         

                           

                             

                        

        

Artinya: 31. dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat 

lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 

                                                           
34

 Ibid., hlm 104. 
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jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!" 32. mereka 

menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui 

selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; 

Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana[35]." 33. Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah 

kepada mereka Nama-nama benda ini." Maka setelah 

diberitahukannya kepada mereka Nama-nama benda itu, Allah 

berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa 

Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan 

mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu 

sembunyikan?" (Q.S. Al-Baqarah[2]: 31-33.
35

 

 

Maka, setelah menciptakan manusia, Allah mengajarkan manusia 

nama-nama, sehingga manusia menjadi pemilik nama-nama itu, yang oleh 

Allah hanya diajarkan kepada Adam saja, hingga pada saat Adam dan para 

malaikat berkumpul. Allah bertanya nama-nama yang sudah Dia ajarkan 

kepada Adam. Para malaikatpun tidak mampu menjawab justru Adam lah 

yang mampu menjawab pertanyaan Allah. Hingga disuruh bersujudlah para 

malaikat kepada Adam tersebut.”Bersujudlah kalian kepada makhluk dua 

dimensi-Ku ini” seluruh malaikat, besar dan kecil, diperintahkan untuk 

bersujud dihadapan makhluk ini. Inilah humanisme sejati, betapa besar 

martabat dan ketinggian manusia, hingga seluruh malaikat, walaupun mereka 

lebih unggul daripada manusia. Fakta, mereka diciptakan dari Nur cahaya, 

sedangkan manusia diciptakan dari lumpur dan tanah, diperintahkan untuk 

bersujud di hadapan manusia.
36

   

Dan dalam hadis yang artinya: Rasulullah saw bersabda, 

”sesungguhnya manusia itu berasal dari Adam dan Adam itu 

(diciptakan) dari tanah,” (HR. Al-Bukhari) 

                                                           
35

 Al-Qur‟an, Al-Baqarah[2]: 31-33. 
36

  Ali Syari‟ati, Sosiologi Islam:Pandangan Dunia Islam dalam Kajian Sosiologi untuk 

Gerakan Sosial Baru, (Yogyakarta: RausyanFikr Institute, 2013), 104.  
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Abdullah Bin Mas‟ud berkata: “Rasulullah Saw bersabda, 

“sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan penciptaannya di 

rahim ibunya (embrio) selama empat puluh hari. Kemudian selama 

itu pula (empat puluh hari) dijadikan segumpal darah. Kemudian 

selama itu pula (empat puluh hari) dijadikan sepotog daging. 

Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh 

kepadanya (untuk menuliskan/menetapkan) empat kalimat 

(macam):rizkinya, ajal (umurnya), amalnya, dan buruk baik 

(nasibnya).” (HR. Al-Bukhari).
37

 

Seperti makhluk-makhluk lainnya, manusia adalah ciptaan Allah. Ia 

diciptakan secara alamiah karena Tuhan menciptakan Adam dari tanah, ayat-

ayatnya diantaranya yang berbunyi: 

                   

 

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari 

tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi 

bentuk. (Al-Hijr[15]: 26)
 38

 

 

                       

 

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah 

liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk, 

(Q.S Al-Hijr[15]:28)
39
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Artinya: Berkata Iblis: "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia 

yang Engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering (yang 

berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk" (Q.S Al-Hijr [15]: 

33)
40

 

 

Dan masih banyak ayat-ayat lainnya. Yang jika diorganisir ke dalam 

diri manusia akan menghasilkan ekstrak sulala (air mani). Jika masuk ke 

dalam rahim air ini mengalami sebuah proses kreatif seperti yang dinyatakan 

oleh ayat-ayat:
41

 

                         

                           

                             

Artinya: (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. (Q.S Al-Mu‟minun [23]: 12-14) 

 

Tetapi manusia berbeda dari ciptaan-ciptaan alamiah lainnya karena 

setelah dibentuk, Allah “meniupkan ruh-Ku sendiri” ke dalam diri manusia, 

seperti dijelaskan dalam ayat yang berbunyi: 
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Artinya: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan telah 

meniup kan kedalamnya ruh (ciptaan)-Ku, Maka tunduklah kamu 

kepadanya dengan bersujud. (Q.S Al-Hijr[15]: 29).
 42

 

 

Dan masih banyak ayat lain yang menjelaskan tentang penciptaan 

manusia.
43

 

1. Menurut kejadian Adam a.s. 

Kisah Adam dan penciptaannya dalam al-Qur‟an Allah berfirman 

kepada para malaikat dalam surat al-Baqarah[2]: 30 dengan mengatakan, “ 

Aku ingin menciptakan seorang khalifah di atas bumi.”:  

                             

                      

          

 

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak 

menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat 

kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami 

Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 

Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. al-Baqarah[2]: 30)
44

 

 

Betapa agung nilai manusia menurut islam. Bahkan, humanisme 

eropa pascarenaisans tidak pernah dapat memahami kesucian agung sperti 

itu bagi manusia. Allah, yang dalam pandangan islam dari semua orang 

beriman, merupakan keberadaan paling agung dan paling mulia dari 

seluruh entitas, pencipta Adam, penguasa kosmos, berbicara kepada para 
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malaikat, dan mengenalkan manusia kepada mereka sebagai wakil-Nya. 

Seluruh misi manusia menurut islam menjadi jelas dari firman Ilahi ini. 

Misi serupa yang Allah miliki di kosmos adalah manusia harus bertindak 

di bumi sebagai wakil Tuhan. Maka, keutamaan pertama yang manusia 

miliki adalah sebagai wakil Tuhan di bumi.
45

 

Para malaikat bertanya, dengan mengatakan, “apakah Engkau 

ingin menciptakan orang yang akan melakukan pertumpahan darah, 

kejahatan, kebencian dan balas dendam.” (karena sebelum Adam sudah 

ada orang-orang lain yang seperti manusia hari ini melakukan 

pertumpahan darah, kejahatan, kerusakan dan dosa.) namun Allah 

menjawab, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan kemudian 

memulai tugas menciptakan manusia. 

Pada titik inilah aspek simbolik dari kisah tersebut berawal. 

Perhatikanlah betapa hebat kebenaran-kebenaran mengenai manusia 

tersembunyi dibawah simbol-simbol ini. Allah ingin menciptakan 

wakilnya di Bumi, permukaan bumi. Orang mungkin berharap bahwa 

material-material yang paling suci dan bernilai akan dipilih. Sebaliknya, 

Allah menciptakan substansi yang paling rendah. Al-Qur‟an menyebutkan 

pada tiga kesempatan tentang substansi yang manusia dibentuk darinya. 

Pertama Allah menggunakan ungkapan “seperti tembikar” yaitu tanah 

kering dan terbentuk dari endapan.
46
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Artinya: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, 

(Q.S Ar-Rahman [55]: 14)
 47

 

 

                  

 

Artinya: dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari 

tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi 

bentuk. (Q.S Al-Hijr [15]: 26)
 48

 

 

Manusia adalah ciptaan Allah, Ia diciptakan secara alamiah karena 

tuhan menciptakan Adam dari tanah (Al-Hijr:26, Al-Qashas, 33, Al-

An‟am:2, Al-A‟raf:12)  dan ayat-ayat lainnya. Yang, jika diorganisir ke 

dalam diri manusia akan menghasilkan ekstrak sulala  (air mani).jika 

masuk kedalam rahim air ini mengalami sebuah proses kreatif seperti yang 

dinyatakan dalam surat As-Sajdah: 8 dan lain-lainnya. .
49

 

 Al-Qur‟an menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dan 

setelah sempurna kejadiannya dihembuskannya kepada Ruh Ilahi, 

dijelaskan dalam al-Qur‟an:  

                           

              

 

Artinya: 71. (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: 

"Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah” 72. 

Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan 
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kepadanya roh (ciptaan)Ku; Maka hendaklah kamu tersungkur 

dengan bersujud kepadaNya". (Q.S Shad [38]: 71-72.
 50

 

 

Manusia merupakan kesatuan dua unsur pokok, yang jelas tidak 

dapat dipisahkan karena jika dipisah maka bukan disebut manusia lagi 

sebagaimana halnya air yang merupakan perpaduan antara oksigen dan 

hidrogen yang tidak dapat dipisahkan, karena kalau dipisah ia tidak 

menjadi air lagi.
51

 

2. Menurut Kelahiran Isa al-Masih a.s. 

Isa al-Masih a.s. adalah nabi yang terakhir  yang diutus oleh Allah 

kepada Bani Israil. Dia dilahirkan oleh Maryam binti Imran. Atas 

kekuasaan Allah ia dilahirkan tanpa ayah hingga dinasabkan kepada 

ibunya. Latar belakang kelahirannya dinyatakan di dalam al-Qur‟an secara 

khusus dalam 11 ayat pada surat Maryam. Kelahiran Isa al-Masih tanpa 

ayah tersebut dinilai sebagai proses kelahiran yang ganjil, hingga tidak 

mengherankan jika timbul fitnah besar, terutama di kalangan orang-orang 

Yahudi yang mengingkarinya, mereka menfitnah kesucian Isa al-Masih 

dengan menasabkannya kepada Yusuf al Najjar, teman Ibunya, Maryam. 

Sebagai alasan yang mereka  buat untuk menuduh Maryam berbuat keji 

(zina). Sebaliknya bentuk fitnah lain yang tak kalah pentingnya timbul dari 

sebagian pengikut Isa al-Masih sendiri, hingga menyebabkan kekufuran 

mereka. Kelompok orang-orang Nasrani ini mengkultuskan Isa al-Masih 

dengan mengangkat derajat kenabiaannya ke posisi Tuhan dengan 
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meyakininya ssebagai anak Allah, padahal Allah tidak mempunyai anak 

dan tidak ada Tuhan lain besertaNya..
52

 Tuduhan yang mengada-ada 

tersebut dibantah oleh al-Qur‟an dengan dengan penjelasan dalam al-

Qur‟an:  

                      

       

Artinya: 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. (QS. Ali Imran[3]:59) 

 

Dari sikap dan keyakinan yang mereka perlihatkan tersebut, maka 

orang-orang Yahudi dan Nashrani yang berbuat demikian itu berada dalam 

kesesatan. Orang-orang Yahudi sesat karena menuduh Isa al-Masih anak 

zina, sedangkan orang-orang Nashrani sesat karena mereka 

mengkultuskannya sebagai anak Allah.  

                      

                      

                      

                         

                         

Artinya: 45. (ingatlah), ketika Malaikat berkata: "Hai Maryam, 

seungguhnya Allah menggembirakan kamu (dengan kelahiran 
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seorang putera yang diciptakan) dengan kalimat[195] (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. 

(QS. Ali Imran [3]: 45-47)
53

 

 

                    

Artinya: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan Kami, Dia tidak 

beristeri dan tidak (pula) beranak. (Q.S Al-Jinn [72]: 3)
54

 

 

Latar belakang kelahiran Isa al-Masih yang berbeda dengan proses 

kelahiran manusia pada umumnya, merupakan bagian dari tanda-tanda 

keagungan dan kekuasaan Allah sekaligus bukti dari kekuasaanNya 

dengan menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu sehingga 

dapat menjadikan segala sesuatu luar biasa. Penjelasan al-Qur‟an tentang 

kelahiran Isa al-Masih a.s. tersebut, ternyata tidak mengubah keyainan 

orang-orang Yahudi . mereka tetap berpegang pada keyakinan semula 

bahwa Isa al-Masih mempunyai ayah dan ibu. Dan Yusuf atau Yoseph 

diyakini sebagai ayahnya. Dan mereka menetapkan kelahiran Isa al-Masih 

pada tanggal 25 Desember. Dan pada tanggal itulah mulai berlaku 

pengananggalan Masehi. 
55
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Artinya: Wahai ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam 

agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah 

kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera 

Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) 

kalimat-Nya.  yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan 

(dengan tiupan) roh dari-Nya[385]. Maka berimanlah kamu 

kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu 

mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari Ucapan itu). 

(Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha 

Esa, Maha suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di 

langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. cukuplah Allah 

menjadi Pemelihara. (Q.s Al-Nisa[4]: 171)
56

 

 

Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa Isa a.s. adalah manusiaa 

yaang diciptakan oleh Tuhan, dan bukan Tuhan yang menciptakan, dia 

putra Maryam dan bukan putra Allah. Seperti manusia lainnya, secara fisik 

al-Masih dan Maryam memiliki struktur dan komposisi tubuh yang 

terbentuk dari rangka tubuh, daging dan darah.
57
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B. Esensi Manusia dalam Perspektif Al-Qur’an 

Menurut Endang Saifuddin M.A:  

“Manusia adalah makhluk berfikir. Berfikir adalah bertanya. Bertanya 

adalah mencari jawaban. Mencari jawaban adalah mencari kebenaran. 

Jadi: manusia adalah makhuk pencari kebenaran.”
58

 

 

Adinegoro  juga mengatakan:  

“Manusia adalah alam kecil, sebagian dari alam besar yang di atas  

bumi, sebagian dari makhluk yang bernyawa. Akan tetapi makhluk 

yang mngetahui kealamannya, yang mengetahui dan dapat menguasai 

kekuatan alam di luar dan di dalam dirinya (lahi dan batin). Prof. 

Abbas Mahmud Al-Aqqad juga mengatakan, bahwa manusia adalah 

makhluk yang bertanggung jawab, yang diciptakan dengan sifat-sifat 

ketuhanan.
59

 

 

Al-Qur‟an mengungkap manusia dalam tiga istilah, yang dalam 

Ensiklopedi semua kata tesebut memilik arti yang sama. Tetapi secara hakikat 

istilah tersebut memiliki perbedaan satu sama lainnya. yaitu: 

d. Al-Basyar,  tersusun dari akar kata ba, syin, dan ra, yang berarti “sesuatu 

yang tampak baik dan indah” atau bergembira menggembirakan, atau 

menguliti/mengupas (buah)” atau “memperhatikan dan mengurus sesuatu”  

menurut al-Raghib, kata basyar adalah bentuk jamak dari kata basyirah, 

yang artinya “kulit”. 

e.  Al-Nas, al-ins, dan al-insan, yang al Nas dalam konteks ini dipandang 

dari aspeknya sebagai makhluk sosial. Sedangkan kata Ins dan al-Insan 

berasal dari satu akar kata Hamzah, Nun, Syin keduanya meempunyai 

makna yang berbeda. Al-ins  berhadapan dengan kata jin yang berarti jin 
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atau makhluk halus, atau jan yang juga bermakna jin.  Al ins dan jin 

keduanya memiliki dua unsur yang berbeda , yaitu manusia dapat diindra 

dan jin tidak dapat diindera. Manusia tidak liar (adam al-tawahhus) dan jin 

liar (tawahhusi). Sedangkan ial-Insan lebih mengacu pada peningkatan ke 

derajat yang dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku 

jabatan khalifah dan memikul beban tanggungjawab dan amanat manusia 

di muka bumi, karena sebagai khalifah manusia dibekali dengan ilmu, 

persepsi, akal dan nurani. Menurut Bintu Syathi‟ ilmu dan pengetahuanlah 

yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. 

f. Banu Adam dan Dzurriyah Adam, artinya banu ialah sesuatu yang lahir 

dari yang lain. Dan Dzurriyah yang artinya halus lembut dan tersebar. 

Kedua istilah ini diartikan dengan manusia karena dikaitkan dengan kata 

adam. dan keturunan yang berasal dari Adam.
 60

 

Manusia adalah juga “makhluk yang dibebani tanggung jawab dan 

diciptakan dengan memiliki sifat-sifat ketuhanan”. Manusia adalah makhluk 

ciptaan Allah SWT yang dibekali ilmu pengetahuan dan diberi amanat dan 

tanggung jawab sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Dalam berbagai ayat 

manusia dijelaskan sebagai makhluk yang tinggi derajatnya, dan dalam ayat 

yang lain ia dicela, bahkan dalam sebuah surat ia dipuji dan sekaligus 

direndahkan. Dan dalam berbagai ayat ditegaskan pula bahwa disamping 

mempunyai kelebihan manusia juga mempunyai kelemahan namun dengan 

bekal ilmu dan berfikir manusia dapat membedakan yang buruk dan yang 
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baik. manusia adalah makhluk yang memiliki potensial untuk menerima 

kebaikan dan kejahatan. Karena ia adalah makhluk yang bertanggung jawab. 

Oleh karena itu manusia dapat menjadi hina dan turun ke derajat yang paling 

rendah dari sekalian makhluk tingkat rendah, dan sebaliknya dapat menjadi 

makhluk yang mulia dan dapat naik ke derajat yang tinggi (ahsan taqwim). 

Pernyataan ini dapat menunjukkan bahwa tinggi dan rendahnya derajat 

manusia ditentukan kepada kemampuan ddalam bersikap dan keadaan mereka 

sendiri.
61

 

Ayat ayat yang memuji dan memuliakan manusia, diantaranya 

seperti:
62

  Terciptanya manusia dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-

baiknya.  

           

Artinya: kemudian Kami kembalikan Dia ke tempat yang serendah-

rendahnya (neraka) (Q.S Al-Tin (95): 5)
63

 

 

Manusia dimuliakan dibanding dengan makhluk lainnya. 

                           

                 

Artinya:  Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki 

dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami 

ciptakan. (Q.S Al-Isra‟ [17]: 70) .
64
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Adapun ayat ayat yang menunjukkan beberapa kelemahan manusia 

yang harus dihindarinya. Disamping menunjukkan bahwa manusia ini 

mempunyai potensi (kesediaan untuk menempati tempat tertinggi sehingga ia 

terpuji, atau berada ditempat yang rendah sehingga ia tercela. Diantaranya 

sebagai berikut:
 65

 

Manusia mendapat celaan Tuhan karena ia amat aniaya dan 

mengingkari nikmat. 

                     

            

Artinya: Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala 

apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung 

nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. 

Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari 

(nikmat Allah). (Q.S Ibrahim [14]: 34)
66

 

 

Ayat yang menerangkan Manusia sangat banyak membantah. 

                    

         

Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia 

dalam Al Quran ini bermacam-macam perumpamaan. dan 

manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. (Q.S Al-

Kahfi [18]: 54)
 67

 

 

 Adapun ayat yang menjelaskan Manusia bersifat keluh kesah lagi 

kikir. 
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Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. 

(Q.S Al-Ma‟arij: [70]: 19.
 68

 

 

Diantaraa ciptaan-ciptaan Tuhan manusia menduduki posisi unik, ia 

diberi kebebasan berkehendak agar ia dapat menyempurnakn misinya sebagai 

khalifah Allah di atas bumi misi inilah perjuangan untuk menciptakan sebuah 

tata sosial yang bermoral di atas dunia, yang dikatakan al-Qur‟an sebagai 

amanah (33;72) Allah telah menawarkan amanah ini kepada langit dan Bumi 

tetapi mereka menolak karena takut menanggung bebannya. Amanah ini 

diterima oleh manusia. Hal  ini secara halus telah disesalkan oleh Al-

Qur‟an:amanah ini “terlampau berat bagi dirinya dan perbuatannya itu 

terlampau nekad” (zalum dan jahul ) karena manusia belum menyempurnakan 

perintah tuhan yang aling sedia kala. (33:72)
69

 

Kisah Adam dan penciptaannya dalam al-Qur‟an merupakan ungkapan 

humanisme sangat mendalam dan maju. Dalam kisah ini, Adam mewakili 

seluruh spesies manusia, esensi umat manusia, manusia dalam pengertian 

filosofisnya, bukan dalam pengertian biologisnya. Ketika al Qur‟an berbicara 

tentang manusia dalam pengertian biologis, al-Qur‟an menggunakan ilmu-

ilmu alam seperti dengan menyebutkan sperma, tetesan-tetesan darah beku, 

dan janin. Namun, ketika sampai pada penciptaan Adam, bahasa al-Qur‟an 

adalah metaforis dan filosofis serta penuh dengan makna dan simbol. 

Penciptaan manusia, yaitu esensi, nasib, dan sifat-sifat spiritual manusia, 
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seperti tampak dalam kisah Adam, dapat direduksi ke formula berikut: Roh 

Tuhan + tanah liat = manusia.
70

 

Tanah liat dan roh tuhan adalah dua simbol atau indikasi-indikasi, 

buan bahwa manusia sesungguhnya telah terbentuk dari tanah liat (hama 

masnun) atau roh tuhan. Sebaliknya, yang pertama dari dua istilah tersebut 

menunjukkan kerendahan, stagnasi, dan kefasikan mutlak. Sementara itu, yang 

kedua mengindikasikan gerakan tidak ada akhir menuju kesempurnaan dan 

kemuliaan tak terhingga. “roh tuhan” merupaka frase yang paling dapat 

difahami untuk mengungkapkan makna ini. Makna pernyataan al-Qur‟an 

bahwa manusia tersusun dari roh tuhan dan tanah liat adalah mirip dengan 

penegasan (Blaise) pascal dalam bukunya two Infinites bahwa manusia adalah 

wujud pertengahan di antara dua tidak terbatas ini: besarnya kerendahan dan 

kelemahan serta besarnya keagungan dan kemuliaan. Namun, ada perbedaan 

besar di antara kata-kata pascal dan kata-kata al-Qur‟an meskipun keduanya 

itu mengungkapkan kebenaran yang sama. Ia itu perbedaan yang sama antara 

pascal dan Tuhan!
71

 

Situasi manusia untuk menggunakan terminologi eksistensialisme atau 

disposisi primordial manusia (fitrah) kedua istilah ini menandakan sifat 

manusia yang ganda dan kontradiktif dapat dideduksi dari al-qur‟an sebagai 

berikut: manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab yang 

menempati posisi pertengahan di antara dua kutub berlawanan Tuhan dan 

Iblis. Kombinasi dari dua hal yang berlawanan ini, tesis dan antitesis, yang 
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eksis di alam manusia dan dalam nasibnya menciptakan gerak di dalam diri 

manusia, sebuah gerakan dialektika yang tidak terhindarkan dan evolusioner, 

dan perjuangan terus menerus di antara dua kutub berlawanan dalam esensi 

manusia dan dalam kehidupannya.
72

 Gabungan yang berlawanan, kontradiktif 

Tuhan dan Iblis, atau Roh dan tanah liat yang menyangkut manusia 

menjadikannya sebuah realita dialektika. Tuhan atau roh Tuhan, yang 

mewakili kesucian, keindahan keagungan, kekuatan, kreativitas, kesadaran, 

visi, pengetahuan, cinta, rahmat, kehendak, kemerdekaan, independensi, 

kedaulatan, dan keabadian mutlak dan tak terhingga ada pada manusia sebagai 

sebuah potensi serta sebuah daya tarik yang menariknya menuju puncak yang 

menuju keagungan samawi; sehingga mikraj menuju lingkup kedaulatan 

Tuhan dan diasuh dengan sifat-sifat dan karakteristik-karakteristik Tuhan 

sejaauh yang dapat dijangkau pengetahuan. Menyadari segala rahasia alam, 

manusia menjadi sebuah kekuatan yang menikmati kedudukan raja di atas 

dunia, di hadapan manusia tunduk segala kekuatan material dan spiritual, 

bumi dan langit, matahari dan bulan, bahkan para malaikat Tuhan, termasuk 

yang paling agung diantara para malaikat. Oleh karena itu, manusia adalah 

makhluk dan khalik (pencipta, manusia adalah budak dan majikan; manusia 

itu sadar, melihat, kreatif, menentukan, mengetahui, bijak, memiliki tujuan, 

suci dan memiliki kehendak mulia, pemangku amanat Tuhan dan kemana-Nya 

di bumi, dan makhluk surga abadi.
73

 

                                                           
72

 Ibid., 128-129. 
73

 Ibid., 129-130. 



44 
 

 

Sesungguhnya kita melihat bahwa manusia-manusia yang kita kenal 

telah begitu jauh menggapai kecemerlangan jiwa, keagungan, keindahan, 

kesadaran, keutamaan, kesucian, keberanian, keimanan dan kedermawanan, 

serta integritas karakter hingga mereka menjadikan kita kagum. Tidak ada 

wujud materi atau nonmateri, malaikat atau jin yang memiliki kapasitas untuk 

pertumbuhan serupa. Pada saat yang sama, kita melihat manusia-manusia lain 

yang berada dalam kenistaan, ketidaksucian, kelemahan, keburukan, 

kepengecutan, dan kejahatan mereka telah turun lebih rendah dibandingkan 

dengan hewan buas, mikroba atau setan. Manusia dapat mencapai yang tidak 

terhingga dalam hal kenistaan, keburukan, dan kejahatan sebagaimana 

manusia dapat mencapai yang tidak terhingga dalam kesempurnaan, 

kemuliaan, dan keindahan. Satu ekstremitas dari manusia dapat menggapai 

(memiliki sifat-sifat Ilahi) Tuhan. Namun ekstremitas lain adalah dapat 

menjadi setan. Manusia berada pada situasi di antara dua kemungkinan mutlak 

yang masing-masingnya bersituasi pada dua ekstremitas. Manusia adalah 

sebuah jalan besar yang menuntunnya dari “tidak memiliki kekuasaan tak 

terhingga”. Manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab. 

Manusia wajib memilih kehendaknya dan tujuan dari kehendak dan pilihannya 

sendiri. Menggunakan terminologi Brahmanisme, manusia adalah jalan, 

pelancong atau musafir, dan perjalanan. Manusia selalu melakukan hijrah dari 

diri tanah liatnya menuju diri ilahiahnya. 

Manusia, gabungan dari hal-hal yang bertentangan, merupakan wujud 

dialektik, keajaiban biner Tuhan. Dalam esensi dan takdir kehidupannya, 
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manusia adalah “arah tidak terhingga” apakah menuju tanah liat ataukah 

menuju Tuhan. Terlepas dari itu, sesungguhnya manusia, tentu saja, tepatnya 

hal yang kita lihat dalam diri kita, hal yang dipelajari dan diketahui melalui 

ilmu pengetahuan. 

Selain itu, al-Qur‟an berulang-ulang membahas penciptaan dan 

pembentukan manusia secara ilmiah, bukan secara filosofis. Tidak ada unsur 

dari esensi Ilahi eksis pada manusia dan tidak ada yang bisa eksis pada 

manusia. Allah eksis pada manusia sebagai sebuah potensi, kemungkinan, 

arah yang di dalamnya manusia dapat berjuang menuju Tuhan, esensi mutlak, 

dan kesempurnaan tidak terhingga. Ayat luar biasa berbunyi:
74

 

                      

Artinya: Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, 

dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) Sesungguhnya 

mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. (Q.S Al-Mu‟minun 

[23]:60) 

 

Mengapa ayat tersebut dipahami sebagai ayat yang menunjukkan 

kematian dan kuburan, sebagaimana biasanya digunakan tafsir-tafsir. Tafsir-

tafsir ini menyatakan bahwa hanya ketika kita menuju kuburan., Allah 

mengambil kepemilikan dari kita serta ketika para hambaNya datang dan 

memindahkan kita dari dunia ini yang disangka milik kita. Tidak bisa 

difahami seprti kaum penganut panteisme (kepercayaan bahwa Tuhan adalah 

segala sesuatu dan bahwa segala sesuatu adalah Tuhan) yang menafsirkkannya 

dengan pengertian manusia bergabung dalam esensi objektif dari Tuhan, ibarat 

gelembung yang pecah kemudian disedot kembali ke dalam samudera. Diri 
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manusia memudar dan ia menjadi abadi dalam Tuhan. Ayat tersebut tidak 

menggunakan data fihi (“di dalam-Nya”). Ayat tersebut menggunakan kata 

ilayhi (“kepada-Nya”). Maksudnya, kita kembali kepada Allah, bukan dalam 

Allah. Allah tersbut mengemukakan orientasi manusia menuju kesempurnaan 

tidak terhingga.
75

 

Karena sifat dualistis dan kontradiktifnya, manusia, fenomena 

dialektik ini, didorong atau selalu bergerak. Diri manusia sendiri merupakan 

tahap bagi perjuangan di antara dua kekuatan yang mengakibatkan evolusi 

berkessinambungan menuju kesempurnaan. Gerakan ini adalah dari tanah liat 

menuju tuhan tetapi dimanakah Tuhan? Tuhan berada dalam 

ketakterhinggaan. Maka, manusia tidak pernah dapat mencapai peristirahatan 

terakhir dan menetap di (sisi) Tuhan. Jarak adalah tanah liat dan Tuhan adalah 

jarak yang manusia tempuh dala pencarian menuju kesempurnaan. Akan 

tetapi, manusia menempuh perjalanan tiada henti dalam perjuangan naik dan 

terus naik kepadaNya
76

 

Manusia dapat mengembangkan dirinya dengan menyerap sifat-sifat 

Allah, mengambil akhlak Allah. Karena akhlak Allah ini ditunjukkan kepada 

kita dalam nama-nama-Nya yang agung, maka takhalluq bi akhlaq Allah 

adalah juga takhalluq bi asma‟ Allah. Setiap orang sudah menyerap akhlak 

Allah sampai tingkat tertentu. Allah bersifat maha sayang (ar-Rahman), dan 

setiap makhluk di alam semesta ini menyerap sebagian kecil dari rahmaniyah 

Tuhan. Sebuah hadist mengatakan bahwa Allah menjatuhkan seperseratus dari 
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kasih-Nya pada alam semesta. Dengan seperseratus dari kasih-Nya itu, 

makhluk saling berbagi kasih sesama mereka. Dengan sebagian dari 

seperseratus kasih-Nya itu, seekor induk binatang buas memelihara anaknya. 

Manusia yang ingin berangkat dari alam jasmaniahnya harus 

meningkatkan rasa cinta kepada sesama mahkluk. Ia harus menyerap kasih 

sayang Tuhan lebih banyak. Jadi, menurut Ibnu Arabi, akhlak bukanlah 

sesuatu yang kita “pakaikan” dalam diri kita. Akhlak adalah sifat Tuhan yang 

kita “serap” dan kemudian mengubah kita secara ontologis. Setiap kali kita 

menyerap asma Allah, esensi kemanusiaan kita berubah. Kita mengalami 

transformasi. 
77
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BAB IV 

FITRAH KEBERTUHANAN MANUSIA 

 

Manusia berusaha mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Manusia 

ingin lebih mengetahui siapa dirinya dan bagaimana mengenal Tuhannya. Dua 

jenis pengetahuan ini menentukan evolusi, kemajuan dan kebahagiaan serta 

tingkat keimanannya. Bahagia bukan hanya di dunia tetapi juga kebahagian 

akhirat dengan mengenal Tuhannya. Dari dua jenis pengetahuan ini, mana yang 

tidak penting bagi kita umat manusia hidup di dunia ini. Ada yang memandang 

mengenal diri sendiri sudah cukup, padahal mengenal dan yakin kepada Tuhannya 

adalah fitrah kehidupan manusia. Semua ini adalah dapat diukur dari sejauh mana 

tingkat keimanan manusia hidup di dunia ini. Dalam pembahasan ini, kita akan 

membahas siapa hakikat manusia dalam al-Qur‟an.
78

 Adapun yang akan dibahas 

dalam Bab ini ialah tentang Fitrah dalam al-Qur‟an, Tuhan dalam al-Qur‟an dan 

bagaimana konsep kebertuhanan manusia menurut Al-Qur‟an 

A. Fitrah dalam Al-Qur’an 

Kata Fitrah berasal dari akar kata (bahasa arab), Fathara, mashdar-

nya adalah fathrun. Yang artinya dia memegang dengan erat, memecah, 

membelah, mengoyak-koyak atau meretakkannya. Fatharahu (Dia telah 

menciptakannya); yakni Dia menyebabkannya ada, secara baru, untuk pertama 

kalinya. Dengan demikian kata fathirus samawati berarti pencipta langit.
79
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Atau kata fitrah berasal dari kata fathara, yang arti sebenarnya adalah 

“membuka” atau “membelah.” Ada kalanya ditafsirkan sebagai kembali 

kepada keadaan normal, kehidupan manusia yang memenuhi kehidupan 

jasmani dan rohaninya secara seimbang. Tetapi gubahan dari kata ini, yaitu 

fitrah, mengandung pengertian “yang mula-mula”, “yang asal”, atau “yang 

asli.” 

Fitrah yang artinya murni, adalah sesuatu yang sesuai dengan asal 

kejadian alam dan manusia, ketika mula pertama diciptakan Tuhan. Manusia, 

adalah makhluk yang terikat dengan perjanjial primodialnya, sebagai makhluk 

yang sadar kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan. Agama islam yang 

diturunkan sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangan masyarakat, termasuk 

perkembangan pemikirannya,adalah agama yang sesuai Adapun ayat-ayat 

fitrah diantaranya adalah:  

                              

                    

 

Artinya:  Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 

(QS. Ar-Ruum:30)
80
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Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 

Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 

jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" 

mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi 

saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu 

tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah 

orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (QS. 

A‟raf: 172)
81

 

 

                        

Artinya: Shibghah Allah[91]. dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari 

pada Allah? dan hanya kepada-Nya-lah Kami menyembah. (QS. 

Al-Baqarah: 138)
82

 

 

                          

        

Artinya: Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang Nasrani, 

akan tetapi Dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri 

(kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah Dia Termasuk golongan 

orang-orang musyrik. (QS. Al-Imran: 67)
83

 

 

                          

                      

 

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan 
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dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu 

Amat zalim dan Amat bodoh. (QS. Al-Ahzab: 72)
84

 

 

                    

        

Artinya: Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang 

menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama 

yang benar, dan aku bukanlah Termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan tuhan. (QS. Al- An‟am: 79)
85

 

 

                

Artinya: Langit(pun) menjadi pecah belah pada hari itu. adalah janji-Nya itu 

pasti terlaksana. (QS Al-Muzzamil: 18)
86

 

 

Dalam al-Qur‟an, kata ini berkaitan dengan soal ciptaan Allah, baik 

alam maupun manusia. Dalam al-Qur‟an sendiri ada sebuah surat yang 

berjudul “fathir”, artinya pencipta, yaitu Allah.  

                    

        

Artinya: Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang 

menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama 

yang benar, dan aku bukanlah Termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan tuhan. (QS. Al-An‟am: 79)
87

 

 

Kata fitrah dalam konteks ayat ini (fathara) dikaikan dengan 

pengertian hanif, yang jika diterjemahkan secara bebas menjadi “cenderung 

kepada agama yang benar”. Timbul suatu pengertian bahwa agama umat 

manusia yang paling asli adalah menyembah kepada Allah. Hal ini berkaitan 
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dengan suatu kepercayaan kaum muslim, berdasarkan keterangan al-Qur‟an, 

bahwa manusia, segera setelah diciptakan, membuat sebuah perjanjian atau 

ikatan primordian dengan Tuhan.  

Secara etimologis, asal fitrah dari bahasa arab yaitu “fitratun” 

jamaknya “fitarun”, artinya perangai, tabiat, kejadian asli, agama dan 

ciptaan.
88

 fitrah juga dapat diartikan watak, sifat pembawaan, karakter, ciptaan 

agama, suci, sunnah, asli, natural dan alami.
89

  Secara istilah fitrah adalah 

potensi manusia yang dapat digunakan untuk hidup di dunia.
90

 Dengan potensi 

potensi itu manusia akan mampu mengantisipasi semua problem yang terjadi 

dalam kehidupannya. Di samping itu, kata “fitrah” dapat diartikan juga dengan  

“naluri”, yaitu “dorongan hati atau nafsu pembawaan yang menggerakkan 

untuk berbuat sesuatu”. Jadi, fitrah adalah sifat, watak, bakat dan perasaan 

keagaamaan yang dibawa manusia sejak lahir. Sedangkan naluri adalah 

kecenderungan hati atau nafsu yang dibawa sehjak lahir yang menggerakkan 

manusia untuk berbuat sesuatu, yang baik maupun yang buruk. Dari segi 

bahasa, kata fitrah terambil dari akar kata al-fathr yang berarti belahan, dan 

dari makna ini lahir makna-makna lain antara lain “penciptaan” atau 

“kejadian”. Fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan 

sejak lahirnya. 
91
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Dalam al-Qur‟an kata ini dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 

dua puluh delapan kali, empat belas diantaranya dalam konteks uraian tentang 

bumi atau langit. Sisanya dalam kontek penciptaan manusia baik dari sisi 

pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah, maupun dari segi uraian tentang 

fitrah manusia. Merujuk kepada fitrah yang dikemukakan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa manusia sejak asal kejadiaanya, membawa potensi 

beragama yang lurus, dan dipahamu oleh para ulama sebagai tauhid. 

Selanjutnya dipahami pula bahwa fitrah adalah bagian dari Khalq 

(penciptaan) Allah. Kalau kita memahami kata laa  dari surat ar-ruum ayat 30 

yang berati tidak ini berarti bahwa seseorang tidak dapat menghindar dari 

fitrah itu. Dalam konteks ayat ini , ia berarti bahwa fitrah keagamaan akan 

melekat pada diri manusia untuk selama-lamanya, walaupun boleh jadi tidak 

diakui atau diabaikan. Seperti kesimpulan Muhammad Bin Asyur dalam 

tafsirnya surat ar-Rum ayat 30, yang menyatakan bahwa: Fitrah adalah bentuk 

dan sistem yang diwujudkan Allah pada setiap makhluk. Fitrah yang berkaitan 

dengan manusia adalah apa yang diciptakan Allah pada manusia yang 

berkaitan dengan jasmani dan akalnya (serta ruhnya). Manusia berjalan 

dengan kakinya adalah fitrah jasadiahnya, sementara menarik kesimpulan 

melalui premis-premis adalah fitrah akliahnya. Senang menerima nikmat dan 

sedih bila ditimpa musibah adalah juga fitrahnya.
92

 

Menurut al-Gazali, makna fitrah adalah dasar manusia sejak lahir, 

fitrah menurutnya mempunyai keistimewaan-keistimewaan, yaitu
93
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a. Beriman kepada Allah 

b. Mampu dan bersedia menerima kebaikan dan keturunan (dasar 

kemampuan untuk menerima pendidikan dan pengajaran) 

c. Dorongan ingin tahu mencari hakekat kebenaran yang berwujud daya 

untuk berfikir. 

d. Dorongan-dorongan biologis berupa syahwat dan tabiat (instink) 

e. Kekuatan-kekuatan lain dan sifat-sifat manusia yang dapat dikembangkan 

dan dapat disempurnakan 

Sedangkan pendapat dari Abdurrahman Shaleh Abddullah mengartikan 

kata fitrah sebagai bentuk potensi yang diberikan kepada Allah padanya 

disaat penciptaan manusia dalam rahim. Potensi tersebut belum bersifat 

final, akan tetapi merupakan proses.
94

 

Kata futhira yang berarti yang bermakna Dia memateri, memberi tanda 

(cap), mencetak atau menanamkan. Ar-Raghib mengatakan bahwa kata ini 

bermakna menanamkan sesuatu dengan menggoreskan tanda atau cap. Istilah 

fithra secara harfiah berarti penciptaan; menyebabkan sesuatu ada untuk 

pertama kali; dan struktur / ciri umum alamiah yang mana dengannya seorang 

anak tercipta dalam rahim ibunya. Dalam makna religius, dan dalam konteks 

haddist, menurut Abu Haytam, Fithrah bermakna dilahirkan dalam keadaan 

sejahtera atau tidak sejahtera (dalam hubungannya dengan jiwa). D Huxley  

seorang penulis kenamaan mengatakan “manusia yang hanya mengikuti 

intelektualnya, tanpa memperhatikan jiwa beserta ilham-llhamnya, yakni 
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manusia yang hanya mempercantik diri dengan ilmu dan akal, mereka tidak 

jauh berbeda dengan binatang.”
95

 

Bagaimanapun, ilmu tidak bisa menjamin masa depan manusia. Sebab, 

kenyataannya ia juga bisa diberikan kepada selain manusia, yaitu kepada 

benda-benda tak  bernyawa (antara lain sekarang komputer, ed). Dengan 

demikian, manusia bisa disia-siakan, apalagi jika hanya bergantung 

pengetahuan rill semata. Maka pemecahan menuju kebahagiaan adalah, 

kehendaknya manusia juga memusatkan perhatiannya kepada kekuatan yangg 

tak tersaingi, hidup aman adalah mahabbah yang terjadi dialam ruhani. Sebab 

tujuan sejati dihadirkannya manusia adalah mengikat hubungan yang kuat 

antara dorongan jiwanya dengan Allah yang maha Agung. 

Kehidupan ruhaniyah yang oleh Huxley diharapkan bisa berkembang 

dan mewarnai kehidupan orang-orang barat, dan berkibar di permukaan 

kehidupan sekularis, adalah kehidupan yang menggelar kesejahteraan 

pelakunya di atas mahabbah yang tumbuh dari dalam jiwa dan itu adalah fitrah 

manusia. Pengibar bendera sebenarnya adalah para Rasul, Nabi, Imam dan 

orang-orang yang berjiwa muslim. Manusia yang tidak memiliki jiwa 

penghubung dengan yang di atas (Allah), dengan sendirinya akan menjadi 

binatang pemarah yang diperbudak oleh ambisi. Binatang maju yang 

merangkak di atas bumi dengan segudang kesalahan. Seksual dan makan 

menjadi falsafah kehidupannya. Kemanusiaan diubah menjadi kebinataangan 

yaang menendang dan menanduk, yang menang berkacak pinggang di atas 
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bangkai lawan yang dikalahkan, lantaas berteriak lantang membusungkan 

dada. 

Sir Oliver Lodge seorang pakar ilmu fisika yang terkenal mengatakan, 

“orang yang cenderung mengejar kecukupan material adalah melanggar hak 

Allah, menyelahi hak ruhani. Karena kebutuhan material manusia pada 

hakikatnya nomer dua, justru ada pada hubungan ruhani yang fitri (baca: 

didahulukan). Tanpa ragu lagi, sedikit demi sedkit sifat materialistik 

memalingkang kita dari hakikat semula yang telah jelas. Harus diakui, 

penggerak diri kita untuk melakukan perilaku mulia dan pencegahnya dari 

keburukan adalah ruhani, bukan jasad yang hanya membungkusnya”. Semua 

itu benar adanya, manusia adalah makhluk yang bersukma. Boleh saja jasmani 

(fisik) berdiri kokoh di atas kaki, namun lingkungan disekelilingnya kita bisa 

melemahkan jiwa untuk memasuki tempat mulia, sebab alam kemuliaannya 

jauh di atas alam fisik yang ditempati. Setelah tuntutan dan ambisi duniawi 

telah melupakan jati diri, maka tugas utama kita di dalam mengarungi bahtera 

kehidupan ini adalah menemukan kembali jati diri yang hilang itu. Agar 

jeritan dan bentakan-bentakan dari jasmani dapat dilumpuhkan, dan cahaya 

alam ruh memancar terang di sekeliling kita. 

Manusia tidak mungkin mampu menjalani hidup tanpa bekal iman. Ini 

adalah hakikat yang tidak bisa dibantah, kecuali bantahan apologetik dari 

orang yang hatinya telah ditutup oleh Allah dengan sifat kebinatangan, atau 

kaum sekular yang tak mengerti paham-paham sesat dan arahnya yang nyata 

melanggar norma-norma agama. Ruhani manusia yang menopang kehidupan 
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adalah juga hidup. Bagi setiap yang hidup tersedia makanan. Jasmani yang 

diciptakan Allah dari unsur-unsur tanah itu, disediakan baginya makanan 

berupa sesuatu yang tumbuh dari tanah, sehingga pembawaannya sesuai. 

Sedangkan ruhani juga tersedia baginya makanan, yaitu iman, dan itu adalah 

pembawaannya. Badan yang kurang makan menjadi lemah dan kurus. 

Begitupun ruhani juga layu jika iman yang menjadi makanannya kurang, 

kadar kesegarannya bersesuaian dengan iman yang dimilikinya. 

Iman kepada kekuatan maha tinggi yang berhubungan dengan manusia 

dan iman akan kekekalan ruh dan kehidupan, keduanya menjadi fitrah 

manusia, fitrah yang ada bersamaan disaat manusia diciptakan. Iman yang 

sesuai dengan manusia, membawa pengaruh kekhalifahan yang agung lagi 

besar diatas planet bumi. Pepatah lama dari cina menyebutkan, “jika kamu 

tidak bisa melihat ke depan karena masa depan gelap, juga tidak bisa melihat 

ke belakang karena masa silam yang menyakitkan, maka pandanglah ke atas, 

niscaya kamu jumpai ketentraman dan ketenangan.” Hiburan terbesar dari 

jiwa manusia berada di langit. Ada di dalam iman dengan wujud kekuatan 

yang tinggi. Iman ini selalu menuntunnya dari kesulitan dan kegelapan hidup. 

Sedangkan kebahagiaan jiwa yang terbesar terdapat pada gejolak rindu untuk 

menyelam ke dalam “cahaya” yang tinggi, tenggelam dalam ibadah dan cinta. 

Tenggelam yang berarti kebahagiaan, sedang cinta menjadi kehidupannya. 

Manakala manusia telah berpaling dari tujuan pertama dijadikannya 

ruh, maka ruh akan berpaling dari tugasnya. Dengan demikian, kehidupan 

segera diambil alih oleh keraguan, penyesalan dan keresahan, akhirnya nafsu 
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jasmani menjadi manja, menuntut segala keinginan dan harus terpenuhi. Jadi, 

tasawuf dalam pemahaman di atas adalah sesuatu yang bersifat “taabbudi” 

atau penyembahan. Sasarannya adalah taat dan cinta. Kita tidak mengatakan 

bahwa tasawuf itu “sesuatu yang timbul”, akan tetapi “diciptakan bersamaan 

dengan penciptaan manusia”, karena tasawuf sendiri adalah fitrah ruh, dan 

tujuan hidup.
96

  

Jika manusia mulai berfikir tentang makna hidup, akan timbul olehnya 

rasa bimbang dan keingintahuan tentang arti sebuah kehidupan. Selanjutnya 

dia terdorong untuk mencari sesuatu yang lebih kekal dan abadi, akhirnya, 

timbul keinginan untuk mengenal lebih jelas mengenai pencipta sekaligus 

penguasa kehidupan ini. Ketika dia memperhatikan perbedaan warna kulit dia 

akan menyaksikan bahwa, pada setiap kekuatan terdapat kelemahan. Hidup 

lalu lenyap begitu saja ditelan mati, segala yang terbit berakhir pada 

tenggelam. Inilah fenomena yang mendorong untuk berbuat sesuatu, yaitu 

mencari kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupanyang tak pernah 

tenggelam, takkan hilang ditelan usia dan tidak tergeser oleh segala situasi.  

Konsep tentang Fitrah yang selalu berkaitan dengan konsep manusia 

itu, menimbulkan perbincangan pula tentang hakikat manusia dan citra 

manusia tentang dirinya sendiri. Yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. 

Dalam al-Qur‟an, citra manusia digambarkan dengan tokoh Adam. adakalanya 

Adam tampil sebagai nabi pertama, adakalanya sebagai manusia pertama yang 

diciptakan Allah. Karena itu pengertian tentang fitrah akan mengacu kepada 
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tokoh Adam ini. Salah satu citra adama yang paling menonjol adalah 

kedudukannya sebagai Khalifah  ini, manusia adalah makhluk Tuhan satu-

satunya yang berani mengemban amanat Allah, karena ia diberi kemampuan 

unik, yaitu mngenal nama-nama benda. Dengan kemampuan itu manusia 

mengemban ilmu untuk menunaikan amanag itu. Sebagaimana dijelaskan 

pada bab sebelumnya. 

 

B. Tuhan dalam Al-Qur’an 

Allah, nama Tuhan yang sesungguhnya, nama yang paling banyak 

dijumpai dalam al-Qur‟an adalah nama Allah yang disebut sebanyak 2800 

kali, yang artinya: yang sepatutnya disembah dan ditaati, kemudian nama 

Rabb 960 kali yang berarti yang menciptakan segala sesuatu dan 

membimbingnya ke arah kesempurnaan. Sesudah itu baru menyusul nama 

rahman (maha pengasih), rahim (maha penyayang), malik (yang maha 

memiliki), dan lain-lain yang semuanya berjumlah 99 nama.
97

 Nama Allah 

disebutkan di dalam al-Qur‟an. (Tidak terhitung ar-rabb, Tuhan, dan ar-

Rahman yang pengasih; walaupun menunjukkan khualitas-khualitas, kedua 

perkataan ini telah memperoleh substansi). Meskipun demikian al-Qur‟an 

bukanlah sebuah risalah mengenai tuhan dan sifat-sifatnya. Menurut al-

Qur‟an, eksistensi Tuhan benar-benar bersifat fungsional Dia adalah pencipta 

serta pemelihara alam semesta dan manusia; terutama sekali Dia-lah yang 

memberikan petunjuk kepada manusia dan yang akan mengadili manusia 
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nanti, baik secara individual maupun secara kolektif, dengan keadilan yang 

penuh belas kasih. 
98

 

Al-qur‟an meyatakan bahwa  ketika engkau merenungi dari mana dan 

kemana alam semesta ini, maka engkau pasti akan “menemui Tuhan” . 

pernyataan ini bukan merupakan bukti teerhadap eksistensi Tuhan, karena 

menurut al-Qur‟an jika engkau tidak menemui Tuhan maka engkau tidak akan 

dapat membuktikan esksistensiNya. Al-Qur;an menyatakan “satu-satunya 

jalan yang benar adalah Jalan yang menuju kepada Allah (semua)jalan yang 

lain adalah menyesatkan (16:9)  

Tuhan adalah dimensi yang memungkinkan adanya dimensi dimensi 

lain; dia memberikan arti dan kehidupan kepada setiap sesuat. Dia serba 

meliputi; secara harfiah daia adalah tak terhingga dan hanya Dia sajalah yang 

tak terhingga. Di dalam kehidupan, setiap sesuatu yang selain dari pada Dia, 

terlihat tanda keterhinggannya dan tandah bahwa ia adalah ciptaan Tuhan. 
99

 

Kalau kita menengok kebelakang, mempelajari kepercayaan umat 

manusia, maka yang ditemukan adalah hampir semua umat manusia 

mempercayai adanya tuhan yang mengatur alam raya ini. Orang yunani kuno 

menganut paham politeisme (keyakinan banyak tuhan): bintang adalah tuhan 

(dewa), venus adalah (tuhan) dewa kecantikan, Mars adalah Dewa, 

Peperangan, minerva adalah dewa kekayaan, sedangkan tuhan tertinggi adalah 

Apollo atau Dewa Matahari. Orang-orang hindu masa lampau juga 

mempunyai banyak dewa, yang diyakini sebagai tuhan-tuhan. Keyakinan itu 
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tercermin antara lain dalam hikayat mahabarata, masyarakat mesir, tidak 

terkecuali, meyakini adanya dewa Iziz, Dewi Oriziz, dan yang tertinggi adalah 

Ra‟. Masyarakat persiapun demikian, mereka percaya bahwa ada tuhan gelap 

dan tuhan terang. Begitulah seterusnya. Pengaruh keyakinan tersebut 

merambah ke masyarakat arab, walaupun jika mereka ditanya tentang 

penguasa dan pencipta langit dan bumi mereka menjawab, “Allah”. Tetapi 

dalam saat yang sama, mereka menyembah juga berhala-berhala al-Lata, Al-

Uzza, dan Manata, tiga berhala terbesar mereka, disamping ratusan berhala 

lainnya.
100

 

Al-Qur‟an datang untuk meluruskan keyakinan itu, dengan ajaran 

tauhid. Pembahasan tentang Tuhan yang Maha Esa bila akan dirujuk 

keseluruhan kata yang menunjukNya. Kata “Allah” saja dalam al-Qur‟an 

terulang sebanyak 2.697 kali. Belum lagi  kata-kata semacam Wahid, Ahad, 

Ar-Rab, Al-Ilah, atau kalimat yang menafikan adanya sekutu bagi Nya baik 

dalam perbuatan atau wewenang menetapkan hukum, atau kewajaran 

beribadah kepada selainNya sert penegasan lain yang semuanya mengarah 

kepada penjelasan Tauhid. 

 

C. Penafsiran ayat fitrah kebertuhanan manusia dalam AL-Qur’an surat al-

A’raf:172  

Sebagaimana jelas dari filsafat manusia dalam islam, manusia adalah 

makhluk dua dimensi. Oleh karena itu, ia membutuhkan suatu agama yang 
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juga (mengandung) dua dimensi dan menggunakan kekuatannya dalam dua 

arah yang berbeda dan bertolak belakang dengan yang ada dalam jiwa 

manusia dan masyarakat manusia. Hanya kehendak mereka manusia mampu 

untuk menjaga keseimbangannya. Agama yang dibutuhkan itu adalah islam.
101

 

Adapun untuk memahami suatu agama seseorang harus mempelajari 

Tuhannya, kitabnya dan individu-individu terbaik yang telah diasuh dan 

dididik agama. Adapun setelah kita mengetahui pengertian ketuhanan dalam 

pembahasan di atas. Kemudian kita akan memahas bagaimana konsep 

kebertuhanan manusia dalam al-Qur‟an dan khususnya adalah pada 

pembahasan surat al-A‟raf ayat 172 yang berbunyi:  

                        

                              

        

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak 

Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap 

jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" 

mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi 

saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu 

tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-

orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)" (Al-A‟raf: 

172).
102

 

 

Penulis mengutip penafsiran dari Quraish shihab dalam tafsir al-

Misbah yang dalam tafsir ini dipengaruhi oleh Al-Biqai dan Thabathaba‟i, 
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yang menjelaskan terdapat dua sebab
103

 mengapa ayat ini diambil oleh Allah 

yang berarti Allah memberikan kepada setiap insan potensi dan kemampuan 

untuk menyaksikan keesaan Allah bahkan menciptakan mereka dalam 

keadaan memiliki fitrah kesucian dan pengakuan akan keesaan itu. Yang 

pertama agar manusia di hari kiamat nanti tidak berkata:”sesungguhnya kami 

adalah orang-orang yang lengah terhadap ini”. Yakni kalau Kami tidak 

melakukan hal tersebut , maka mereka akan berkata:”kami tidak tahu, atau 

kami lengah karena tidak ada petunjuk ysng kami peroleh menyangkut wujud 

dan keesaan Allah. Tidak wajar orang yang lengah dimintai 

pertanggungjawaban. 

Alasan kedua agar mereka tidak mengatkan: “sesungguhnya orang-

orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan, kami hanya anak keturunan 

mereka”. Yakni kami tidak mampu dan tidak mengetahi hakikat yang dituntut 

ini, apalagi orang tua kami yang mengajar kami dan kami menerimanya 

seperti itu. Jika demikian yang salah adalah orang tua kami, bukan kami, 

karena itu wahai Tuhan apakah wajar Engkau menyiksa kami, karena 

perbuatan orang lain yang sesat , walaupun mereka itu adalah orang tua 

kami?” karena itu Allah mempersaksikan setiap insan, sehingga ia menolak 

siapapun walaupun orang tuanya sendiri, bila mereka mengajak kepada 

kedurhakaan dan persekutuan Allah.  

Banyak pemahaman tentang ayat ini sebagai peristiwa yang pernah 

dialami oleh setiap insan, yaitu di alam dzar. Ayat di atas tidak menyatakan “ 
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Allah mengambil dari Adam” tetapi “dari putra-putra Adam”. ayat ini juga 

tidak berkata dari punggung//sulbi Adam” tetapi dari punggung mereka” yakni 

punggung anak-anak Adam, demikian juga tidak berkata “keturunan 

Adam”tetapi “keturunan mereka” karena itu, ayat tersebut lebih tepat 

dipahami sebagai ilustrasi tentang aneka pembuktian menyangkut keesaan 

Allah yang melekat pada diri manusia melalui fitrah dan akal pikirannya. Ayat 

ini menunjukkan bahwa dalam diri setiap manusia ada fitrah keagamaan serta 

pengakuan akan keesaan Allah. 

Adapun dalam penafsiran Ibnu katsir dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir 

menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan kesaksian mereka atas 

dirinya sendiri adalah Dia adalah Tuhannya ialah bahwa Allah menciptakan 

mereka dalam keadaan memegang ketauhidan. Dan Allah menjadikan 

kesaksian itu (baik kesaksian melalui perbuatan dan ucapan) sebagai hujah 

untuk mengalahkan mereka dalam hal kemusyrikan. Penafsiran ini 

menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “mereka diciptakan dalam 

keadaan fitrah “ ialah mengaku terhadap ketauhidan.
104

  

Al-qur‟an mengisyaratkan bahwa kehadiran Tuhan ada dalam diri 

setiap insan, dan bahwa hal tersebut merupakan fitrah (bawaan) manusia sejak 

asal kejadiannya. Demikian difahami dari firmanNya: 
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Artinya:  Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia 

menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) 

agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui 

(Ar Rum: 30)
105

. 

 

Setiap orang memiliki fitrah itu, walau sering kali karena kesibukan 

dan dosa-dosa suara fitrahnya begitu lemah atau tidak terdengar lagi. Karena 

itu kalaupun ada orang yang mengingkari wujud dan keesaan Allah maka 

pengingkaran tersebut bersifat sementara. Dalam arti bahwa akhirnya sebelum 

ruhnya berpisah dengan jasadnya ia akan mengaku-Nya. Kebutuhan manusia 

dan pemenuhannya bertingkat-tingkat, ada yang harus dipenuhi segera seperti 

makan, minum dan seks. Adapun kebutuhan yang paling lama dapat 

ditangguhkan adalah kebutuhan tentang keyakinan akan wujud dan keesaan 

Allah. 
106

 

Adapun Penjelassan dari ayat tersebut Fitrah Allah: Maksudnya 

ciptaan Allah. manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu 

agama tauhid. kalau ada manusia tidak beragama tauhid, Maka hal itu tidaklah 

wajar. mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah lantara pengaruh 

lingkungan.Apabila kita termenung seorang diri, pikiran mulai tenang, 

kesibukan hidup ataun harunhati telah dapatt teratasi, terdengarlah suara 

nurani, yang mengajak kita untuk berdialog mendekat bahkan menyatu dengan 

suatu totalitas wujud yang maha mutlak. Suara itu mengantar kita untuk 

menyadari batapa lemahnya manusia dihadapanNya, dan betapa kuasa dan 
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perkassa Dia yang Maha agung itu. Suara yang anda dengarkan itu adalah 

suara fitrah manusia. Setiap orang memiliki fitrah itu, dan terbawa serta 

olehnya sejak kelahiran, walau  sering kali karena kesibukan dan dosa-dosa ia 

terabaikan, dan suaranya begitu lemah sehingga tidak terdengar lagi. Tetapi 

bila diusahakan untuk didengarkan, kemudian benar-benar tertancap didalam 

jiwa, maka akan hilanglah segala ketergantungan kepada unsur-unsur lain 

kecuali kepada Allah semata, tiada tempat bergantung, tiada tempat 

menitipkan harapan, tiada tempat mengabdi kecuali kepadaNya, laa haula 

walaa quwwata illabillahiil „aliyyil „adzim (tiada daya untuk memperoleh 

manfaat, tiada pula kuasa untuk menolak mudharat, kecuali bersumber dari 

Allah yang maha tinggi lagi maha agung). Dan dengan demikian tidak ada lagi 

rasa takut yang menghantui atau mencengkeram, tiada pula rasa sedih yang 

akan menekam. Dijelaskan dalam firmanNya:.  

                      

                      

 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan Kami ialah 

Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka 

Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: 

"Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan 

gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah 

kepadamu". ( QS Fushshilat (41): 30.)
107

 

 

                               

 

Artinya: (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi 

tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan 
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mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (Ar-Ra‟du (13): 

28).
108

 

Memang boleh jadi ada saat-saat dalam hidup ini singkat atau panjang 

dimana manusia mengalami keraguan tentang wujudNya, bahkan boleh jadi 

keraguan tersebut mengantarnya untuk menolak kehadiran Tuhan dan 

menanggalkan kepercayaannya, tetapi ketika itu keraguannya akan beralih 

menjadi kegelisahan, khususnya pada saat merenung. Hampir tidak ditemukan 

ayat yang membicarakan tentang wujud Tuhan. Ini karena harus diakui bahwa 

ada beberapa ayat al-Qur‟an yang dapat difahami berbicara tentang wujud 

Tuhan, dan ada pula beberapa ayat yang mengisyaratkan adanya segelintir 

manusia yang ateis. Misalnya:  

                                

                 

 

Artinya: Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan 

di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan 

membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak 

mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah 

menduga-duga saja. (Q.S Al-Jatsiyah: (45): 24)
109

 

 

Bahkan boleh jadi kita dapat berkata bahwa mereka tidak mempercayai 

wujud Tuhan adalah orang-orang yang kehabisa akal dan keras kepala ketika 

berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak sesuai dengan “nafsu kotornya” 

itu. Yang demikian dapat difahami dari ayat yang menuraikan diskusi yang 

terjadi antara Nabi Ibrahim a.s. dan penguasa masanya (Namrud) (Al-Baqarah: 

(2): 258)atau fir‟aun ketika berhadapan dengan Musa a.s yang bertanya, 
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“siapa Tuhan semesta alam itu?” (Q.S Al-Syu‟ara‟ (26): 23). Salah satu bukti 

bahwa pernyataan ini lhir dari sikap keras kepala adalah pengakuan Fir‟aun 

sendiri kettika Ruhnya akan meninggalkan jasadnya. Dalam kontek ini al-

Qur‟an menjelaskan sikap Fir‟aun yang ketika itu kembali kepada Fitrah, 

namun sayang dia terambat.  

                           

                          

                      

      

Artinya:  Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka 

diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya, karena hendak 

Menganiaya dan menindas (mereka); hingga bila Fir'aun itu telah 

hampir tenggelam berkatalah dia: "Saya percaya bahwa tidak ada 

Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israil, dan saya 

Termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)".  

Apakah sekarang (baru kamu percaya), Padahal Sesungguhnya 

kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu Termasuk orang-

orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Yunus: 90-91)
110

  

 

Ayat ini sekaligus membuktikan bahwa kehadiraan Tuhan merupakan 

fitrah manusia yang merupakan kebutuhan hidupnya. Kalaupun ada yang 

mengingkari wujud tersebut maka pengingkaran tersebut bersifat sementara. 

Dalam arti bahwa akhirnya sebelum jiwanya  berpisah dengan jasadnya ia 

akan mengakuiNya. Memang, kebutuhan manusia bertingkat-tingkat, ada yang 

harus dipenuhi segera seperti kebutuhan kepada udara, ada yang dapat 

ditangguhkan untuk beberapa saat, seperti kebutuhan minum. Kebutuhan 
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untuk makan, dapat ditangguhkan lebih lama sari pada kebutuhan minuman, 

tetapi kebutuhan pemenuhan seksual bisa lebih lama ditangguhkan dari pada 

kebutuhan pada makan dan minum. Demikian seterusnya. Kebutuhan yang 

paling lama dapat ditangguhkan adalah kebutuhan tentang keyakinan akan 

adanya Allah Swt., tuhan yang maha Esa. 
111

 

uraian al-Qur‟an tentang Tuhan kepada umat Nabi Muhammad Saw. 

Dimulai dengan pengenalan tentang perbuatan dan sifat-Nya. Ini terlihat jelas 

ketika wahyu pertama turun.  

                          

                           

 

Artinya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,2. 

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.3. Bacalah, 

dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,4. yang mengajar (manusia) 

dengan perantaran kalam 5. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Alaq: 1-5)
112

 

 

Dalam rangkaian wahyu-wahyu pertama. Al-Qur‟an menunjuk kepada 

Tuhan yang maha Esa dengan kata Rabbuka (Tuhan) pemeliharamu ( wahai 

Muhammad), Bukan kata “ Allah” Hal ini untuk menggaris bawahi Wujud 

Tuhan yang Maha Esa,yang dapat dibuktikan melalui ciptaaan atau 

perbuatanNya. Dari satu sisi memang dikenal satu ungkapan yang oleh 

sementara pakar dinilai sebagai hadist Qudsi yang artinya: “ Aku adalah 

sesuatu yang tersembunyi, Aku berrkehendak untuk dikenal, maka Kuciptakan 

makhluk agar mereka mengenalkKu. Hubungan antara Allah dan manusia 
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dalam pola pertama tergambar seperti dalam pola pertama tergambar seperti 

hubungan raja absolut di zaman pertengahan dengan rakyatnya; rakyat harus 

menaati peraturan yang dibuat raja, tapi raja sendiri tidak terikat oleh 

peraturan apapun dan boleh berbuat apa saja. Dalam pola kedua hubungan itu 

tergambar seperti raja yang berkonstitusi dengan rakyat. Selain rakyat harus 

terikat dengan undang-undang, rajapun dalam berbuat sesuatu terhadap 

rakyatnya, juga berbuat menurut undang-undang tertentu. Allah dalam paham 

kedua; tetap maha kuasa, tapi ia tidak mau berbuat hal-hal yang tidak pantas 

bagi-Nya.
113

 

Al-Qur‟an disamping mengingatkan kepada manusia asal kejadiannya, 

ia juga haru mengetahui akan dirinya dan tahu akan Tuhannya. Manusia 

memikul kewajiban yang berat, untuk memakmurkan bumi ini. Dia 

bertanggung jawab kepada Tuhannya yang telah menciptakan dan 

memberikan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, supaya mempergunakan 

nikmat Tuhan dengan sebaik-baiknya dan mengamalkan petunjuk dan ajaran 

Tuhan dengan penuh keikhlasan.jika manusia ini menyimpang kejalan yang 

sesat, nanti mereka akan dijatuhkan ke tempat yang paling rendah dan akan 

mengalami kebinasaan. Siapa yang melupakan Tuhan, niscaya Tuhan akan 

melupakan orang itu terhadap dirinya sendiri, tidak ingat lagi akan 

kedudukannya yang tinggi dan tanggung jawabnya yang mulia.
114
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Kecenderungan asli atau dasar manusia adalah menyembah Tuhan 

yang satu. Ketika manusia mencari makna hidup, kecenderungan manusia 

adalah adalah menemukan Tuhan yang maha Esa . mereka mampu 

menemukan Tuhan, walaupun mungkin lingkungannya bisa membelokkan 

pandangan kepada selain Tuhan ini.  

                  

        

 

Artinya:  Dan banyak sekali tanda-tanda (kekuasaan Allah) di langit dan di 

bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling dari 

padanya. (QS. Yusuf[12]: 105)
115

 

 

tetapi sungguhpun demikian, kecenderungan fitrah manusia adalah  

kembali kepada Tuhan, sebagai wujud hakiki kecenderungan kepada 

kebenaran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah mengkaji Fitrah Kebertuhanan Manusia (Studi Tafsir 

Temattik) dengan merujuk dari beberapa kitab tafsir juga dari beberapa 

pendapat dari pada penulis, penelitian ini menyimpulkan: 

1. Hakikat manusia Manusia adalah “makhluk yang dibebani tanggung jawab 

dan diciptakan dengan memiliki sifat-sifat ketuhanan”. Manusia adalah 

makhluk ciptaan Allah SWT yang dibekali ilmu pengetahuan dan diberi 

amanat dan tanggung jawab sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Ia 

diciptakan secara alamiah karena Tuhan menciptakan Adam dari tanah. 

Lalu meniupkan ruh-Nya sendiri. Penciptan manusia yang terbuat dari 

tanah lalu ditiupkan ruh Tuhan, itu semua menunjukkan kelemahan dan 

juga kelebihan makhluk Allah, yaitu manusia.  

2. Ayat tersebut lebih tepat dipahami sebagai ilustrasi tentang aneka 

pembuktian menyangkut keesaan Allah yang melekat pada diri manusia 

melalui fitrah dan akal pikirannya. Ayat ini menunjukkan bahwa dalam 

diri setiap manusia ada fitrah keagamaan serta pengakuan akan keesaan 

Allah. Adapun penafsiran ayat tentang fitrah kebertuhanan manusia dalam 

surat al-A‟raf:172 Ibnu katsir menafsirkan bahwasannya yang dimaksud 

dengan kesaksian mereka atas dirinya sendiri adalah “Dia adalah 

Tuhannya”, ialah bahwa Allah menciptakan mereka dalam keadaan 

memegang ketauhidan. Dan dalam penafsiran Quraish Shihab dijelaskan 
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bahwasannya, Allah memberikan kepada setiap insan potensi dan 

kemampuan untuk menyaksikan keesaan Allah bahkan menciptakan 

mereka dalam keadaan memiliki fitrah kesucian dan pengakuan akan 

keesaan itu. 

 

B. Saran 

Apa yang penulis sajikan ini adalah merupakan sebagian kecil dari 

banyaknya penelitian tentang fitrah kebertuhanan manusia dalam al-Qur‟an. 

Oleh sebab itu untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana fitrah 

kebertuhanan manusia dalam al-Qura‟an. Maka perlu kiranya untuk dilakukan 

penelitian ulang yang lebih mendalam tentang fitrah kebertuhanan manusia 

dalam al-Qur‟an. 

Penulis juga menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu kritik dan saran diharapkan agar dapat mengantarkan skripsi ini ke 

arah yang lebih baik. mengingat begitu banyak wacana tentang konsep fitrah 

kebertuhanan manusia dalam al-Qur‟an. Maka penelitian ini masih banyak 

menyisihkan ruang bagi peneliti lain untuk membuat pengkajian selanjutnya. 

Semoga tulisan ini menjadi sebuah karya ilmiah yang bermanfaat bagi semua 

orang yang membacanya dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan 

khilaf penulis.  
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