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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Umat Islam sepakat menetapkan sumber ajaran Islam adalah Al-Qur'an,
As-Sunnah dan Ijtihad. Kesepakatan itu tidak semata-mata didasarkan
kemauan bersama tapi kepada dasar-dasar normatif yang berasal dari AlQur'an dan As-sunnah sendiri, seperti disebutkan dalam Surat An-Nisa, ayat
105 :

ْ ِِ َاا
ْ او َِ َكنَ َك
َال ِل ْنيَاا ِ ِنيْل
َ اام ِِ ََاا ا َ َهللا
ِ َِّّ ِلات َ ْقك َب َِايْلَ الن
َ َ ِِنَّا ا َ ْنزَ ْلنَا اِلَي َْك ْال ِكت
ِ اال َق
)501 :َص ْي ََا (النساء
ِ خ
Terjemahnya

: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu
dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara
manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan Kepadamu,
dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak
bersalah) karena (membela) orang-orang yang khianat".
(QS. An-Nisa : 105)1

Dan hadits Nabi SAW :

اَ َِ َكسنَّ ِة َهللاس ْو ِل ِه
َّ ََ َ ض ِِلُّ ْوا َما ا ِْن
َ َ َر ْك
ِ َ ت فِيْك ْب ا َ ْم َري ِْل لَ ْل
َ َ س ْكت ْب ِِ ِه ََا ِكت
Terjemahnya : "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang kalian tidak akan
tersesat selamanya apabila berpegangan dengan kedua hal
tersebut. Yaitu Al-Qur'an Dan As-Sunah" (HR.Malik).2

Dari kedua dalil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Qur'an
merupakan salah satu sumber ajaran Islam.
Al Qur’an menyimpan banyak sekali kandungan pengetahuan dan
informasi yang sangat bermanfaat bagi manusia. Kandungan dan petuntuk
1
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yang terdapat di dalamnya akan senantiasa bertahan sampai kelak dating hari
yang sudah dijanjikan, yaitu hari kiamat.
Bagi umat Islam, Al Qur’an memiliki peranan yang sangat signifikan bagi
kehidupan mereka. Keberadaannya tidak hanya diyakini sebagai kitab yang
berisi firman-firman Allah Swt. Lebih dari itu, Al qur’an juga menjadi media
dialog yang sangat berguna

dalam menuntun umat Islam menuju jalan

kebenaran dan keselataman.
Sebagai kitab yang berisiskan petunjuk, informasi pengetahuan, serta
sejarah, Al Qur’an tidak hanya menarik perhatian umat Islam yang
mengimaninya, tetapi juga banyak menyedot perhatian dari berbagai kalangan
yang rata-rata berasal dari kalangan non-Islam.
Munculnya ketertarikan banyak kalangan terutama bagi mereka yang
berasal dari kalangan non-Islam terhadap Al Qur’an, salah satunya disebabkan
oleh berkembangnya tarik-menarik pendapat mengenai posisi transcendental
wahyu Al Qur’an yang bersifat abadi, dan kekal.
Dari ketertarikan itu kemudian muncul berbagai macam metode atau cara
yang digunakan untuk mendekati Al Qur’an dari berbagai sudut pandang yang
tentunya juga berbeda-beda satu sama lain, dalam aspek penafsiran, dikenal
beberapa jenis metode penafsiran yang dari waktu ke waktu terus
dikembangkan oleh para ilmuwan.
Di dalam banyak ayat Al Qur’an membicarakan tentang manusia, baik dari
segi asal-usul, proses perkembangan hingga saat dilahirkan. Dari segi asal-usul
manusia, tidak sedikit ayat Al Qur’an yang memberikan informasi tentang hal
tersebut. Sekalipun dalam perkembangannya sudah banyak para ahli yang
mencoba mengkaji Al Qur’an

tentang asal-usul manusia, sehingga

bermunculan berbagai ragam pemahaman tentangnnya, namun hal itu bukan
berarti membuat daya tarik Al Qur’an semakin kikis dan berkurang.
Sebaliknya daya tarik yang dimiliki Al Qur’an justru menimbulkan lebih
banyak lagi rasa penasaran yang semakin mendalam sehingga memunculkan
inisiatif bagi
dikandungnya.

sebagian orang untuk

menguak tabir “misteri” yang
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Dibanding dengan tema-tema yang lain, seperti psikologi manusia menurut
Al Qur’an, sifat-sifat manusia menurut Al Qur’an, dan fase perkembangan
manusia menurut Al Qur’an. Tema tentang asal-usul manusia berdasarkan
perspektif Al Qur’an merupakan tema yang sebenarnya sudah banyak dikaji
namun tetap menarik untuk dikaji sampai saat ini.
Asal-usul manusia dalam Al Qur’an adalah salah satu tema yang sampai
saat ini terus dikaji dari segala aspek yang meliputi filsafat, sejarah, agama,
psikologi, sosiologi, dan sebagainya. Semakin dikaji, semakin membuktikan
kebenaran dan kesuaian Al Qur’an dalam memberikan dasar moral dan
petunjuk ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi.3
Berdasarkan uraian tersebut di atas, muncul keinginan penulis untuk
mengkaji lebih dalam tentang “ Bayi Tabung Dalam Islam” dalam usaha
memberikan informasi tentang bagaimana proses penciptaan manusia
berdasarkan pada dalil-dalil Al Qur’an.
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses
penciptaan (asal-usul) manusia berdasarkan perspektif Al Qur’an?
Sedangkan pembahasan dalam tulisan ini hanya akan membatasi pada
bagaimana proses penciptaan manusia berdasarkan perspektif Al Qur’an
dengan merujuk pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang asal-usul dan proses
penciptaan manusia.
C. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui lebih
dalam tentang proses penciptaan (asal-usul) manusia berdasarkan Al Qur’an.
D. Manfaat Hasil Penelitian
Manfaat yang diharapkan didapat dari hasil penelitian ini adalah
mendapatkan gambaran dan informasi secara konkrit tentang manusia dalam
hal asal-usul dan proses penciptaannya serta kemungkinan ada adanya temuan
baru secara kepustakaan terkait proses penciptaan manusia.
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E. Penjelasan Istilah
Untuk menghindari adanya kesalahan dalam penafsiran judul, maka penulis
perlu menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan langsung dengan judul
penelitian.
Asal-usul manusia adalah pengkajian dari berbagai segi tentang proses
kehadiran sosok manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan.
Al Qur‟an adalah kitab suci berupa wahyu Allah yang diturunkan dari
Allah Swt melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk
disampaikan kepada segenap umat manusia yang di dalmnya terdapat
kebenaran tentang asal-usul manusia.
Asal-usul manusia berdasarkan Al Qur‟an adalah pengkajian atas ayatayat Al Qur’an tentang proses penciptaan manusia, kedudukan manusia
berdasarkan Al Qur’an. Dengan kata lain, asal-usul manusia berdasarkan Al
Qur’an adalah pandangan Al Qur’an tentang proses penciptaan manusia secara
utuh dan menyeluruh.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Mengenal Manusia
Mengenal manusia berarti berusaha mengetahui segala perilaku dan
tingkah laku manusia secara holistik, baik yang bisa dinderai, yaitu dengan
memahaminya melalui pengalaman pribadi atau dengan meminta orang lain
untuk menceritakan pengalamannya, untuk menambah suatu pemahaman
mendalam tentang kedudukannya sebagai manusia.4
1. Manusia Sebagai Ciptaan (Makhluk)
Allah Swt, berfirman dalam Al Qur’an Surah Al Kahfi ayat 54 sebagai berikut:


























 

Terjemahnya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi
manusia

dalam

Al

Qur‟an

ini

bermacam-macam

perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling
banyak membantah.(QS. Al Kahfi:54).5
Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt. Sebagai
makhluk ciptaan Allah, manusia adalah makhluk yang paling banyak
membantah (jadal), demikianlah keterangan dari Surah Al Kahfi ayat ke-54
yang menjelaskan kedudukan manusia sebagai yang diciptakan sekaligus
sebagai yang paling banyak membantah. Hal yang paling unik untuk
dimengerti bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang digembleng
(dididik) dengan banyak perumpamaan (matsal). Namun, justru karena didikan
yang banyak tersebut membuatnya sering melakukan bantahan. Dengan kata
lain, manusia memiliki kesanggupan untuk mengambil pelajaran, baik secara
4
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fisik, psikis atau spiritual. Namun, pada dirinya juga lahir suatu rasa jenuh
yang diakhiri dengan suatu tindakan defensive (tindakan) berupa bantahan
(jadal).6
2. Manusia Sebagai Hamba (Abdun)
Allah Swt berfirman :







  








   








  







Terjemahnya: “Katakanlah hai hamba-hamba-Ku yang beriman, bertakwalah
kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini
memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas.
Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang
dicukupkan pahala mereka tanpa batas”.(QS. Al-Zumar:10)7
Allah Swt mengundang hamba-Nya agar bertaqwa kepada-Nya dengan
cara menakut-nakuti hamba-hamba yang diundang-Nya. Rasa takut itu
teralamatkan ke lubuk hati hamba-Nya yang paling dalam sebagai mutiara
yang tersimpan, besar nilainya. Namun banyak dari hamba-Nya yang tidak
mengetahui keberadaan mutiara itu ketika masih hidup di dunia. Inilah cinta
kasih Tuhan yang tersimpan dan manisnya belum dapat dirasakan.8
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Hamba Allah Swt yang beriman diperintahkan untuk selalu bertaqwa dan
bersabar. Merekalah kelompok orang yang mendapat kebaikan dan pahala
yang tanpa batas. Hamba Alla Swt yang melampaui batas sungguh tidak
dibenarkan untuk tidak mau bertaubat lantaran dosa-dosa yang dia lakukan
menurut penilainnya sangat banyak. Manusia tidak bisa mengukur sesuatu
yang ghaib, termasuk dosa, pahala, keimanan, dan sebagainya. Jadi, yang
penting menurut pandangan Allah Swt adalah agar manusia tidak pernah lepas
dari anggapan bahwa rahmat Allah Swt dan keluasan rahmat tersebut
menandingi tumpukan dosa yang dilakukan oleh makhluk seisi bumi. Berkecil
hati dari pengampunan adalah dosa itu sendiri dan merupakan suatu
kebodohan.9
3. Manusia Sebagai Wakil Tuhan (Khalifah)
Allah Swt berfirman dalam Al Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 30 :







  








   











    
    
Terjemahnya: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
9
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Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa
yang tidak kamu ketahui."10
Para nabi diutus ke muka bumi adalah untuk menjadi khalifah. Tugas
utamanya adalah meneggakan keadilan. Ujian yang diberikan kepada para
khalifah adalah hawa nafsu (hawa), yaitu suatu dorongan keras dan tak terbatas
dalam perbuatan. Jika minum, maka hausnya terasa tak pernah hilang. Jika
makan, terasa laparnya tak pernah hilang. Jika ia berperang, serbuan
(ekspansi)-nya terasa belum cukup luas.11
Tipe khalifah yang dijadikan Allah Swt di muka bumi merujuk pada surat
Al-Baqarah ayat ke-30 adalah tipe perusak (mufsid) dan suka membunuh
(musfik). Para calon khalifah memiliki karakter senang melihat darah mengalir
dari tubuh lawan yang dijadikan saingan. Seorang perusak memiliki
kemampuan membangun yang tinggi jika didasari oleh kemampuan daya cipta
yang tinggi. Tak ada suatu bangunan yang didirikan di atas tanah tanpa harus
merusak sesuatu yang sebelumnya telah ada. Mengalirkan darah adalah sesuatu
yang indah bagi para khalifa, hidup harus didudukkan pada fondasi siap mati
dan hanya Allah Swt Yang Maha Hidup.12
B. Manusia Ditinjau Dari Berbagai Aspek
1. Tinjauan Filosofis
Mempertanyakan siapakah sebenarnya sososk manusia itu, sama halnya
dengan mempertanyakan siapakah sebenarnya hakikat diri kita sendiri.
Terlepas dari apakah seseorang itu menganut suatu agama atau tidak, ia dapat
memahami pengertian yang sangat umum bahwa manusia terdiri atas unsur
jasmaniah dan unsur ruhaniah (disana ada kekuatan spiritualnya), dilengkapi
dengan panca indera. Terbukti, selama unsur-unsur itu masih menyatu, maka ia
dikatakan hidup atau sebaliknya apabila antara kedua unsur itu telah berpisah,
maka ia disebut telah mati. Pengalaman sejarah telah membuktikan tentang
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hidup dan matinya manusia dan semua jenis makhluk hidup di masa lalu, masa
kini, dan seterusnya.13
Hakikat manusia dapat dipahami melalui tiga pengertian. Pertama,
berdasarkan aspek etimologisnya, dimana manusia disebut man. Kata ini
ditengarai berasal dari bahasa Anglo Saxon, man. Semula, arti dasar kata ini
tidak diketahui secara jelas, akan tetapi para peneliti bisa mengatikannya
dengan bahasa Latin, mens, yang berarti “ada yang berpikir”. Pengertian kedua
mengenai hakikat manusia adalah bahwa ia merupakan makhluk ciptaan di atas
bumi sebagaimana semua makhluk dan benda duniawi lainnya. Namun
perbedaannya dengan makhluk lain, manusia muncul di atas bumi untuk
mengejar dunia yang lebih tinggi.14
Manusia merupakan makhluk jasmani yang tersusun dari bahan material
dan organis. Kemudian, manusia menampilkan sosoknya dalam aktivitas
kehidupan jasmani. Selain itu, sma halnya dengan binatang, manusia memiliki
kesadran inderawi, meskipun disamping itu, manusia juga memiliki kehidupan
spiritual intelektual yang secara intrinsik tidak tergantung pada segala sesuatu
yang bersifat material.15
Sementara, pengertian manusia yang ketiga dapat dipahami berdasarkan
perkembangannya yang universal dari kecenderungan-kecenderungan kodrat
manusiawi kepada kemanusiaan yang luhur yang oleh ilmu humanism
dipahami sebagai tujuan umat manusia. Pada tahap ini manusia dianggap
sebagai subyek dari proses historis dalam proses perkembangan kultur material
dan spiritualnya di bumi. Selain itu, pada tahap ini, manusia juga dipahami
sebagai manifestasi makhluk bio sosial, wakil dari spesies homo sapiens.16
Ulama syari’at berpendapat bahwa tubuh manusia terdiri atas ruh dan jasad
kasat. Jasad sebagai tempat ruh selama ia masih hidup. Jasad bertugas
mengamdi kepada ruh serta menerima segala perintah ruh. Segala sesuatu yang
bersumber dari ruh berasal dari Allah Swt. Kematian adalah perpisahan antara
13
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jasad dengan ruh karena jasad tidak mampu lagi menerima perintah-perintahperintah dari ruh dan berarti pula Allah Swt sudah tidak menghendaki lagi
berkumpulnya jasad dengan ruh. Adanya pengetahuan, ilmu, pikiran, perasaan,
pilihan, keinginan dan berfungsinya semua panca indera, segala aktivitas
manusia menunjukkan masih adanya ruh di dalamnya. Adanya gerak reflex
saja, hidup itu tak ada maknanya dan hanya seperti hewan yang memiliki
nyawa tapi tidak memiliki ruh (Yasin,2001:33-4). Semua makhluk hidup
memiliki nyawa yang berfungsi untuk hidup, namun tidak semua makhluk
hidup ruhnya didukung oleh akal pikiran-kecuali pada manusia dan jin untuk
menerima agama dan diwajibkan menyembah kepadanya (baca qur’an surah
Az –Zariah:56). Semua aktivitsa manusia dan jin di dunia akan
dipertanggungjawabkan oleh ruh bukan oleh nyawa. Ruh disebut juga jiwa.
Pekerjaan jiwa atau ruh inilah yang akan dipertanggungjawabkan. Dalam
istilah sehari-hari kita dengar istilah berjiwa muslim, berjiwa kafir, bukan
bernyawa muslim atau bernyawa kafir. Dengan demikian maka yang akan
menerima hak-hak dan sanksi adalah jiwa. 17.
Secara anatomi, fisik manusia tersusun dari materi yang tak ada bedanya
dengan susunan fisik hewan- yang terdiri atas kulit, daging, tulang, darah
putih, darah merah, otot, saraf, air, bulu atau rambut, organ tubuh bagian luar
dan organ tubuh bagian dalam yang kesemuanya merupakan kumuplan dari
miliaran sel tubuh. Kemudian menjadi satu-kesatuan entitas dengan ruh yang
didukung oleh akal, sehingga manusia dapat hidup, berpikir, merasa, berbuat,
tumbuh, dan berkembang biak. Perlu diketahui bahwa ruh manusia berbeda
dengan ruhani hewan dan tumbuhan. Ruh pada tumbuhan dalam bahasa latin
disebut anima vegetativ atau ruh nabati. Ruh ini hanya dapat berkembang biak,
tapi tak dapat bergerak atau pindah tempat dan tak sanggup merasakan. Ruh
hewan dalam bahasa latin disebut anima sensitiva atau ruh hewani. Dia
sanggup merasakan, bergerak, menumbuhkan, berkembangbiak, akan tetapi tak
sanggup memberikan kesadaran, pengertian dan pemikiran. Sedangkan
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manusia memiliki ruh yang dalam bahasa latin disebut anima intelectiva atau
ruh insani yang paling sempurna, tinggi, dan mulia. Ini yang membedakan
antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Pada manusia dilimpahkan
karunia yang disebut potensi kemanusiaan atau noosfer yaitu akal pikiran.18
Potensi kemanusiaan yang paling menonjol ialah extra somatic tools
sebagai pendukung atas kelemahan manusia secara fisik dibanding makhluk
hidup lainnya. Potensi ini meliputi noosfer atau rasio atau intelektualitas.
Kemudian dilengkapi dengan budi atau etika, kemauan atau etos, semangat
atau spirit, karya atau aktivitas, cita-cita atau idealism. Manusia secara
jasmaniah atau fisikal dan secara ruhaniah atau psikis menyatu menjadi satu
kesatuan entititas yang disebut psychophysical.19
Aspek jasmaniah atau fisik manusia sama yaitu muslim, artinya tunduk dan
berserah diri kepada hokum-hukum Allah Swt, atau sering disebut sunnatullah
seperti lahir, hidup, tumbuh, dewasa, berkembangbiak, sehat, sakit, dan
akhirnya mati. Ini sama dengan hewan lainnya. Dia sesuatu yang taslim atau
berserah diri, bila telah mati dia masih mengikuti sunnatullah sebagaimana
layaknya binatang lain atau pohon dalam mengikuti hukum Allah swt
sebagaimana QS. Al Hasyr ayat 1 berikut :













   
 
Terjemahnya:”Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan bumi;
dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.20
Menurut salah seorang sarjana Prancis, Louis Lawrence, bahwa manusia
kalau diekstrak akan menghasilkan air (H2O) sebanyak 4-5 liter, Karbohidrat
cukup dipergunakan untuk membuat 900 batang pensil, lemak cukup untuk
18
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membuat 7 potong sabun kecil, phosphor (P) dapat untuk membuat 2200
pentol korek api, zat besi (Fe) dapat dijadikan untuk satu batang paku, kapur
(CaO) cukup untuk mengapur sebuah kandang kecil ayam, belerang (S) dapat
dipergunakan untuk membersihkan se ekor anak anjing yang kecil. Semua zat
penyusun tubuh kalau dinilai secara fisik harganya hanya 2 Golden. Jadi secara
kesatuan fisik kimiawi manusia harganya lebih murah daripada hewan.
Hal ini diperkuat oleh Machnun dalam Jacob (1984:96-7) menguraikan
tubuh manusia jika dianalisis, didalamnya terdapat 20 macam asam amino.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam tubuh manusia terdiri tas air
70%, yang di dalamnya terdapat 65% oksigen, 18% karbon, 10% hydrogen,
3% nitrogen, dan 4% unsur-unsur lain seperti fosfor, kalsium, ferum (zat besi),
sulfur (belerang), zodium, magnesium, natrium, khlor, dan lain-lain yang
dikenal dengan unsur jarang21. Jika kita menganalisis tanah, unsur-unsur itu
terdapat didalamnya, ini membuktikan bahwa manusia diciptakan oleh Allah
dari tanah seperti firman-Nya, “Dia menciptakan manusia dari tanah kering
seperti tembikar”(QS. Ar-Rahman:14)22.
Di dalam tanah terdapat sekitar 16 jenis mineral utama yang terdapat pula
pada makanan yang kita makan dan di dalam tubuh. Tumbuhan menyerap 16
jenis mineral melalui proses kimia alami. Kemudian tumbuhan itu dimakan
oleh hewan, dan hewan kita makan. Atau kita mengonsumsi langsung
tumbuhan itu sehingga unsur-unsur mineral itu masuk ke dalam tubuh kita.
Walaupun tubuh kita membutuhkan mineral seperti yang terdapat dalam tanah,
namun kita tidak dapat makan tanah untuk tetap survive.23
Ada empat faktor potensi yang membedakan antara manusia dengan hewan
sehingga manusia melebihi hewan lainnya:

21
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1) Potensi tubuh, yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan dan
keterampilan teknis;
2) Potensi hidup, dengan potensi ini memungkinkan manusia beradaptasi
dan mempertahankan hidup serta berkembang sesuai dengan tantangan
alamnya;
3) Potensi

nalar,

yang

memungkinkan

manusia

kemampuan

mengembangkan sains dan teknologi sehingga ia mampu mengolah
alam semesta beserta isinya untuk kepentingan hidup.24
Disebutkan beberapa beberapa pendapat para hali tentang manusia dalam
tinjauan filsafat, diant Iaranya:
1) Menurut Adinegoro, manusia adalah micro cosmos bagian dari macro
cosmos yang ada di atas bumi, sebagian dari makhluk bernyawa, dan
sebagian dari bangsa Antropomorphen, binatang yang menyusui. Dia
makhluk yang mengetahui dan menguasai kekuatan-kekuatan alam, di
luar dan di dalam dirinya (lahir bathin);
2) Linaena menyatakan bahwa manusia adalah homo sapien, artinya
makhluk yang berbudi atau animal rational, selain itu Revest juga
mendefinisikan bahwa manusia adalah homo loquen yaitu makhluk
yang pandai menciptakan bahasa serta menjelmakan pikiran dan
perasaan dalam kata-kata yang tersusun;
3) Bergson manyatakan bahwa manusia adalah homo faber yaitu tukang
karena pandai membuat perkakas;
4) Menurut Franklin, manusia adalah tool making animal, binatang yang
membuat alat, sedangkan menurut Aristoteles, manusia adalah zoon
politicon

yaitu

binatang

yang

berorganisasi,

bermasyarakat,

berkebijaksanaan. Dia juga menyebut animal riders sebagai makhluk
yang bisa tertawa, suka humor;

24
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5) Ahli-ahli lain menyebut manusia sebagai: (a) homo luden: makhluk
suka

main;

(b)

homo

religious:suka

beragama;

(c)

homo

divinas:manusia sebagai khalifat Tuhan; (d) homo economicus:manusia
yang bisa menyerahkan kerja dan kekuasaannya kepada orang lain;
6) Abbas Mahmud Al Aqad: manusia adalah makhluk bertanggungjawab
yang diciptakan dengan sifat-sifat ketuhanan.25
Berdasarkan uraian tersebut di atas, filsafat memandang manusia sebagai
makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Pada kodratnya yang demikian, manusia
disebut sebagai homo economicus, homo sicius, homo viator, dan homo
religious. Menurut Nanih Machendrawaty, semua istilah manusia dalam ilmu
filsafat itu pada akhirnya akan mengantarkan manusia menjadi makhluk yang
disebut sebagai homo concorus, yaitu makhluk yang siap bertransformasi diri
serta adaptif.26
2. Tinjauan Historis
Dalam sejarah munculnya manusia di muka bumi cukup mengundang
kontroversi di kalangan ilmuwan setelah manusia dihadapkan kepada hasil
penelitian seorang naturalis Inggris Charles Robert Darwin (1809-1882)
tentang evolusi manusia versus manusia sebagai bani Adam (anak cucu Adam)
menurut ajaran Islam (Al Qur’an dan Sunnah). Dan Adam diposisikan sebagai
manusia pertama.27
Kontroversi itu berangkat dari dua pandangan yang berbeda, satu sisi,
Darwin menyodorkan konsep munculnya manusia melalui teori evolusi dengan
pendekatan biologis dan geologis. Manusia terjadi karena proses evolusi
melalui seleksi alam dan adaptasi lingkungan. Data biologis digunakan untuk
menentukan makhluk yang bersangkutan termasuk kelas, ordo, familia, genus,
species dan subspecies lainnya. Sedangkan data geologis dapat digunakan
untuk memperkirakan usia fosil, kapan makhluk yang bersangkutan hidup atau
25
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mati, berapa juta tahun yang silam, dalam kala apa dan seterusnya. Disisi lain,
Al qur’an menyebut manusia(selain al insan dan an-nas) dengan istilah Bani
Adam yang berarti menyangkut asal-usul manusia, yaitu keturunan dari Adam.
Adamlah nenek moyang umat manusia dan dialah menusia pertama.28
Terlepas dari kontroversi tersebut, kalau manusia dilihat dari aspek
pertumbuhan populasinya, sejarah manusia dimulai dari Zaman Pleistosen
periode kuarter, atau kira-kira satu setengah juta tahun yang lalu. Sebelum itu
ada makhluk yang menyerupai manusia atau disebut setengah manusia yang
fosilnya bayak ditemukan di Afrika. Menurut peraturan Internasional mereka
disebut Australopithecus (kera dari selatan). Tapi ahli biologi lebih suka
menyebut Australanthropus (manusia dari selatan) karena rongga otaknya
lebih besar daripada kera besar seperti gorilla. Penemuan demi penemuan fosil
sampai epada tingkatan manusia Homosapiens (manusia cerdik), dahinya
tinggi, dagunya bagus rongga otaknya sekitar 1500 CC. tubuhnya tinggi, lurus
dan kaki panjang, paha tidak bengkok sebagaimana halnya manusia sekarang
yang tersebar di seantero bumi dengan warna kulit yang berbeda-beda. Species
ini muncul kira-kira 80.000 tahun yang lalu.29
Teori Darwin terdiri atas dua bagian. Pertama, doktrin tentang evolusi
yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk kehidupan yang beraneka ragam itu
telah tercipta dan berkembang secara berangsur-angsur dari suatu tingkat asal
yang rendah. Kedua,tentang perjuangan hidup dan kelangsungan hidup bagi
species paling sesuai dengan lingkungannya dalam beradaptasi atau disebut
Strigle of life dan the fittes. Hanya flora dan fauna yang mampu bertahan hidup
bagi yang paling baik nasibnya dan paling tahan terhadap lingkungan
sekitarnya. Evolusi merupakan proses satu arah dalam waktu yang tidak dapat
dibalikkan (irreversible) untuk menghasilkan suatu yang baru dan beraneka
ragam dalam tingkat organism yang lebih tinggi.30
28
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Adapun bukti-bukti yang mendukung teori evolusi Darwin:
a. Adanya fariasi diantara individu-individu yang berasal dari satu keturunan
b. Biogeografi, ilmu tentang penyebaran geografis tanaman dan hewan
c. Paleontologi, ilmu tentang fosil
d. Anatomi perbandingan kerangka fosilis dan kontemporer.
e. Embriologi perbandingan, hewan-hewan vertebrata (ikan, reptilian, aves,
dan mamalia) meskipun tubuh dewasa berbeda, akan tetapi fase awal
perkembangan embrionya sangat mirip.
f. Evolusi molekuler, bukti adanya homologi pada tingkta molekuler
(homologi protein) khusunya dalam urutan asam amino protein yang
mencerminkan urutan nucleotide dan molekul AND.
Pendapat lain mengemukakan bahwa untuk mengetahui asal-usul manusia
harus ditelusuri melalui asal-usul hidup dan kehidupan seperti ditemukan oleh
Aristoteles (384-320 SM) melalui teorinya yang terkenal, abiogenesis atau
teori generasio spontanea yang mengatakan bahwa semua yang hidup
(organism) muncul terus-menerus dari yang mati (anorganisme) yakni materi.
Teori ini kemudian dipatahkan oleh penemuan baru (1860) yang dipelopori
oleh Lazardo Spanlanzani dan Francesco Redi, keduanya dari Italia serta Louis
Pasteur dari Prancis. Mereka mengatakan bahwa semua yang hidup bukan
berasal dari yang mati melainkan dari makhluk hidup lain yang telah ada
sebelumnya (omnevivumex vivo). Dari sinilah muncullah teori Darwin. Akan
tetapi diluar dugaan ternyata Darwin meragukan kebenaran teorinya karena
tidak menemukan bukti bahwa lapisan batu di dalam tanah mengandung data
dan catatan yang kronologi sepanjang waktu geologis yang enam (dari
alzoicum sampai dengan cenozoicum) mengenai evolusi hidup itu, bahkan
yang ditemukan justru berlawanan dengan teorinya.31
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Al Qur’an sudah memberikan isyarat bagaimana kelemahan, kemampuan
manusia untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang,
sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al –An’am :59







   















    








   










 
Artinya :Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib;tak ada
yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui
apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tidak sehelai daunpun
yang gugur melainkan dia mengetahu (pula) dan tidak jatuh
sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang
basah atau yang kering, melainkan telah tertulis dalam kitab
yang nyata (Lauh Mahfuzh).32
Dalam haduts riwayat Imam bukhari dari Salim Ibn Abdullah dari ayahnya,
diriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda,”kunci-kunci yang ghaib itu ada lima
yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hanyalah Allah yang maha
mengetahui apan kiamat itu terjadi, mengetahui kapan hujan itu turu,
mengetahui apa yang terdapat dalam rahim seorang ibu, kamu tidak
mengetahui apa yang akan terjadi besok, dan kamu tidak mengetahui di bumi
mana mati kelak. Allah Maha mengetahui dan bijaksana.”

32

Al Qur’an dan Terjemahannya (Yogyakarta: Sabil, 2010).h.134

18

Jika ada klaim tentang hal yang menyangkut pengetahuan seorang ahli
tentang apa yang ada dalam rahim seorang ibu menggunakan teknologi
canggih dan mengetahui apa yang akan terjadi besok bagi seorang ahli ramal,
misalnya, pasti ada keterbatasan-keterbatasan, bahkan mungkin bisa terjadi
eror.
Tidak berbeda dengan sejarah munculnya manusia di dunia ini seperti
diuraikan di atas, munculnya sosok Adam juga telah mengundang kontroversi
sekitar interpretasi.33
3. Tinjauan Sosiologis
Tinjauan sosiologis berarti sorotan yang didasarkan pada hubungan antar
manusia, hubungan antar kelompok, serta hubungan anatara manusia dengan
kelompok di dalam proses kehidupan bermasyarakat. Pola hubungan tersebut
lazim disebut interaksi sosial. Dan ilmu yang mendasarkan kepada kehidupan
sosial disebut sosiologi.

34

Isitilah makhluk indiviu dapat juga disebut makhluk pribadi, karena
memiliki kepribadian yang secara sederhana dapat diartikan sebagai cara
khusus (a typical way) seseorang dapat berbuat, berpikir, merasa, bereaksi,
berbicara, berjalan, menghayati, serta mengalami kehidupan di dunia ini.
Selain sebagai makhluk individu, manusia juga disebut makhluk sosial.
Meskipun dimungkinkan manusia dapat hidup sendirian dengan memanfaatkan
potensi alam yang ada, namun kehidupan seperti ini sangat terbatas oleh
kemampuan dirinya dan hanya sebagian kecil dari kebutuhan hidupnya yang
dapat terpenuhi. Dalam kegiatan yang berat dan besar seperti pembangunan
jembatan atau jalan panjang, lebar dan kuat perlu ada kerjasama. Kebutuhan
sosial ini dapat berbentuk kerjasama, gotong-royong, membeli jasa, dalam
bentuk keorganisasian, kelembagaan dan keperluan besar lainnya yang tidak
mungkin dilaksanakan secara individual.35
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Manusia dalam tinjauan sosiologis menurut ajaran Islam paling kurang
dapat merujuk pada beberapa ayat Al Qur’an, antara lain:

  
    








 
Terjemahnya :”mereka diliputi kehinaan dimana saja mereka berada kecuali
jika

mereka

berpegang

tali(hubungan/perjanjian)
Imran:112)

kepada
dengan

tali

Allah

dan

manusia….”(QS.

Ali

36

Firman Allah:







   






 
Terjemahnya :”…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)
kebajikan dan taqwa, dan jangan bersekongkol untuk berbuat
dosa dan pelanggaran…”(QS. Al-Maidah:2)37
Selain dua ayat Al Qur’an di atas, Allah Berfirman dalam QS. Al Hujurat
ayat 13 sebagai berikut:
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Terjemahnya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal-mengenal….”(QS. Al Hujurat:13)38

4. Tinjauan Ekonomis
Dari kodratnya manusia disebut juga sebagai makhluk homo economicus.
Manusia senantiasa diliputi oleh rsa tidak puas. Sifat ini tercermin pada adanya
kebutuhan yang terus bertambah secara variatif, kuantitatif dan kualitatif
tergantung kemauan dan lingkungannya. Jika satu kebutuhan dipenuhi maka
muncul kebutuhan lain. Intensitas dan ragam kebutuhan ini sangat dipengaruhi
oleh factor lingkungan, sosial budaya, status sosial, gaya hidup, geografis,
tingkat mobilitas sosial, pendidikan, kemajuan tekhnologi, prestise dan usia.
Pada level urgensinya, manusia dituntut beberapa kebutuhan:
1. Primer, yang berhubungan dengan kelanjutan kehidupan. Kebutuhan ini
berupa kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi seperti pangan, papan,
sandang, kesehatan, dan pendidikan. Dalam kebutuhan primer ada yang
bersifat kebutuhan pokok biologis yang tanpa adanya, berakibat vatal atau
mematikan baginya yaitu makan, minum, dan oksigen. Kemampuan
manusia bertahan tanpa makan dapat diukur dengan hari, sedangkan
kemampuan manusia meninggalkan minum dapat diukur hanya dengan
jam, dan kemampuan hidup manusia tanpa oksigen hanya dapat diukur
dengan menit.
2. Sekunder, yaitu kebutuhan yang bersifat komplemen (pelengkap).
Kebutuhan ini meliputi perabot rumah tangga, fasilitas rumah, kendaraan,
alat hiburan, telepon, tergantung kemampuan, kemauan, status sosial, dan
umur dalam keluarga.
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3. Tersier, kebutuhan ini timbul setelah kebutuhan sekunder terpenuhi, oleh
karena itu kebutuhan ini sering disebut kebutuhan mewah, misalnya
Villa,mobil mewah, perhiasan yang mahal, dan barang-barang luks lainnya.
Kebutuhan manusia berdasarkan proporsinya ada yang bersifat jasmaniah,
dimana kebutuhan ini lebih bernilai kebendaan, yang dapat dirasakan oleh
panca indera kita,dan kebutuhan yang bersifat ruhaniah, kbutuhan ini lebih
bersifat abstrak seperti kebutuhan biologis, agama, hiburan, rekreasi, rasa
damai, rasa aman, kasih saying, dan seterusnya.
Sedangkan kebutuhan manusia menurut dimensi waktu ada yang bersifat
sesaat, seperti minum, makan, atau pengibatan. Dan ada pula yang bersifat
jangka lama, seperti tempat tinggal, lading, sawah, rumah, tabungan, asuransi,
menyimpan logam mulia, investasi barang bergerak dan tak bergerak.39
5. Tinjauan Ekologis
Manusia ditinjau dari aspek ekologis, mengacu kepada pengertian ekologi
manusia itu sendiri, dimana manusia dalam hidup dan kehidupannya tidak
dapat terlepas dari komponen lingkungan lain di luar dirinya, baik makhluk
biotic maupun abiotik yang sering kita sebut sebagai sumber daya alam
(resources). Sumber daya alam menjadi sumber kehidupan manusia ternyata
menyediakan semua bahan kebutuhan hidup mereka.
Paradigma cukup jelas bahwa manusia tanpa sumberdaya alam tidak dapat
survive,sebaliknya

sumberdaya

alam

tanpa

kehadiran

manusia

akan

berlangsung kehidupannya dalam kondisi seimbang, serasi, dan berkelanjutan
karena sumber daya alam memiliki sifat homeostasis,40adaptasi secara alami,,
toleransi, dan resilient.
Tinjauan filosofis ekologi manusia yang kita kaji selam ini, paradigmanya
masih berorientasi pada nilai-nilai yang bersifat profane, belum dikaitkan
dengan aspek agama. Dengan demikian maka dalam pembahasannya masih
terbatas pada kaidah ekosistem yang mengatur hubungan antara manusia
39
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dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan lingkungan sumberdaya
lainnya yang hidup dan tak hidup saja di suatu tempat. Semua komponen itu
berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi
oleh adanya arus materi dan energy yang terkendalikan oleh arus informasi
antara komponen dalam ekosisten itu. Apabila masing-masing komponen itu
bekerja dan berfungsi dengan baik, maka keteraturan ekosistem itu tetap
terjaga.
Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (1977:250) telah membagi masalah
dasar dalam hidup menjadi 5 (lima). Salah satu diantaranya ialah hakikat
hubungan manusia dengan alam. Dari hakikat hidup ini manusia memiliki tiga
orientasi nilai budaya, yaitu: (1) manusia sebaiknya tunduk kepada alam, (2)
manusia sebaiknya mencari keserasian dengan alam, dan (3) manusia harus
menguasai alam.
Orientasi di atas belum tersentuh konsep paradigm baru (konsep ajaran
Islam) yaitu alam ghaib, dan di atas segalanya masih ada zat yang Maha Kuasa
yaitu sang pencipta (Allah).
Setelah kita integrasikan konsep paradigm baru, nilai budaya manusia
ditambahkan dengan nilai keyakinan atau keimanan bahwa manusia bukan
hanya berhubungan dengan alam kasat, tetapi juga dengan alam ghaib dan
dengan Allah. Dari ketiga nilai budaya ini idealnya pada orientasi kedua yaitu
manusia mencari keserasian dengan alam, dan dimutlakkan dengan dua aspek
nilai keyakinan terhadap alam ghaib, termasuk mitos sacral, dan mengimani
Allah Swt.41

6. Tinjauan Religius
Al Qur’an memiliki konsep yang tak kalah bahkan jauh lebih hebat dari
apa yang pernah diberitakan oleh filsafat. Dalam mengungkap makna tentang
manusia, Al Qur’an menggunakan dua pendekatan. Pertama, dengan
menghadirkan arti kata-kata yang secara langsung digunakan untuk menunujuk
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makna manusia atau hal ini lazim isebut dengan kajian terminology. Kedua, Al
qur’an menjelaskan manusia berdasarkan pada kedudukan manusia dan potensi
yang dimilikinya.
Secara

terminologi,

Al

Qur’an

menggunakantiga

kategori

untuk

membicarakan konsep manusia. Pertama, menggunakan kata al-insan, al-ins,
an-naan, anasii, dan insi. Kedua, menggunakan kata al-basyar, dan yang
ketiga menggunakan kata bani adam, dzurriyyat adam.
Selain itu Al Qur’an juga kerap menggunakan kata-kata seperti „imru,
rajul,atau yang mengandung pengertian perempuan seperti imra‟ah, nisaa‟,
niswah, atau terkadang menggunakan kata dengan ciri personalitas, seperti alaqta, al-abrar, ulul albab, atau juga menggunakan kata yang menunjuk pada
bagian kelompok sosial, seperti al-asyqa, dzul-qurba, adh-dhu‟afa, atau almustad‟afin, yang semuanya mengandung petunjuk sebagai manusia dalam
hakikatnya, dan manusia dalam bentuk konkret.42
Manusia sewaktu lahir belumlah disebut sempurna sepenuhnya, baik organ
dalam maupun organ-organ luar, karena bentuk dan fungsinya masih
memerlukan training-training untuk menjadi kuat dan sempurna dan ini
memerlukan waktu serta tahapan-tahapan. Mata masih terpejam, belum
mampu memandang sebagaiman kita. Suara hanya dapat kita dengar tangisan,
demikian juga perasaan dan semua panca indera belum berfungsi sebagaimana
layaknya panca indera orang dewasa. Konon pula akal pikiran dan
mentalitasnya belum terbentuk sama sekali. Yang paling menonjol baru indera
rasa yang sifatnya masih terikat dengan insting selaku makhluk hidup. Dalam
konteks ini manusia dapat dikatakan makhluk yang lemah secara fisik karena
begitu lahir masih sangat sensitive dibandingkan dengan tubuh hewan tingkat
tinggi lainnya (Jasin, 1994:1). Untuk menjadi kuat, manusia memerlukan
tahapan waktu secukupnya serta perawatan intensif hingga beberapa bulan
lamanya.
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Kelemahan secara fisikal ini digambarkan oleh Al Qur’an Surah Ar-Rum
:54 sebagai berikut:











    
    












   
 
Terjemahnya :”Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah,
kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu
menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) sesudah kuat
itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang
dikehendaki-Nya dan Dialah yang maha mengetahu lagi maha
kuasa”(QS. Ar-Rum :54)43

Firman Allah pula dalam QS. An-Nisa ayat 28:

    
   

Terjemahnya: “Allah berkehendak akan memberikan keringanan kepadamu
semua, karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah
sekali”(QS. An-Nisa:28)44
Di sisi lain, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling
sempurna melebihi makhluk-makhluk lain, bahkan berpeluang melebihi
malaikat. Buktinya, Allah tidak mengangkat malaikat menjadi khalifah, akan
43
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tetapi tugas itu diamanatkan kepada manusia. Kelebihan manusia daripada
makhluk lain karena manusia memiliki empat daya.
1. Daya tubuh, yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan
pengembangan dan keterampilan;
2. Daya hidup, yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan
menyesuaikan diri dan mempertahankan hidup serta berkembang sesuai
dengan tantangan alamnya;
3. Daya

akal,

yang

memungkinkan

manusia

memiliki

kemampuan

mengembangkan ilmu dan tekhnologi sehingga ia mampu mengelola alam
semesta beserta isinya untuk kepentingan hidup. Melalui daya akal
manusia juga mampu merenungkan dan memahami sunnatullah;
4. Daya kalbu, yang memungkinkan manusia memiliki kemampuan moral,
estetika, etika untuk membedakan baik dan buruk atau tata nilai, menerima
spritualitas dan menerima kebesaran sang pencipta (Depag RI,1990:16).
Potensi inilah yang mengantarkan manusia untuk menerima amanah tugas
sebagai khalifah di muka bumi.

7. Tinjauan Antroposentris
Allah Berfirman dalam QS. Al Isra ayat 70 sebagai berikut:
























   
 
Terjemahnya :”Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam,
Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri
mereka rejeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka
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dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk
yang telah Kami ciptakan. (QS. Al Isra:70)45

Penghargaan Allah terhadap manusia lebih dari makhluk lainnya secara
antroposentris bukan untuk mengeksplorasi sumberdaya alam menurut
kehendaknya. Oleh karena itu dalam kajian komitmen dan integritas manusia
dalam ekosistemnya, manusia menjadi tema sentral karena manusia sangat
berkompeten dengan lingkungan alamnya. Konsekuensinya, ketika manusia
dipengaruhi oleh alam manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya,
sebaliknya jika manusia akan mempengaruhi alam harus berdasarkan satu
perencanaan dan program yang terukur dan berwawasan lingkungan. Dari
sinilah Islam memposisikan manusia kepada dua dimensi: pertama, dimensi
imanen, artinya menyatu dengan alam (Soerjani,1987). Posisi ini berlaku
ketika manusia harus merasakan dan berpikir secara biosentris bahwa dirinya
sebagai bagian dari makhluk hidup lainnya. Manusia selaku makhluk hidup
tidak berbeda dengan makhluk hidup lain yang sama-sama memerlukan
kebutuhan pokok biologis seperti oksigen, makan, minum. Justru manusia
lebih dominan dalam memanfaatkan alam dibandingkan dengan makhluk
hidup lainnya. Di sisis lain berlaku ketika manusia dihadapkan kepada manusia
harus merasa dan berpikir secara ekosetris bahwa dirinya merupakan bagian
dari komponen lingkungan alam fisik dan non fisik, bahkan metafisik. Ia sadar
tidak dapat hidup tanpa lingkungan sumberdaya alam, dan sebaliknya
lingkungan sumberdaya alam tetep eksis survive tanpa keberadaan manusia.
Kedua, dimensi transenden artinya memisahkan diri dengan lingkungan
sumberdaya alam fisik dan nonfisik. Posisi ini berlaku ketika manusia
dihadapkan

kepada

manusia

harus

merasakan

dan

berpikir

secara

antroposentris. Manusia dibawah kendali akal budaya dan ajaran agamanya
harus menjadi penaggungjawab dan pengelola sumberdaya alam selaku
khalifah di bumi. Dalam Islam, secara antroposentris manusia sebagai subyek

45

Al Qur’an dan Terjemahannya (Yogyakarta: Sabil, 2010).h.289

27

yang dinamis dan idealis terhadap pemeliharaan sumberdaya alam manusia
dilarang merusak keutuhan ekosistem alam, membuat pencemaran di air, air
laut, darat dan udara, merusak flora dan fauna.
Dalam realitanya, manusia banyak melakukan distorsi, keangkuhan,
arogansi, dan serakah, ingin memiliki segalanya dan ingin menguasai
semuanya. Akibatnya, manusia lupa akan elemen lain yaitu alam. Kesalahan
cara pandang ini bersumber dari etika antroposentris yang memandang dirinya
sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai,
sementara alam dan segala isinya sekedar alat bagi pemuasan kepentingan dan
kebutuhan manusia.
Persepsi manusia terpisah dengan alam dan berada di luar elemen alam
bukannya untuk bertanggungjawab dan mengelola dengan baik, akan tetapi
dipahami sebagai penguasa atas alam- yang menjastifikasi diri boleh
melakukan apa saja terhadap alam. Cara pandang seperti ini melahirkan sifat
eksploratif dan eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap sumberdaya
alam yang merasa tidak memiliki nilai bagi dirinya dan tidak ada nilai terhadap
dirinya.
Etika antrposentris berasal dari Aristoteles hingga filosof-filosof modern
dan

cara

pandang

seperti

ini

ada

beberapa

pemahaman

seperti:

Pertama,manusia dipahami hanya sebagai makhluk sosial (social animal) yang
eksistensi dan identitas dirinya ditentukan oleh komunitas sosialnya. Kedua,
etika hanya berlaku pada komunitas sosial manusia, sehingga moral, nilai, dan
etika hanya berlaku bagi manusia. Dalam paham ini hanya manusia yang
merupakan pelaku moral, yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan untuk
bertindak secara moral berdasarkan akal dan budayanya, sedangkan etika tidak
berlaku atas makhluk lainnya. Ketiga, kelemahan di atas kemudian dikritis
oleh etika biosentris dan ekosentris. Menurut paham ini, manusia tidak hanya
dipandang sebagai makhluk sosial. Manusia harus dipahami sebagai makhluk
biologi dan ekologis, karena manusia baru bisa hidup dan berkembang sebagai
manusia secara utuh dan penuh tidak hanya dalam komunitas sosial, akan
tetapi juga dalam komunitas ekologis yaitu makhluk yang kehidupannya
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tergantung timbal-balik dengan semua komponen lain dan hanya melalui
jaringan kehidupan (the web of life) itu ia dapat survive dan berkembang
menjadi jati diri. 46
Dari

pemahaman

ini,

maka

pemahaman

antroposentrisme

harus

mengitegritaskan pemahaman ekosentrisme dan biosentrisme ke dalam paham
antroposentrisme seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam. Islam memiliki
etika sendiri yaitu moral Islam, namun juga menghargai moral manusia dan
moral alam. Islam mengakomodasi paham biosentrisme, ekosentrisme, dan
antroposentrisme bagi

semua makhluk berdasarkan kepentingan

konteksnya.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) karena
berusaha menghimpun informasi yang ada didalam buku. Penggalian data
diambil dari buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar yang ada kaitannya
dengan tokoh yang sedang penulis teliti dengan cara menelaah dan
menganalisa sumber-sumber data yang ada. Hasil telaah dan analisis sumbersumber tersebut dicatat dan dikualifikasikan menurut kerangka yang sudah
ditentukan. Hal inilah yang membedakan dengan penelitian lapangan (Field
Research), yang mana data pokok diambil dari lapangan yang biasanya berupa
angket yang diisi oleh responden, interview individu, observasi serta
dokumentasi.
Karena penelitian ini seluruhnya berdasarkan atas kajian pustaka atau
literer, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan
(Library Research), maka penelitian ini secara khusus bertujuan untuk
mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan bermacam-macam
material yang terdapat dalam ruang perpustakaan, majalah sejarah serta kisahkisah.47
B. Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan setelah tulisan ini diseminarkan.
C. Prosedur Penelitian
Adapun yang menjadi prosedur dalam penelitian ini, mengingat penelitian
yang dimaksud dalam hal ini adalah penelitian kepustakaan, maka prosedur
dalam melakukan penelitian disesuaikan. Hal ini dilakukan agar kesalahan
dalam penelitian dapat terhindarkan. Langkah pertama yang dilakukan adalah
mengumpulkan referensi terkait focus penelitian, selanjutnya referensi yang
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ada dipelajari dan untuk selanjutnya dilakukan telaah dengan memperhatikan
metode-metode yang ada.
D. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan metode dokumenter, yaitu
mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkip
buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger agenda dan
sebagainya.48
Metode dokumenter merupakan merupakan metode paling tepat dalam
memperoleh data yang bersumber dari buku – buku sebagai sumber dan bahan
utama dalam penulisan penelitian ini.49
E. Sumber Data
Sesuai dengan jenis dan pendekatan penelitian diatas, maka sumber data
penelitian ini adalah catatan dan referensi yang dibedakan menjadi:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah terdiri dari buku-buku
tentang konsep penciptaan manusia menurut Al Qur’an yaitu: Al Qur’an dan
Terjemahan Depag RI, Tafsir Al Misbah Quraish Shihab, Tafsir Ibnu Katsir,
Tafsir Al Maraghih, Keajaiban Sains Islam Haji Lalu Ibrahim, Wawasan Al
Qur’an Quraish Shihab, dan Misteri Angka Kelahiran Manusia Menurut Al
Qur’an Rusdi.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah terdiri dari tulisan-tulisan
tokoh tentang manusia ditinjau dari berbagai segiyang diantaranya buku: Fiqih
Kedokteran

Yasin,M.Nu’aim,

Lingkungan:Sumberdaya

Alam

dan

Kependudukan Dalam Pembangunan Soerjani dkk, Sosiologi Suatu Pengantar
Sarjono Soekanto, Machnun Husein dkk dan Evolusi Manusia Dan Konsepsi
Islam;Dimana Letak Adam dalam Teori Evolusi Machnun Husein. Buku-buku
tentang penelitian diantaranya: Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal
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Mardialis, Metode Penelitian Pendidikan Sanapiah Faisal, dan Prosedur
Penelitian Suharsimi Arikunto.
F. Teknik Mengolah Data
Data yang sudah dianalisis tersebut kemudian dianalisis menurut beberapa
tahapan sebagai berikut:
a. Pengolahan data dengan cara editing, yaitu dengan memeriksa kembali
data-data yang sudah dikumpulkan.
b. Pengorganisasian data, yaitu dengan menyusun dan mensistematiskan datadata yang diperoleh kedalam kerangka paparan yang telah direncanakan.
c. Penemuan hasil, yaitu dengan melakukan analisis lanjutan secara kualitatif
terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaedahkaedah, teori-teori, serta dalil-dalil untuk memperoleh kesimpulan atau
dengan istilah lain merupakan cara berpikir deduktif .
Metode dalam pembahasannya menggunakan metode sebagai berikut:
1. Metode Deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan fakta secara sistematis,
factual dan cermat. Dengan kata lain bertujuan untuk menguraikan secara
teratur seluruh konsepsi tokoh.50
2. Metode Verifikatif, yaitu bertujuan untuk menguji kebenaran suatu
penelitian. Dalam hal tersebut keterkaitan data dan penguatan ataupun
sebaliknya melemahkan dan perlu ditolak.
Adapun untuk keperluan analisis data yang digunakan sebagai berikut:
a. Metode Deduksi
Metode deduksi adalah metode penyelidikan berdasarkan asas – asas umum
atau penjelasan teoritis yang bersifat umum terhadap fakta – fakta kongkrit.51
Dalam kaitannya dengan pembahasan, metode deduksi digunakan untuk
memperoleh gambaran detail penciptaan manusia.
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b. Metode Induksi
Metode Induksi adalah metode penyelidikan berdasarkan asas – asas khusus
untuk menerangkan peristiwa umum atau penjelasan teoritis yang bersifat khusus
terhadap fakta – fakta kongkrit. Yaitu proses berpikir yang berangkat dari hal-hal
khusus, peristiwa yang kongkrit kemudian dari data-data itu ditarik generalisasi
yang mempunyai sifat umum.52
Dalam kaitan penelitian ini, metode ini digunakan untuk memperoleh
gambaran yang utuh.
c. Metode Komparasi
Metode Komparasi adalah pendekatan dengan cara mengadakan perbandingan
atau komparasi antara dua obyek atau lebih. Dalam menggunakan perbandingan
ini akan diuraikan persamaan dan perbedaannya, atau dengan kata lain
membandingakan obyek penelitian dengan konsep pembanding.
d. Metode Korelasi
Metode Korelasi adalah suatu pendekatan dengan cara menghubungkan antara
dua variabel atau lebih.53
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Pandangan Al-Qur’an Tentang Asal-Usul Manusia
a. Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 12-14
1) Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 12

   
   
Terjemahnya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu
saripati (berasal) dari tanah (Q.S. Al-Mu’minun ayat 12)54

Apalah yang akan dibanggakan manusia di dunia ini, apadahal asal
kejadiannya hanya dari tanah. Dia makan dari sayur-sayuran, buah-buahan, padi,
jagung, dan sebagainya, dan segala makanan itu tumbuh dan mengambil sari dari
tanah. Datang hujan menyuburkan padi, menghijaukn daun-daun, dan mekarlah
bunga, bergayutlah buah. Dan jika kemarau datang layu semua.
Di dalam segala makanan itu ada segala macam saringan yang ditakdirkan
Tuhan atas alam. Di sana ada zat besi, zat putih telur, vitamin, kalori, hormon, dan
sebagainya. Dengan makanan itu teraturlah jalan darahnya, dan tidak dapat hidup
kalau bukan dari zat bumi tempat dia dilahirkan itu. Dalam tubuh yang sehat,
menglirlah darah, berpusat pada jantung, dan dari jantung mengalirlah darah itu ke
seluruh tubuh. Dalam dara itu terdapat zat yang akan menjadi mani. Setetes mani
terdapat beribu-ribu bahkan bermiliun “tampang” yang akan dijadikan manusia
yang tersimpan dalam sulbi laki-laki dan taraib perempuan.55
2) Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 13
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Terjemahnya: Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam
tempat yang kokoh (rahim).(Q.S. Al-Mu’minun ayat 13)56
Dengan kehendak Ilahi bertemulah zat tampang dari laki-laki yang rupanya
sebagai cacing yang sangat kecil, berpadu satu dengan zat mani pada perempuan
yang merupakan telur yang sangat kecil. Perpaduan keduanya itulah yang dinamai
nuthfah. Kian lama kian besarlah nuthfah dalam empat puluh hari. Dan dalam
masa empat puluh hari mani yang telah berpadu, berangsur menjadi darah
segumpal. Untuk meliht contoh peralihan berangsur kejadian itu, dapatlah kita
memecahkan telur ayam yang sedang dierami induknya. Tempatnya aman dan
terjamin, panas seimbang dengan dingin, di dalam rahim bunda kandung itulah
“qaraarim makin” tempat yang terjamin terpelihara.57
3) Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 14







  
  






   








  
Terjemahnya: 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
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(berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling
baik. (Q.S. Al-Mu’minun ayat 14)58
Lepas empat puluh hari dalam bentuk segumpal air mani berpadu itu
diapun bertukar rupa menjadi segumpal darah. Ketika ibu telah hamil dua setengah
bulan, perkembangan itu sangat berpengaruh atas badan si ibu, pendingin,
pemarah, berubah-ubah perangai, kadang-kadang tak enak makan. Dan setelah
empat puluh hari berubah darah, dia berangsur-angsur membeku, membeku terus
hingga berubah sifatnya menjadi tulang. Dikelilingi tulang itu masih ada
persediaan air yang kelaknya menjadi daging untuk menyelimuti tulang-tulang itu.
Mulanya hanya sekumpulan tulang, tetapi kian hari telah ada bentuk kepala, kaki
dan tangan dan seluruh tulang-tulang dalam badan. Kian lama kian diselimuti oleh
daging. “Kemudian itu kami ciptakan satu bentuk yang lain”. Pada saat itu
dianugerahkan kepadanya “roh”, maka bernafaslah dia. Dengan dihembuskannya
nafas pada sekumpulan tulang dan daging itu, berubahlah sifatnya. Itulah calon
yang akan menjadi manusia. “Maha suci Allah, Tuhan yang sepandai-pandai
membentuk”.
Saringan tanah di bawah sayur, buah-buahan, padi, jagung yang melebur ke
dalam darah jadi hormon dan menjadi mani, sekarang telah bernyawa dan dia telah
menjadi manusia. Terbayanglah ketika menjadi susunan itu betapa Maha Besarnya
Tuhan memberi anugerah kepada si asal saringan tanah itu, kelaknya menjadi
manusia yang berakal. Menjadi khalifah Ilahi di muka bumi, merenung alam,
menghitung bintang dilangit, menjadi Rasul dan Nabi, menjadi waliullah berjiwa
besar, atau bertarung berebut hidup sehingga bumi ini tiada artinya kalau insan
yang asal kejadiannya dari saringan tanah itu tidak ada.59
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b. Tahap-tahap Perkembangan manusia menurut Al-Qur’an Surat AlMu’minun Ayat 12-14
1) Keadaan pada bulan pertama
Zigota membagi diri menjadi 2 sel, lalu menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, dan
seterusnya, sampai menjadi berjuta-juta sel yang membentuk manusia. Sebenarnya
pada bulan pertama dari kehidupan embrio itu, pada umumnya sudah mulai
terbentuk secara sangat sederhana setiap anggota tubuh yang akan kita gunakan
nantinya setelah lahir. Janin di dalam tubuh itu adalaah hidup, sudah tentu ia perlu
makan. Sehingga dari bakal manusia yang panjangnya Cuma ¼ inci itu, kemudian
bertambah volumenya menjadi 50 kali lipat, sedangkan bobotnya bertambah 8.000
kali lipat.60
Sejalan dengan perkembangan sel-sel itu maka diujung sebelah lur bulatan
zigota itu terbentuk suatu lapisan khusus yang berisi makanan. Lapisan itulah yang
kita kenal dengan nama tropoblast. Lapisan itu terus berkembang dalam lapisan
jaringan rahim. Demikianlah tropoblast itu, mulai menghidupi embrio yang sedang
tumbuh, laksana seorang pelayan mengasuh anak majikan. Sang janin yang belum
mengerti apa-apa itu, menerima kasih sayang Allah yang tak terhingga. Makan
minum dan bernapas tidak usah dicarinya, dia terima dalam keadaan sempurna di
tempatnya sendiri.
Janin berkembang terus dari hari ke hari, sementara tropoblast membuat
sarang bagi zigota pada dinding uterus. Himpunan sel-sel dalam zigota itu yang
pada mulanya tidak berongga, segera berubah menjadi berongga. Kini organ kecil
yang berupa bulatan itu, mempunyai dua ruangan yang dipisahkan oleh kepingan
janin yang berdinding dua lapis, yang nantinya akan menjadi manusia. Bagian
bawahnya berubah menjadi kantong otak (neural folds), berbentuk gelembung
kecil yang kosong.
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Pada akhir bulan pertama, panjang embrio sekitar ¼ (0,25) inci. bentuknya
melengkung mirip lingkaran. Di bawah bagian perut ada ekor pendek, sedangkan
kiri kanan tubuhnya ada tampak tonjolan-tonjolan yang nantinya akan menjadi
lengan dan kaki.
2) Keadaan pada bulan kedua
Embrio pada bulan kedua, bentuknya memang tidak berbeda dengan
berudu. Inilah yang terjadi pada bulan kedua dari kehidupan janin dalam uterus.
Ketika itu kepalanya besar, mempunyai celah-celah sirip seperti yang ada pada
ikan. Bakal lengan dan kaki bentuknya masih tidak beraturan, hanya merupakan
tonjolan-tonjolan saja, tetapi tentu akan mrip dengan manusia biasa. Sepanjang
bulan jani berkembang terus, organ-organ tubuh tumbuh semakin sempurna,
sehingga pada akhir bulan ini embrio tersebut sudah mempunyai bentuk spesifik
manusia, walaupun ketika itu ekornya memanjang pesat.
3) Keadaan pada bulan ketiga
Antara sifat kelelakian dan kewanitaan semakin jelas berbeda pada bulan
ketiga. Karena janin yang laki mulai menempuh perkembangan jenis kelamin
setahp demi setahap sedang janin yang wanita bisa ditandai dengan kelaminnya
yang tidak berkembang. Juga pada bulan ketiga ini Allah mulai membangun
fondamen untuk 20 buah gigi sementara, yang biasa kita sebut gigi susu.
Kelihatanlah lubang-lubang pada tulang rahang yang mulai mengeras. Bakal
tempat tumbuhnya gigi kanak-kanak sebelum disapih.
Tali-tali suara yang nantinya akan kita gunakan untuk menimbulkan
getaran-getaran bunyi, saat itu mulai dibenahi, meskipun dalam bentuk yang
sangat sederhana dan belum bisa digunakan. Tali-tali suara itu adalah laksana
senar biola, sudah dipersiapkan sedini mungkin, padahal yang jelas ia belum bisa
dipakai, sampai anak berumur 6 bulan. Selama janin dalam uterus janin tidak
melakukan pernapasan, karena hidupnya ketika itu di dalam air sehingga paruparunya hanya dialiri air yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu oksigen
dibawa oleh dara ibu untuk melakukan oksidasi. Pada waktu itu tali-tali suara
masih tebal dan lunak. Tetapi alat-alat pencernaan sudah aktif melakukan beberapa
kegiatan. Sel-sel lambung mulai mengeluarkan ludah, untuk melicinkan makanan
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yang melewati organ-organ pencernaan. Hati juga mulai mengeluarkan air empedu
ke dalam usus, ginjal mulai membersihkan saluran kencing. Air kemih yang sudah
disaring oleh kedua ginjal tersebut, dialirkan lewat kandung kemih janin ke dalam
cairan yang ada di sekelilingnya, padahal ampas-ampas tubuh janin masih tetap
dibuang melalui sela-sela flasenta pindah ke dalam darah ibu. Tulang dan otot
yang tumbuh terus-menerus terdapat pada sekitar organ-organ bagian dalam itu,
membentuk potongan dan menjadi penegak tubuh janin.

4) Keadaan pada bulan keempat
Pertumbuhan yang sangat cepat memang terjadi sejak bulan ketiga tadi,
sampai bulan keempat. Pada bulan keempat ini panjangnya sudah mencapai 8 inci,
berarti sekitar ½ kali panjangnya ketika dilahirkan. Jadi memuncaknya grafik
pertumbuhan sampai di bulan keempat ini. Selanjutnya grafik perkembangan janin
menurun lagi secara berangsur-angsur. Pada saat itu belum persisi bentuknya
seperti manusia biasa, tetapi mirip, seperti sudah kita katakan. Susunan tubuhnya
pada waktu itu tampaknya aneh. Kepalanya masih besar, punggungnya masih luas,
sedangkan kakinya sangat pendek. Volume kepala embrio secara berangsur-angsur
disesuaikan. Kalau pada bulan kedua, volume kepala hampir separuh dari volume
badan, maka dari bulan ketiga seterusnya masuk bulan keempat sampai bulan
kelima sedikit demi sedikit menyesuaikan sehingga tinggal 1/3 volume badannya.
Nanti diwaktu bayi itu lahir, volume kepalanya ¼ dari volume badannya.
Ciri tertentu perkembangan janin pada bulan ini adalah bahwa kepala dan
punggungnya mulai melurus maka semakin miriplah kelihatan dengan bayi yang
wajar. Wajahnya telah terbuka, Cuma saja jarak antara kedua matanya masih
belum begitu dekat. Tangan dan kakinya sudah semakin sempurna. Jari-jari tangan
dan kaki berkembang semakin besar, pada ujung masing-masing jari mulai tampak
lekukan-lekukan yang nantinya akan menjelma menjadi sidik jari, walaupun
pembentukan kulit itu tidak sama pada setiap janin. Jadi guratan-guratan sidik jari
manusia sudah terbentuk sejak bulan keempat.
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5) Keadaan pada bulan kelima
Tubuh embrio yang kecil itu sesungguhnya adalah terdiri dari ratusan
bagian yang membentuk satu kesatuan yang unik. Seakan-akan masyarakat sel dan
organ tubuh itu suatu teka-teki yang rumit. tetapi yang jelas kita bisa umpamakan
seperti anggota-anggota suatu organisasi yang masing-masing membagi tugas,
sehingga

semua

punya

hak

dan

kewajiban

yang

harus

mereka

pertanggungjawabkan, demi terlaksananya cita-cita bersama. Cuma bedanya
masyarakat tubuh manusia tidak berpencar, harus tinggal di tempat dan
melaksanakan tugas yang diembannya. Alat pencernaan mulai aktif mengubah
makanan menjadi pembentuk-pembentuk sel, alat peredaran darah bekerja sebagai
alat transportasi mengantar zat-zat makanan untuk semua bagian tubuh. Saraf
laksana kawat telepon, ia adalah jaringan komunikasi, sedangkan otak bertindak
sebagai sentralnya. Untuk lancarnya tugas yang beraneka ragam itu, maka kelenjar
pun memegang peranan penting. Mereka aktif mengeluarkan getah masing-masing
sesuai dengan ketentuan. Kemudian kulit sebagai pembungkus semua peralatan
tubuh, supaya aman tidak kececeran. Permukaan kulit yang tertutup, adalah terdiri
dari suatu lapisan yang keras dan kering, karena tersusun dari sel-sel yang mati.
Sel-sel yang mati itu juga ada gunanya, ia menjaga keselamatan, mengusir
pengaruh lingkungan, supaya jangan sampai merusak jaringan-jaringan tubuh yang
rawan itu. Lihatlah betapa Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia.
Nyatalah bahwa kulit dengan semua cabang-cabang susunannya, tidak tinggal
diam dalam masyarakat tubuh manusia sejak jadi embrio.
Bersamaan dengan terbentuknya kulit dan segala pelindungnya, kepla janin
juga mulai ditumbuhi rambut-rambut halus, sedang pada ujung jari-jari tangan dan
kaki tumbuh kuku, lalu fondamen gigi susu segera dilapisi lapisan “denin”. Bentuk
tubuh pada bulan kelima ini menjadi lebih lurus.
6) Keadaan pada bulan keenam
Kelopak mata yang terbentuk pada buln ketiga, langsung tertutup rapat
terus. Barulah pada bulan keenam kelopak mata itu terbuka. Pembentukan kedua
mata lengkaplah sudah pada bulan ini, hanya saja kedua mata baru akan bisa
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merasakan cahaya pada bulan ketujuh. Sedangkan alis dan bulu mata dicipta oleh
Allah pada bulan keenam atau ketujuh.
Pada lidah mulai dibentuk kuncup-kuncup pengecap yang sangat banyak.
Kalau manusia sudah dewasa mempunyai kuncup pengecap sampai 9000 buah,
maka janin punya yang lebih dari itu.
7) Keadaan pada bulan ketujuh
Kalau pada bulan ketiga dari kehidupan embrio, sudah mulai tumbuh otak
kecil yaitu kelanjutan dari otak besar, yang berhubungan dengan serabut-serabut
saraf dari telinga. Begitu pula tumbuh dua bulatan yang lebih besar yang
merupakan kelainan atau keistimewaan otak manusia dengan hewan. itulah yang
kelak merupakan puncak kerumitan. Pada bulan ketujuh ini kedua buah bulatan
tersebut menutupi hampir seluruh ruangan otak, sementara sel-sel saraf yang
sangat lembut menjadi matang secara sempurna, demikian pula serabutserabutnya.
Sesudah semuanya siap, maka pada bulan ketujuh mulailah janin bersandar
pada diri sendiri, bukan pada yang lain. Pada ketika itu janin sudah berupa orok,
kulitnya masih keriput, merah mirip dengan kulit orang tua. Panjangnya sudah
bertambah menjadi 16 inci atau kira-kira 40,7 cm, sedangkan beratnya sudah
mencapai 7.692 gram. Bila situasi mengijinkan, lalu bayi itu lahir, walaupun
kelahirannya sangat dini, tetapi ia sudah bisa menangis dan bernafas.
8) Keadaan pada bulan kedelapan dan terakhir
Kalau semua organ tubuh dan semua perkakas saraf sudahlah sempurna
pada bulan ketujuh, maka masa dua bulan terakhir bagi janin adalah dia gunakan
untuk diperindah oleh pencipta-Nya Yang Maha Pemurah. Pada kesempatan itu
Allah segera membentuk lemak dengan sangat cepat pada seluruh tubuh, sehingga
kulit yang tadinya masih keriput, segera terisi lemak. Dari sedikit demi sedikit
tidak kentara lagi warna merah pada kulit, lalu menjadi warna darah pada
pembuluh-pembuluh darah di bawahnya. Dengan demikian mka terciptalah
seorang makhluk yang cantik, seakan-akan bukan berasal dari sel-sel yang sangat
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kecil dan tidak bisa tampak oleh mata telanjang. Terbuktilah kebenaran firman
Allah selanjutnya dalam surat Al-Mu’minun61.
2. Pandangan Biologi Tentang Asal-Usul Manusia
a. Reproduksi
Reproduksi adalah naluri setiap organisme untuk beranak pinak. Ciri setiap
individu makhluk ialah bahwa umurnya terbatas, dan pada suatu ketika akan jadi
jompo dan mati. Karena itu perlu dibina angkatan baru menggantikan yang pada
mati. Kalau tidak ada pergantian generasi, populasi suatu spesies akan susut lalu
bisa punah.
Untuk reproduksi perlu ada perkawinan. Setelah kawin, terbentuk anak.
Anak tumbuh jadi dewasa. Dalam tingkat dewasa inilah setiap makhluk mampu
bereproduksi lagi untuk membina angkatan baru.
b. Embriologi
Embrio atau mudigah ialah makhluk yang sedang dalam tingkat tumbuh
dlam kandungan. Kandungan itu berada dalam tubuh induk (dalam rahim) atau di
luar tubuh induk (dalam telur). Tumbuh ialah perubahan dari bentuk sederhana dan
muda sampai jadi bentuk kompleks dan dewasa. Makhluk yang asalnya terdiri dari
satu sel dan hidupnya tergantung kepada parent menjadi makhluk hidup yang
terdiri dari banyak sel yang tersusun atas berbagai jaringan alat dan alat yang
kompleks, dan yang dapat berdiri sendiri dan sanggup bereproduksi. jadi
embriologi ialah satu periode besar dan faktor menentukan dalam tindak
reproduksi.
c. Tahap-Tahap Reproduksi
Tahap-tahap reproduksi terdiri dari 7 tahap namun penulis hanya akan
membahas 4 tahap yang sampai pada masa pertumbuhan dalam kandungan
diantaranya sebagai berikut:
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1) Masa persiapan
Pada masa ini terjadi persiapan untuk melakukan reproduksi. Alat
reproduksi khusunya bersiap-siap untuk melaksanakannya. Gamet dimatangkan
dan disalurkan ke tempat pembuahan.
2) Masa kawin
Ini adalah masa pelaksanaan proses reproduksi jantan dan betina jumpa dan
melakukan perkawinan (Coitos). Bentuk jumpa itu perlu pemikat mungkin
betinanya yang aktif memikat, mungkin jantannya, mungkin pula sama-sama aktif.
Bahan dan cara pemikat untuk kawin itu beraneka macam. Ada dengan
menggentahkan suatu bau yang sengit dari kelenjarnya di kulit, ada dengan
bernyanyi, ada dengan menari, atau membuat gerakan yang mebuat lawan jenis
tertarik untuk mendekat, dan yang aktif waktu malam, ada pula dengan
memancarkan sinar.
3) Masa pembuahan
Kalau sudah terjadi Coitos Spermatozoa mengalir menuju ke tempat
pembuahan ovenpup demikian dialirkan ke tempat pembuahan. Kemudian kedua
jenis gamet itu saling mengeluarkan zat untuk memungkinkan mereka bertemu.
Setelah bertemu, spermatozoa mengeluarkan zat lain lagi untuk melepaskan
selaput ovum, sehingga dapat menerobos masuk.
4) Masa pertumbuhan dalam kandungan
Jika ovum dibuahi, ia akan turun ke uterus (rahim) dan mengalami
pertumbuhan di sana. Bagi hewan yang oviver (bertelur), ovum yang telah dibuahi
itu akan keluar tubuh induk, yang disebut ditelurkan-Ovum itu dilindungi dulu
dengan selaput tebal dan keras, karena jika mengalami pertumbuhan di luar tubuh
induk akan banyak sekali mendapat bahaya.62
Sel telur manusia difertilisasi dalam tuba falopi perempuan. Pembelahanpembelahan awal berlangsung lambat dan menghasilkan blastomer berukuran
serupa. Blastomer-blastomer tersebut dapat berpisah sehingga terbentuk lebih dari
satu embrio. Sekitar lima hari setelah fertilisasi, terbentuk sebuah tahapan blastula
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yang dikenal sebagai blastosista (blastocyst). Blastosista terdiri atas sebuah
lingkaran sel telur yang disebut trofoblas masa bulat di sebelah dalam sel yang
menggantung ke bawah pada salah satu ujung trofoblas. Masa sel di sebelah dalam
akan menghasilkan embrio, sedangkan trofoblas akan menghasilkan korion dan
komponen fetal plasenta seperti spons. Pertukaran gas dan cairan antra ibu dan
anak terjadi dalam plasenta.
Pada sekitar hari ketujuh, trofoblas tenggelam ke dalam lapisan dalam
uterus (endometrium) dan terbentuk serangkaian penjuluran dari embrio ke uterus.
Proses tersebut dinamai implantasi. Segera setelah implantasi, terbentuk membran
ekstraembrionik.
Masa pertumbuhan dalam kandungan ini yang disebut dengan masa
kehamilan. Kehamilan atau gestasi (gestation), dibagi menjadi tiga bagian. Pada
trimester pertama, seluruh sistem utama telah terbentuk. Pada minggu kedua,
mesoderm terbentuk dan segmentasi menjadi somit-somit terlihat jelas. Jantung
dan tabung saraf telah terbentuk pada penghujung minggu ketiga. Setelah dua
bulan, embrio terlihat mirip manusia dan kini disebut sebagai janin (fetus).
Selama trimester kedua, terjadi cukup banyak pergerakan dan aksi-aksi
refleks, sementara organ-organ semakin berkembang. Terbentuk lapisan penutup
sementara dari rambut yang disebut lanugo.
Peristiwa utama pada trimester ketiga adalah peningkatan masa dan ukuran
tubuh. Migrasi dan ekstensi prosesus-prosesus (penjuluran)saraf terus terjadi
hingga kelahiran. Mendekati akhir trimester ketiga, seluruh pembelahan sel saraf
berhenti. Saraf-saraf otot juga berhenti memperbanyak diri segera setelah
kelahiran. Kelahiran terjadi setelah proses gestasi selama sekitar 270 hari.
B. Pembahasan
1. Titik Temu Antara Al-Qur’an dan Ilmu Biologi
Al-Qur’an merupakan bacaan yang sempurna lagi mulia, tiada bacaan yang
melebihi Al-Qur’an yang dibaca ratusan juta orang baik yang memahami betul
maknanya maupun yang tidak dapat menulis dengan aksaranya. Tiada bacaan
seperti Al-Qur’an yang memuat berbagai konsep tentang kehidupan yang
melaskanakan berbagai permasalahan yang dituangkan dari sumber yang tidak
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pernah kering, semuanya mengandung kebenaran. Al-Qur’an layaknya sebuah
permata yang memancarkan cahanyanya, laksana purnama yang menerangi
kegelpan. Darinya kita dapat mengetahui tentang berbagai macam konsep yang
berhubungan dengan berbagai kehidupan baik yang fisik ataupun non fisik, lewat
Al-Qur’an Allah memberikan rahasia-rahasia tentang manusia.
Al-Qur’an memberikan informasi yang akurat tentang asal-usul/proses
kejadian manusia, begitu pula dengan biologi yang membahas manusia
berdasarkan informasi temuan eksperimen secara ilmiah. Di sini terlihat ada
perbedaan karena Al-Qur’an membuktikan tentang keberadaan Allah dalam setiap
penciptaan-Nya termasuk menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik.
Sedangkan Biologi mengasumsikan tentang benar tidaknya suatu teori secara
ilmiah berdasarkan kaidah-kaidah yang ilmiah pula.
Namun kebenaran yang tak bisa dibantahkan bahwa Al-Qur’an telah
membahas secara mendalam tentang manusia dalam tahap-tahap kejadiannya,
begitu pula dengan biologi. Oleh karena itu titik temu yang paling tampak dan
menghilangkan dikotomi antara al-Qur’an dan ilmu biologi adalah salah satunya
pada proses terciptanya manusia. Sebagai contoh, jika Al-Qur’an menyatakan
bahwa manusia berasal dari tanah, maka biologi menjelaskan bahwa seluruh zat
makanan yang dibutuhkan manusia berasal dari tanah.
2. Perspektif Biologi Tentang Asal-Usul Manusia Dalam Pandangan AlQur’an Surat Al-Mu’minun ayat 12-14
Proses terciptanya manusia telah banyak diuraikan penulis berdasarkan
pada Al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 12-14 di atas. Penjelasan-penjelasan
tersebut sejalan dengan sains yang melakukan pembuktian secara ilmiah.
Pada Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 12 menjelaskan bahwa
penciptaan manusia yang berasal dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Para
ahli geologi mendefinisikan, tanah ialah batu-batuan yang sudah hancur bercampur
dengan bahan-bahan organik yang sudah lapuk berupa sedimen (endapan), atau
lumpur yang sudah mengeras sehingga dapat ditumbuhi tumbuh-tumbuhan. Ahli
kimia, lain lagi memberikan definisi tentang tanah. Tanah adalah campuran dari
unsur-unsur kimia yang berjumlah 92 jenis.
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Terlepas dari kedua definisi di atas, yang jelas bahwa penelitian secara
kimiawi menunjukkan bahwa sel-sel tubuh manusia tersusun dari unsur-unsur
kimia seperti C (carbonium), O (oxigenium), H (hyrogenium), N (nitrogenium), K
(kalum), P (pospor), S (sulfur), Ca (calcium), Fe (ferum), Mg (magnesium), dan
lain-lain. Tanah dalam hal ini mengandung seluruh zat-zat yang ibutuhkan
manusia yang melalui proses yang secara tidak langsung. Tumbuhan menyerap
makanan secara langsung dari tanah dan manusia mengkonsumsi hasil dari
tumbuhan berupa buuah, sayur, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu berasal dari
tanah.
Pada Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 13 menjelaskan bahwa dari
saripati tanah Allah menjadikan mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh di
dalam rahim. Para ahli biologi membuktikan bahwa Rahim adalah tempat yang
paling aman, yang dapat melindungi embrio selama dalam kandungan. Apa yang
terjadi jika kehamilan (embrio) berada di luar rahim? Yang jelas merupakan
sebuah masalah yang dapat membahayakan emrio (calon manusia) itu sendiri
maupun bagi ibu yang mangandungnya. Dalam rahim, embrio terlindungi dari dan
selalu mendapat pasokan makanan hingga waktu ia dilahirkan.
Pada al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 14 menjelaskan tahap kejadian
manusia yang berupa mani, kemudian dijadikan segumpal darah, kemudian
dijadikan segumpal daging, kemudian tulang-belulang, kemudian dibungkus
dengan daging, kemudian dijadikan bentuk manusia dengan sempurna. Dalam
biologi dijelaskan tahapan kejadiannya yang meliput:
a. Triwulan 1, dimulai dari terbentuknya zigot sampai janin berusia tiga
bulan. Pada tahap ini perkembangan terpusat pada otak, jantung dan
paru-paru.
b. Triwulan 2, pertumbuhan terpusat pada anggota tubuh seperti kaki,
tangan, dan jari-jari.
c. Triwulan 3, pertumbuhan telah lengkap dan telah menjadi manusia
dengan bentuk yang sebaik-baiknya.
Penjelasan biologi tentang proses terciptanya manusia sangat tidak
bertentangan dengan yang telah dinyatakan Al-Qur’an 14 abad yang lalu.
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Penjelasan Al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 12-14 tentang proses dan tahapan
kejadiannya yang dari air mani yang berasal dari tanah hingga menjadi manusia
dengan bentuk yang indah. Begitu pula penjelasan biologi tentang tahapan
kejadian manusia yang berupa zigot hingga menjadi manusia yang lengkap dengan
anggota tubuhnya.
Dengan demikian, dapat penulis kemukakan bahwa asal-usul manusia
berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 12-14 dalam pandangan biologi
sejalan dan tidak bertentangan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dimana biologi
melakukan pembuktian lewat eksperimen secara ilmiah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan Bab IV, berikut penulis dapat
menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 12-14 bahwa manusia
tercipta dari tanah yang mengandung arti bahwa manusia mengkonsumsi makanan
yang kesemuanya berasal dari tanah. Kemudian dari tanah dijadikan air mani, yang
mengandung arti bahwa dari zat-zat makanan yang dikonsumsi manusia
membentuk air mani. Dari air mani dijadikan segumpal darah yang mengandung
arti bahwa manusia ketika melakukan perkawinan maka mani tersimpan dalam
rahim dan pada saat tertentu membentuk segumpal darah, dari segumpal darah
dijadikan segumpal daging, dari segumpal daging dijadikan tulang-belulang,
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kemudian tulang belulang dibungkus dengan daging, dan kemudian dijadikan
manusia dengan bentuk yang sempurna. Dalam perspektif biologi sejalan dan tidak
bertentangan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dimana biologi melakukan
pembuktian lewat eksperimen secara ilmiah. Menurut biologi asal-usul manusia
berlangsung dalam beberapa tahap yang kesemuanya berasal dari air mani.
Sedangkan air mani tersebut terbentuk dari hasil manusia mengkonsumsi makanan
dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah. Tahapan perkembangan janin
dalam biologi secara umum meliputi triwulan pertama dimana pertumbuhan
berpusat pada otak, jantung, dan paru-paru, pada triwulan kedua pertumbuhan
berpusat pada pembentukan anggota tubuh seperti kaki, tangan, dan jari-jari,
sedangkan triwulan ketiga pertumbuhan telah lengkap.

B. Saran
Berdasarkan pada pembahasan penulis pada Bab IV, berikut penulis dapat
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Antara Al-Qur’an dan biologi telah memberikan informasi yang sama
tentang asal-usul manusia. Olehnya itu penulis mengharapkan agar upaya
dikotomi (pemisahan) antara Al-Qur’an dan biologi dapat dihilangkan.
2. Bagi peneliti yang lain agar dapat melakukan penelitian yang sama dalam
usaha menemukan hal-hal yang baru antara Al-Qur’an dan Biologi.

48

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Mufid,Sofyan, Islam dan Ekologi Manusia, Bandung: Nuansa, 2010
Al Qur’an dan Terjemahannya, Yogyakarta: Sabil, 2010
Al-Qur’an dan Terjemahannya Surabaya : Mahkota, 2001
Arikunto,Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek cet.XI,
Jakarta: Rineka Cipta, 1997
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
Faisal, Sanapiah, Metode Penelitian Pendidikan, Surabaya: Usaha Nasional, 2001
Hadi, Sutrisno, Metodologi Reseach, Yogyakarta: Andi Offset, 1986
H. Ruslan Prawiro, H. Ruslan, Ekologi Lingkungan Pencemaran, Semarang: Sati
Wacana, 1980
Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA), Tafsri Al-Azhar Jilid 6
Ibrahim M. Thayyib, Haji Lalu, Keajaiban Sains Islam, Cet.I; Yogyakarta: Pinus
Book Publisher, 2010
Jacob, Machnun Husein, Evolusia Manusia Dan Konsepsi Islam;Dimana Letak
Adam dalam Teori Evolusi, Bandung: Risalah, 1984
M.Nu’aim, Yasin, Fiqih Kedokteran, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001
Machendrawaty, Nanih, Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi Strategi
Sampai Tradisi, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2001
Mardialis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta; Bumi Aksara,
1995
M. Zainuddin dkk, Buku Pedoman Penjelasan Tulisan, Malang; Fakultas Tarbiyah
UNISMA, 2003
Rochman, Dedi M., Chaerul Anwar, Biologi, Bandung : Pustaka Setia, 2002
Rusdi, Misteri Angka Kelahiran Manusia Menurut Al Qur‟an, Yogyakarta: Sabil,
2010

49

Sapuri, Rafy, Psikologi Islam Tuntunan Jiwa Manusia Modern, Jakarta; PT
RajaGrafindo Persada,2008
Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta; Rajawali Pres, 2001
Yatim, Wildan, Reproduksi dan Embriologi, Bandung: Tarsito, 1994
. http://fajriphoto.com/2010/06/foto-janin-saat-dalam-kandungan

33

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Pandangan Al-Qur’an Tentang Asal-Usul Manusia
a. Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 12-14
1) Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 12

   
   
Terjemahnya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu
saripati (berasal) dari tanah (Q.S. Al-Mu’minun ayat 12)1
Apalah yang akan dibanggakan manusia di dunia ini, apadahal asal
kejadiannya hanya dari tanah. Dia makan dari sayur-sayuran, buah-buahan, padi,
jagung, dan sebagainya, dan segala makanan itu tumbuh dan mengambil sari dari
tanah. Datang hujan menyuburkan padi, menghijaukn daun-daun, dan mekarlah
bunga, bergayutlah buah. Dan jika kemarau datang layu semua.
Di dalam segala makanan itu ada segala macam saringan yang ditakdirkan
Tuhan atas alam. Di sana ada zat besi, zat putih telur, vitamin, kalori, hormon, dan
sebagainya. Dengan makanan itu teraturlah jalan darahnya, dan tidak dapat hidup
kalau bukan dari zat bumi tempat dia dilahirkan itu. Dalam tubuh yang sehat,
menglirlah darah, berpusat pada jantung, dan dari jantung mengalirlah darah itu ke
seluruh tubuh. Dalam dara itu terdapat zat yang akan menjadi mani. Setetes mani

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Depok: Cahaya Qur’an, 2011),

hlm. 342
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terdapat beribu-ribu bahkan bermiliun “tampang” yang akan dijadikan manusia
yang tersimpan dalam sulbi laki-laki dan taraib perempuan.2
2) Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 13






  

Terjemahnya: Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan)
dalam tempat yang kokoh (rahim).(Q.S. Al-Mu’minun ayat 13)3
Dengan kehendak Ilahi bertemulah zat tampang dari laki-laki yang
rupanya sebagai cacing yang sangat kecil, berpadu satu dengan zat mani pada
perempuan yang merupakan telur yang sangat kecil. Perpaduan keduanya itulah
yang dinamai nuthfah. Kian lama kian besarlah nuthfah dalam empat puluh hari.
Dan dalam masa empat puluh hari mani yang telah berpadu, berangsur menjadi
darah segumpal. Untuk meliht contoh peralihan berangsur kejadian itu, dapatlah
kita memecahkan telur ayam yang sedang dierami induknya. Tempatnya aman
dan terjamin, panas seimbang dengan dingin, di dalam rahim bunda kandung
itulah “qaraarim makin” tempat yang terjamin terpelihara.4
3) Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 14




  
  
  
   




  
2

Prof.Dr. Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar Jilid 6,
(Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1440), hlm. 4763
3
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 342
4
Prof.Dr. Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA), Tafsir Al-Azhar Jilid 6, hlm.
4763
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Terjemahnya: 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 ayat 14)5
Lepas empat puluh hari dalam bentuk segumpal air mani berpadu itu
diapun bertukar rupa menjadi segumpal darah. Ketika ibu telah hamil dua
setengah bulan, perkembangan itu sangat berpengaruh atas badan si ibu,
pendingin, pemarah, berubah-ubah perangai, kadang-kadang tak enak makan. Dan
setelah empat puluh hari berubah darah, dia berangsur-angsur membeku,
membeku terus hingga berubah sifatnya menjadi tulang. Dikelilingi tulang itu
masih ada persediaan air yang kelaknya menjadi daging untuk menyelimuti
tulang-tulang itu. Mulanya hanya sekumpulan tulang, tetapi kian hari telah ada
bentuk kepala, kaki dan tangan dan seluruh tulang-tulang dalam badan. Kian lama
kian diselimuti oleh daging. “Kemudian itu kami ciptakan satu bentuk yang lain”.
Pada saat itu dianugerahkan kepadanya “roh”, maka bernafaslah dia. Dengan
dihembuskannya nafas pada sekumpulan tulang dan daging itu, berubahlah
sifatnya. Itulah calon yang akan menjadi manusia. “Maha suci Allah, Tuhan yang
sepandai-pandai membentuk”.
Saringan tanah di bawah sayur, buah-buahan, padi, jagung yang melebur
ke dalam darah jadi hormon dan menjadi mani, sekarang telah bernyawa dan dia
telah menjadi manusia. Terbayanglah ketika menjadi susunan itu betapa Maha
Besarnya Tuhan memberi anugerah kepada si asal saringan tanah itu, kelaknya

5
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menjadi manusia yang berakal. Menjadi khalifah Ilahi di muka bumi, merenung
alam, menghitung bintang dilangit, menjadi Rasul dan Nabi, menjadi waliullah
berjiwa besar, atau bertarung berebut hidup sehingga bumi ini tiada artinya kalau
insan yang asal kejadiannya dari saringan tanah itu tidak ada.6
b. Tahap-tahap Perkembangan manusia menurut Al-Qur’an Surat
Al-Mu’minun Ayat 12-14
1) Keadaan pada bulan pertama
Zigota membagi diri menjadi 2 sel, lalu menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, dan
seterusnya, sampai menjadi berjuta-juta sel yang membentuk manusia.
Sebenarnya pada bulan pertama dari kehidupan embrio itu, pada umumnya sudah
mulai terbentuk secara sangat sederhana setiap anggota tubuh yang akan kita
gunakan nantinya setelah lahir. Janin di dalam tubuh itu adalaah hidup, sudah
tentu ia perlu makan. Sehingga dari bakal manusia yang panjangnya Cuma ¼ inci
itu, kemudian bertambah volumenya menjadi 50 kali lipat, sedangkan bobotnya
bertambah 8.000 kali lipat.7
Sejalan dengan perkembangan sel-sel itu maka diujung sebelah lur bulatan
zigota itu terbentuk suatu lapisan khusus yang berisi makanan. Lapisan itulah
yang kita kenal dengan nama tropoblast. Lapisan itu terus berkembang dalam
lapisan jaringan rahim. Demikianlah tropoblast itu, mulai menghidupi embrio
yang sedang tumbuh, laksana seorang pelayan mengasuh anak majikan. Sang
janin yang belum mengerti apa-apa itu, menerima kasih sayang Allah yang tak

6

Haji Abdul Malik Karim Amarullah (HAMKA), Tafsri Al-Azhar Jilid 6,hlm. 4765
Haji Lalu Ibrahim M. Thayyib, Keajaiban Sains Islam, (Cet.I; Yogyakarta: Pinus Book
Publisher, 2010), hlm. 85
7
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terhingga. Makan minum dan bernapas tidak usah dicarinya, dia terima dalam
keadaan sempurna di tempatnya sendiri.
Janin berkembang terus dari hari ke hari, sementara tropoblast membuat
sarang bagi zigota pada dinding uterus. Himpunan sel-sel dalam zigota itu yang
pada mulanya tidak berongga, segera berubah menjadi berongga. Kini organ kecil
yang berupa bulatan itu, mempunyai dua ruangan yang dipisahkan oleh kepingan
janin yang berdinding dua lapis, yang nantinya akan menjadi manusia. Bagian
bawahnya berubah menjadi kantong otak (neural folds), berbentuk gelembung
kecil yang kosong.
Pada akhir bulan pertama, panjang embrio sekitar ¼ (0,25) inci. bentuknya
melengkung mirip lingkaran. Di bawah bagian perut ada ekor pendek, sedangkan
kiri kanan tubuhnya ada tampak tonjolan-tonjolan yang nantinya akan menjadi
lengan dan kaki.
2) Keadaan pada bulan kedua
Embrio pada bulan kedua, bentuknya memang tidak berbeda dengan
berudu. Inilah yang terjadi pada bulan kedua dari kehidupan janin dalam uterus.
Ketika itu kepalanya besar, mempunyai celah-celah sirip seperti yang ada pada
ikan. Bakal lengan dan kaki bentuknya masih tidak beraturan, hanya merupakan
tonjolan-tonjolan saja, tetapi tentu akan mrip dengan manusia biasa. Sepanjang
bulan jani berkembang terus, organ-organ tubuh tumbuh semakin sempurna,
sehingga pada akhir bulan ini embrio tersebut sudah mempunyai bentuk spesifik
manusia, walaupun ketika itu ekornya memanjang pesat.
3) Keadaan pada bulan ketiga
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Antara sifat kelelakian dan kewanitaan semakin jelas berbeda pada bulan
ketiga. Karena janin yang laki mulai menempuh perkembangan jenis kelamin
setahp demi setahap sedang janin yang wanita bisa ditandai dengan kelaminnya
yang tidak berkembang. Juga pada bulan ketiga ini Allah mulai membangun
fondamen untuk 20 buah gigi sementara, yang biasa kita sebut gigi susu.
Kelihatanlah lubang-lubang pada tulang rahang yang mulai mengeras. Bakal
tempat tumbuhnya gigi kanak-kanak sebelum disapih.
Tali-tali suara yang nantinya akan kita gunakan untuk menimbulkan
getaran-getaran bunyi, saat itu mulai dibenahi, meskipun dalam bentuk yang
sangat sederhana dan belum bisa digunakan. Tali-tali suara itu adalah laksana
senar biola, sudah dipersiapkan sedini mungkin, padahal yang jelas ia belum bisa
dipakai, sampai anak berumur 6 bulan. Selama janin dalam uterus janin tidak
melakukan pernapasan, karena hidupnya ketika itu di dalam air sehingga paruparunya hanya dialiri air yang ada di sekelilingnya. Oleh karena itu oksigen
dibawa oleh dara ibu untuk melakukan oksidasi. Pada waktu itu tali-tali suara
masih tebal dan lunak. Tetapi alat-alat pencernaan sudah aktif melakukan
beberapa kegiatan. Sel-sel lambung mulai mengeluarkan ludah, untuk melicinkan
makanan yang melewati organ-organ pencernaan. Hati juga mulai mengeluarkan
air empedu ke dalam usus, ginjal mulai membersihkan saluran kencing. Air kemih
yang sudah disaring oleh kedua ginjal tersebut, dialirkan lewat kandung kemih
janin ke dalam cairan yang ada di sekelilingnya, padahal ampas-ampas tubuh
janin masih tetap dibuang melalui sela-sela flasenta pindah ke dalam darah ibu.
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Tulang dan otot yang tumbuh terus-menerus terdapat pada sekitar organ-organ
bagian dalam itu, membentuk potongan dan menjadi penegak tubuh janin.

4) Keadaan pada bulan keempat
Pertumbuhan yang sangat cepat memang terjadi sejak bulan ketiga tadi,
sampai bulan keempat. Pada bulan keempat ini panjangnya sudah mencapai 8 inci,
berarti sekitar ½ kali panjangnya ketika dilahirkan. Jadi memuncaknya grafik
pertumbuhan sampai di bulan keempat ini. Selanjutnya grafik perkembangan janin
menurun lagi secara berangsur-angsur. Pada saat itu belum persisi bentuknya
seperti manusia biasa, tetapi mirip, seperti sudah kita katakan. Susunan tubuhnya
pada waktu itu tampaknya aneh. Kepalanya masih besar, punggungnya masih
luas, sedangkan kakinya sangat pendek. Volume kepala embrio secara berangsurangsur disesuaikan. Kalau pada bulan kedua, volume kepala hampir separuh dari
volume badan, maka dari bulan ketiga seterusnya masuk bulan keempat sampai
bulan kelima sedikit demi sedikit menyesuaikan sehingga tinggal 1/3 volume
badannya. Nanti diwaktu bayi itu lahir, volume kepalanya ¼ dari volume
badannya.
Ciri tertentu perkembangan janin pada bulan ini adalah bahwa kepala dan
punggungnya mulai melurus maka semakin miriplah kelihatan dengan bayi yang
wajar. Wajahnya telah terbuka, Cuma saja jarak antara kedua matanya masih
belum begitu dekat. Tangan dan kakinya sudah semakin sempurna. Jari-jari
tangan dan kaki berkembang semakin besar, pada ujung masing-masing jari mulai
tampak lekukan-lekukan yang nantinya akan menjelma menjadi sidik jari,
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walaupun pembentukan kulit itu tidak sama pada setiap janin. Jadi guratanguratan sidik jari manusia sudah terbentuk sejak bulan keempat.

5) Keadaan pada bulan kelima
Tubuh embrio yang kecil itu sesungguhnya adalah terdiri dari ratusan
bagian yang membentuk satu kesatuan yang unik. Seakan-akan masyarakat sel
dan organ tubuh itu suatu teka-teki yang rumit. tetapi yang jelas kita bisa
umpamakan seperti anggota-anggota suatu organisasi yang masing-masing
membagi tugas, sehingga semua punya hak dan kewajiban yang harus mereka
pertanggungjawabkan, demi terlaksananya cita-cita bersama. Cuma bedanya
masyarakat tubuh manusia tidak berpencar, harus tinggal di tempat dan
melaksanakan tugas yang diembannya. Alat pencernaan mulai aktif mengubah
makanan menjadi pembentuk-pembentuk sel, alat peredaran darah bekerja sebagai
alat transportasi mengantar zat-zat makanan untuk semua bagian tubuh. Saraf
laksana kawat telepon, ia adalah jaringan komunikasi, sedangkan otak bertindak
sebagai sentralnya. Untuk lancarnya tugas yang beraneka ragam itu, maka
kelenjar pun memegang peranan penting. Mereka aktif mengeluarkan getah
masing-masing sesuai dengan ketentuan. Kemudian kulit sebagai pembungkus
semua peralatan tubuh, supaya aman tidak kececeran. Permukaan kulit yang
tertutup, adalah terdiri dari suatu lapisan yang keras dan kering, karena tersusun
dari sel-sel yang mati. Sel-sel yang mati itu juga ada gunanya, ia menjaga
keselamatan, mengusir pengaruh lingkungan, supaya jangan sampai merusak
jaringan-jaringan tubuh yang rawan itu. Lihatlah betapa Allah menciptakan
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sesuatu tidak ada yang sia-sia. Nyatalah bahwa kulit dengan semua cabang-cabang
susunannya, tidak tinggal diam dalam masyarakat tubuh manusia sejak jadi
embrio.
Bersamaan dengan terbentuknya kulit dan segala pelindungnya, kepla
janin juga mulai ditumbuhi rambut-rambut halus, sedang pada ujung jari-jari
tangan dan kaki tumbuh kuku, lalu fondamen gigi susu segera dilapisi lapisan
“denin”. Bentuk tubuh pada bulan kelima ini menjadi lebih lurus.
6) Keadaan pada bulan keenam
Kelopak mata yang terbentuk pada buln ketiga, langsung tertutup rapat
terus. Barulah pada bulan keenam kelopak mata itu terbuka. Pembentukan kedua
mata lengkaplah sudah pada bulan ini, hanya saja kedua mata baru akan bisa
merasakan cahaya pada bulan ketujuh. Sedangkan alis dan bulu mata dicipta oleh
Allah pada bulan keenam atau ketujuh.
Pada lidah mulai dibentuk kuncup-kuncup pengecap yang sangat banyak.
Kalau manusia sudah dewasa mempunyai kuncup pengecap sampai 9000 buah,
maka janin punya yang lebih dari itu.
7) Keadaan pada bulan ketujuh
Kalau pada bulan ketiga dari kehidupan embrio, sudah mulai tumbuh otak
kecil yaitu kelanjutan dari otak besar, yang berhubungan dengan serabut-serabut
saraf dari telinga. Begitu pula tumbuh dua bulatan yang lebih besar yang
merupakan kelainan atau keistimewaan otak manusia dengan hewan. itulah yang
kelak merupakan puncak kerumitan. Pada bulan ketujuh ini kedua buah bulatan
tersebut menutupi hampir seluruh ruangan otak, sementara sel-sel saraf yang
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sangat lembut menjadi matang secara sempurna, demikian pula serabutserabutnya.
Sesudah semuanya siap, maka pada bulan ketujuh mulailah janin bersandar
pada diri sendiri, bukan pada yang lain. Pada ketika itu janin sudah berupa orok,
kulitnya masih keriput, merah mirip dengan kulit orang tua. Panjangnya sudah
bertambah menjadi 16 inci atau kira-kira 40,7 cm, sedangkan beratnya sudah
mencapai 7.692 gram. Bila situasi mengijinkan, lalu bayi itu lahir, walaupun
kelahirannya sangat dini, tetapi ia sudah bisa menangis dan bernafas.
8) Keadaan pada bulan kedelapan dan terakhir
Kalau semua organ tubuh dan semua perkakas saraf sudahlah sempurna
pada bulan ketujuh, maka masa dua bulan terakhir bagi janin adalah dia gunakan
untuk diperindah oleh pencipta-Nya Yang Maha Pemurah. Pada kesempatan itu
Allah segera membentuk lemak dengan sangat cepat pada seluruh tubuh, sehingga
kulit yang tadinya masih keriput, segera terisi lemak. Dari sedikit demi sedikit
tidak kentara lagi warna merah pada kulit, lalu menjadi warna darah pada
pembuluh-pembuluh darah di bawahnya. Dengan demikian mka terciptalah
seorang makhluk yang cantik, seakan-akan bukan berasal dari sel-sel yang sangat
kecil dan tidak bisa tampak oleh mata telanjang. Terbuktilah kebenaran firman
Allah selanjutnya dalam surat Al-Mu’minun8.
2. Pandangan Biologi Tentang Asal-Usul Manusia
a. Reproduksi

8

Ibid., hlm. 103
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Reproduksi adalah naluri setiap organisme untuk beranak pinak. Ciri setiap
individu makhluk ialah bahwa umurnya terbatas, dan pada suatu ketika akan jadi
jompo dan mati. Karena itu perlu dibina angkatan baru menggantikan yang pada
mati. Kalau tidak ada pergantian generasi, populasi suatu spesies akan susut lalu
bisa punah.
Untuk reproduksi perlu ada perkawinan. Setelah kawin, terbentuk anak.
Anak tumbuh jadi dewasa. Dalam tingkat dewasa inilah setiap makhluk mampu
bereproduksi lagi untuk membina angkatan baru.
b. Embriologi
Embrio atau mudigah ialah makhluk yang sedang dalam tingkat tumbuh
dlam kandungan. Kandungan itu berada dalam tubuh induk (dalam rahim) atau di
luar tubuh induk (dalam telur). Tumbuh ialah perubahan dari bentuk sederhana
dan muda sampai jadi bentuk kompleks dan dewasa. Makhluk yang asalnya terdiri
dari satu sel dan hidupnya tergantung kepada parent menjadi makhluk hidup yang
terdiri dari banyak sel yang tersusun atas berbagai jaringan alat dan alat yang
kompleks, dan yang dapat berdiri sendiri dan sanggup bereproduksi. jadi
embriologi ialah satu periode besar dan faktor menentukan dalam tindak
reproduksi.
c. Tahap-Tahap Reproduksi
Tahap-tahap reproduksi terdiri dari 7 tahap namun penulis hanya akan
membahas 4 tahap yang sampai pada masa pertumbuhan dalam kandungan
diantaranya sebagai berikut:
1) Masa persiapan
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Pada masa ini terjadi persiapan untuk melakukan reproduksi. Alat
reproduksi khusunya bersiap-siap untuk melaksanakannya. Gamet dimatangkan
dan disalurkan ke tempat pembuahan.
2) Masa kawin
Ini adalah masa pelaksanaan proses reproduksi jantan dan betina jumpa
dan melakukan perkawinan (Coitos). Bentuk jumpa itu perlu pemikat mungkin
betinanya yang aktif memikat, mungkin jantannya, mungkin pula sama-sama
aktif. Bahan dan cara pemikat untuk kawin itu beraneka macam. Ada dengan
menggentahkan suatu bau yang sengit dari kelenjarnya di kulit, ada dengan
bernyanyi, ada dengan menari, atau membuat gerakan yang mebuat lawan jenis
tertarik untuk mendekat, dan yang aktif waktu malam, ada pula dengan
memancarkan sinar.
3) Masa pembuahan
Kalau sudah terjadi Coitos Spermatozoa mengalir menuju ke tempat
pembuahan ovenpup demikian dialirkan ke tempat pembuahan. Kemudian kedua
jenis gamet itu saling mengeluarkan zat untuk memungkinkan mereka bertemu.
Setelah bertemu, spermatozoa mengeluarkan zat lain lagi untuk melepaskan
selaput ovum, sehingga dapat menerobos masuk.
4) Masa pertumbuhan dalam kandungan
Jika ovum dibuahi, ia akan turun ke uterus (rahim) dan mengalami
pertumbuhan di sana. Bagi hewan yang oviver (bertelur), ovum yang telah dibuahi
itu akan keluar tubuh induk, yang disebut ditelurkan-Ovum itu dilindungi dulu
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dengan selaput tebal dan keras, karena jika mengalami pertumbuhan di luar tubuh
induk akan banyak sekali mendapat bahaya.9
Sel telur manusia difertilisasi dalam tuba falopi perempuan. Pembelahanpembelahan awal berlangsung lambat dan menghasilkan blastomer berukuran
serupa. Blastomer-blastomer tersebut dapat berpisah sehingga terbentuk lebih dari
satu embrio. Sekitar lima hari setelah fertilisasi, terbentuk sebuah tahapan blastula
yang dikenal sebagai blastosista (blastocyst). Blastosista terdiri atas sebuah
lingkaran sel telur yang disebut trofoblas masa bulat di sebelah dalam sel yang
menggantung ke bawah pada salah satu ujung trofoblas. Masa sel di sebelah
dalam akan menghasilkan embrio, sedangkan trofoblas akan menghasilkan korion
dan komponen fetal plasenta seperti spons. Pertukaran gas dan cairan antra ibu
dan anak terjadi dalam plasenta.
Pada sekitar hari ketujuh, trofoblas tenggelam ke dalam lapisan dalam
uterus (endometrium) dan terbentuk serangkaian penjuluran dari embrio ke uterus.
Proses tersebut dinamai implantasi. Segera setelah implantasi, terbentuk membran
ekstraembrionik.
Masa pertumbuhan dalam kandungan ini yang disebut dengan masa
kehamilan. Kehamilan atau gestasi (gestation), dibagi menjadi tiga bagian. Pada
trimester pertama, seluruh sistem utama telah terbentuk. Pada minggu kedua,
mesoderm terbentuk dan segmentasi menjadi somit-somit terlihat jelas. Jantung
dan tabung saraf telah terbentuk pada penghujung minggu ketiga. Setelah dua
bulan, embrio terlihat mirip manusia dan kini disebut sebagai janin (fetus).
9

Wildan Yatim, Reproduksi dan Embriologi, (Bandung: Tarsito, 1994 ), hlm. 1-3
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Selama trimester kedua, terjadi cukup banyak pergerakan dan aksi-aksi
refleks, sementara organ-organ semakin berkembang. Terbentuk lapisan penutup
sementara dari rambut yang disebut lanugo.
Peristiwa utama pada trimester ketiga adalah peningkatan masa dan ukuran
tubuh. Migrasi dan ekstensi prosesus-prosesus (penjuluran)saraf terus terjadi
hingga kelahiran. Mendekati akhir trimester ketiga, seluruh pembelahan sel saraf
berhenti. Saraf-saraf otot juga berhenti memperbanyak diri segera setelah
kelahiran. Kelahiran terjadi setelah proses gestasi selama sekitar 270 hari.
B. Pembahasan
1. Titik Temu Antara Al-Qur’an dan Ilmu Biologi
Al-Qur’an merupakan bacaan yang sempurna lagi mulia, tiada bacaan
yang melebihi Al-Qur’an yang dibaca ratusan juta orang baik yang memahami
betul maknanya maupun yang tidak dapat menulis dengan aksaranya. Tiada
bacaan seperti Al-Qur’an yang memuat berbagai konsep tentang kehidupan yang
melaskanakan berbagai permasalahan yang dituangkan dari sumber yang tidak
pernah kering, semuanya mengandung kebenaran. Al-Qur’an layaknya sebuah
permata yang memancarkan cahanyanya, laksana purnama yang menerangi
kegelpan. Darinya kita dapat mengetahui tentang berbagai macam konsep yang
berhubungan dengan berbagai kehidupan baik yang fisik ataupun non fisik, lewat
Al-Qur’an Allah memberikan rahasia-rahasia tentang manusia.
Al-Qur’an memberikan informasi yang akurat tentang asal-usul/proses
kejadian manusia, begitu pula dengan biologi yang membahas manusia
berdasarkan informasi temuan eksperimen secara ilmiah. Di sini terlihat ada
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perbedaan karena Al-Qur’an membuktikan tentang keberadaan Allah dalam setiap
penciptaan-Nya termasuk menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik.
Sedangkan Biologi mengasumsikan tentang benar tidaknya suatu teori secara
ilmiah berdasarkan kaidah-kaidah yang ilmiah pula.
Namun kebenaran yang tak bisa dibantahkan bahwa Al-Qur’an telah
membahas secara mendalam tentang manusia dalam tahap-tahap kejadiannya,
begitu pula dengan biologi. Oleh karena itu titik temu yang paling tampak dan
menghilangkan dikotomi antara al-Qur’an dan ilmu biologi adalah salah satunya
pada proses terciptanya manusia. Sebagai contoh, jika Al-Qur’an menyatakan
bahwa manusia berasal dari tanah, maka biologi menjelaskan bahwa seluruh zat
makanan yang dibutuhkan manusia berasal dari tanah.
2. Perspektif Biologi Tentang Asal-Usul Manusia Dalam Pandangan AlQur’an Surat Al-Mu’minun ayat 12-14
Proses terciptanya manusia telah banyak diuraikan penulis berdasarkan
pada Al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 12-14 di atas. Penjelasan-penjelasan
tersebut sejalan dengan sains yang melakukan pembuktian secara ilmiah.
Pada Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 12 menjelaskan bahwa
penciptaan manusia yang berasal dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Para
ahli geologi mendefinisikan, tanah ialah batu-batuan yang sudah hancur
bercampur dengan bahan-bahan organik yang sudah lapuk berupa sedimen
(endapan), atau lumpur yang sudah mengeras sehingga dapat ditumbuhi tumbuhtumbuhan. Ahli kimia, lain lagi memberikan definisi tentang tanah. Tanah adalah
campuran dari unsur-unsur kimia yang berjumlah 92 jenis.
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Terlepas dari kedua definisi di atas, yang jelas bahwa penelitian secara
kimiawi menunjukkan bahwa sel-sel tubuh manusia tersusun dari unsur-unsur
kimia seperti C (carbonium), O (oxigenium), H (hyrogenium), N (nitrogenium), K
(kalum), P (pospor), S (sulfur), Ca (calcium), Fe (ferum), Mg (magnesium), dan
lain-lain. Tanah dalam hal ini mengandung seluruh zat-zat yang ibutuhkan
manusia yang melalui proses yang secara tidak langsung. Tumbuhan menyerap
makanan secara langsung dari tanah dan manusia mengkonsumsi hasil dari
tumbuhan berupa buuah, sayur, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu berasal dari
tanah.
Pada Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 13 menjelaskan bahwa dari
saripati tanah Allah menjadikan mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh di
dalam rahim. Para ahli biologi membuktikan bahwa Rahim adalah tempat yang
paling aman, yang dapat melindungi embrio selama dalam kandungan. Apa yang
terjadi jika kehamilan (embrio) berada di luar rahim? Yang jelas merupakan
sebuah masalah yang dapat membahayakan emrio (calon manusia) itu sendiri
maupun bagi ibu yang mangandungnya. Dalam rahim, embrio terlindungi dari dan
selalu mendapat pasokan makanan hingga waktu ia dilahirkan.
Pada al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 14 menjelaskan tahap kejadian
manusia yang berupa mani, kemudian dijadikan segumpal darah, kemudian
dijadikan segumpal daging, kemudian tulang-belulang, kemudian dibungkus
dengan daging, kemudian dijadikan bentuk manusia dengan sempurna. Dalam
biologi dijelaskan tahapan kejadiannya yang meliput:
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a. Triwulan 1, dimulai dari terbentuknya zigot sampai janin berusia tiga
bulan. Pada tahap ini perkembangan terpusat pada otak, jantung dan
paru-paru.
b. Triwulan 2, pertumbuhan terpusat pada anggota tubuh seperti kaki,
tangan, dan jari-jari.
c. Triwulan 3, pertumbuhan telah lengkap dan telah menjadi manusia
dengan bentuk yang sebaik-baiknya.
Penjelasan biologi tentang proses terciptanya manusia sangat tidak
bertentangan dengan yang telah dinyatakan Al-Qur’an 14 abad yang lalu.
Penjelasan Al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 12-14 tentang proses dan tahapan
kejadiannya yang dari air mani yang berasal dari tanah hingga menjadi manusia
dengan bentuk yang indah. Begitu pula penjelasan biologi tentang tahapan
kejadian manusia yang berupa zigot hingga menjadi manusia yang lengkap
dengan anggota tubuhnya.
Dengan demikian, dapat penulis kemukakan bahwa asal-usul manusia
berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Mu’minun ayat 12-14 dalam pandangan biologi
sejalan dan tidak bertentangan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dimana biologi
melakukan pembuktian lewat eksperimen secara ilmiah.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan

pada

pembahasan

Bab

IV,

berikut

penulis

dapat

menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 12-14 bahwa manusia
tercipta dari tanah yang mengandung arti bahwa manusia mengkonsumsi makanan
yang kesemuanya berasal dari tanah. Kemudian dari tanah dijadikan air mani,
yang mengandung arti bahwa dari zat-zat makanan yang dikonsumsi manusia
membentuk air mani. Dari air mani dijadikan segumpal darah yang mengandung
arti bahwa manusia ketika melakukan perkawinan maka mani tersimpan dalam
rahim dan pada saat tertentu membentuk segumpal darah, dari segumpal darah
dijadikan segumpal daging, dari segumpal daging dijadikan tulang-belulang,
kemudian tulang belulang dibungkus dengan daging, dan kemudian dijadikan
manusia dengan bentuk yang sempurna. Dalam perspektif biologi sejalan dan
tidak bertentangan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dimana biologi melakukan
pembuktian lewat eksperimen secara ilmiah. Menurut biologi asal-usul manusia
berlangsung dalam beberapa tahap yang kesemuanya berasal dari air mani.
Sedangkan air mani tersebut terbentuk dari hasil manusia mengkonsumsi makanan

51

dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah. Tahapan perkembangan janin
dalam biologi secara umum meliputi triwulan pertama dimana pertumbuhan
berpusat pada otak, jantung, dan paru-paru, pada triwulan kedua pertumbuhan
berpusat pada pembentukan anggota tubuh seperti kaki, tangan, dan jari-jari,
sedangkan triwulan ketiga pertumbuhan telah lengkap.

B. Saran
Berdasarkan pada pembahasan penulis pada Bab IV, berikut penulis dapat
memberikan beberapa saran sebagai berikut:
1. Antara Al-Qur’an dan biologi telah memberikan informasi yang sama
tentang asal-usul manusia. Olehnya itu penulis mengharapkan agar upaya
dikotomi (pemisahan) antara Al-Qur’an dan biologi dapat dihilangkan.
2. Bagi peneliti yang lain agar dapat melakukan penelitian yang sama dalam
usaha menemukan hal-hal yang baru antara Al-Qur’an dan Biologi.

