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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Makhlukiyang diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling 

sempurna dalam alam semesta hanyalah manusia, dengan segala kelebihannya dan 

yang paling dimuliakan Allah dengan segala keistimewaan yang diberikan. 

Sebagaimana di antara seluruh ciptaan-Nya terdapat beberapa makhluk 

mempunyai sifat dan karakteristik fisik serta morfologi yang hampir serupa 

namun tak memiliki kemuliaan yang setara dengan manusia. Proses terciptanya 

manusia dari sudut pandang teori evolusi yang dikemukakan oleh seorang 

ilmuwan yang terkenal bernama Charles Robert Darwin, yang menyatakan 

manusia adalah evolusi dari spesies kera atau sejenis monyet berekor pendek. 

Pada ada sebuah buku yang memiliki judul „on TheIOrigin of Species byIMeans of 

Natural Selection,Ior The PreservationIof Favoured Racesiin The Strunggle  for 

Life‟iYang menyatakan bahwa manusia berasal dari spesies kera yang revolusi 

dari waktu yang sangat lama.
3
  

Teori yang berusaha untuk menelaah eksistensi terciptaan manusia 

melalui proses perubahan evolusi, dari pembentukan yang sangat sederhana 

sampai teori pembentukan yang sangat sempurna. Teori yang sering dikenal 

sebagai teori evolusi. Yang berarti perubahan atau proses pertumbuhan yang 

terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama, perubahan yang terjadi secara 

berangsur-angsur dan perlahan.
4
 Polemik yang ditimbulkan oleh teori evolusi 

sangat berdampak panjang di antara berbagai ilmuwan besar. Teori ini 

berpendapat bahwa manusia berasal dari spesies kera. Sebab, sejak munculnya 

teori evolusi sampai detik ini, pro kontra selalu bermunculan.  
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Paradigma teori Darwin dalam pengetahuan biologi dewasa ini  menjadi 

rujukan dasar dalam setiap teori-teori mengusung asal-usul dari perkembangan 

kehidupan (organisme). Teori Darwin sangat bertentangan dalam pengetahuan 

kita terhadap asal-usul manusia dari sudut pandang agama yang menyatakan 

bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga 

telah memerintahkan seluruh umat manusia untuk terus belajar, iqra' yang 

maknanya adalah bacalah, telaah, pahamilah, dalamilah, maknailah, rangkumlah 

segala yang ada atau sesuatu di alam raya, yang berada di dalam kajian kitab 

suci maupun kitab-kitab lainnya.
5
  

Dalam kajian embriologi tahap kemajuan manusia dibagi dalam  lima 

tahap.  

1. Fase gametogenesis, proses pembentukanIgamet pada pria dengan wanita 

ataupun perbandingan germicellItelur dan sperma.  

2. Fase pembentukan minggu pertama terbentuknya prosesIevulasi menuju 

implantasi. 

3. Tahap pembentukan minggu kedua, terjadinya proses yang membentuk  

bilaminar germIdisc (embrio dengan lapis dua).  

4. Fase pembentukan minggu ketiga sampai delapan, dikenal dengan massa 

embrionik, terjadinya pembentukan mekanisme tubuh.  

5. Fase perkembangan bulan ketiga menuju siklus kelahiran,Imerupakan masa 

fetus merupakan peran plasenta pada pertumbuhan awal manusia.
6
   

 Jauh sebelum teori yang penuh polemik dan penemuan ilmu embriologi 

diatas, Al-Qur‟a>n telah banyak mencatat ayat-ayat tentang proses bagaimana 

manusia diciptakan. Manusia diciptakan dengan dua unsur yakni tanah dan ruh 

(ruh Illa>hiyah). Maka dilihat dari proses penciptaanya, dapat dikategorikan 

menjadi dua, yakni proses penciptaan manusia pertama yakni Adam, Hawa dan 

Isa dan proses penciptaan bani Adam (manusia pada umumnya). dalam hal ini 

terdapat perbedaan dalam proses penciptaan Adam dan Bani Adam. Al-Qur‟a>n 
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Lentera Hati, 2003), h. 363.  
6
 Sadler TW, Langmans‟s Medical Embryology XII (Philadelphia: Lippincot Williams & 

Willkins: 2012), h. Ii.  



 
 

3 
 

memberi informasi bahwa Adam merupakan manusia pertama yang Allah 

ciptakan dari lumpur yang diberi bentuk (Al-Hijr:26), lalu ditiupkan “ruh” maka 

jadilah sosok yang sempurna. Lalu pada penciptaan manusia pada umumnya 

tidaklah demikian, sebab saripati tanah yang mulanya untuk diciptakan Adam 

dengan kuasa Allah dirubah bentuknya menjadi cairan yang disebut nut}fah (Al-

Mu‟minu>n:13). 

ۡسىُوٖن   ۡه َحَمٖإ مَّ ٖل مِّ َه ِمه َصۡلَصَٰ وَسَٰ  َولَقَۡد َخلَۡقىَا ٱۡۡلِ

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah 

liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.” (al-Hijr: 26) 

 

Lalu ayat lain menjelaskan proses kejadian manusia kedua yaitu keturunan 

Adam,  

هُ وُطۡ  ه ِطيٖه ثُمَّ َجَعۡلىََٰ لَٖة مِّ َه ِمه ُسلََٰ وَسَٰ ِكيٖه ثُمَّ َخلَۡقىَا ٱلىُّۡطفَةَ َعلَقَٗة فََخلَۡقىَا َولَقَۡد َخلَۡقىَا ٱۡۡلِ فَٗة فِي قََراٖر مَّ

هُ َخۡلقًا َءاَخَرَۚ فَتَ  َم لَۡحٗما ثُمَّ أَوَشۡأوََٰ ٗما فََكَسۡووَا ٱۡلِعظََٰ ُ أَۡحَسُه ٱۡلَعلَقَةَ ُمۡضَغٗة فََخلَۡقىَا ٱۡلُمۡضَغةَ ِعظََٰ بَاَرَك ٱَّللَّ

لِقِيَه    ٱۡلَخَٰ

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang 

disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). 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.” (Al-

Mu‟minu>n: 12-14).  
 

Dalam kedua ayat diatas dijelaskan tentang awal mula manusia diciptakan 

secara umum yakni keturunan Adam. Lalu didalam ayat lain terdapat penjelasan 

secara detail terkait proses penciptaan manusia yang jauh sebelum ilmu 

embriologi ditemukan. Menurut Umair Shihab proses penciptaan manusia terbagi 

menjadi beberapa fase kehidupan, pertama, fase awal kehidupan berupa tanah 

yang disebabkan oleh dua hal: 1) manusia adalah keturunan Adam yang 

diciptakan dari tanah; 2) sperma atau ovum yang menjadi cikal bakal manusia 

bersumber dari saripati makanan yang berasal dari tanah. Kedua, saripati makanan 

yang berasal dari tanah tersebut menjadi sperma dan ovum, yang disebut oleh al-

Qur‟a>n dengan istilah nut}fah. Ketiga, kemudian sperma dan ovum tersebut 
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menyatu dan menetap di rahim sehingga berubah menjadi embrio („alaqah). 

Keempat, proses selanjutnya, embrio tersebut berubah menjadi segumpal darah 

(mud}gah). Kelima, proses ini merupakan kelanjutan dari mud}gah. Dalam hal ini, 

bentuk embrio sudah mengeras dan menguat sampai berubah menjadi tulang. 

Keenam, proses selanjutnya menjadi daging. Ketujuh, proses peniupan ruh. Pada 

fase ini, embrio sudah berubah menjadi bayi dan mulai bergerak. Kedelapan, 

setelah sempurna kejadiannya, akhirnya lahirlah bayi tersebut ke atas dunia.
7
 

Sebagaimana Al-Qur'an telah banyak berbicara tentang ilmu-ilmu 

biologi, maka tafsir juga telah mengalami banyak peningkatan serta perubahan 

corak dan ragamnya, salah satunya berkaitan dengan ilmu al Tabi'iyyah atau 

sering disebut dengan ilmunsains. Oleh karena itu, ayat-ayatnal-Qur'an yang 

menjelaskannhal-hal yang terkait dengan ilmu pengetahuan tidak dapat 

ditafsirkan hanyansecara linguistik, tetapi diperlukan sentuhan baru dalam 

penafsiran ayat-ayat tersebut dengan model ilmiah. Seiring waktu, penemuan 

teori-teori baru berkembang biak. Bukan tidak mungkin baginya untuk 

mengungkapnrahasia-rahasia yang terkandung dalamnal-Qur'an dengan 

penemuannpenemuan-penemuan modern. Halnini memaksa para 

cendekiawannMuslim untuknmenciptakan penemuan-penemuan baru untuk 

tujuan menafsirkannAl-Qur'an dalam gaya ilmiah ini. 

Ada banyak ayat dalam al-Qur'an yangnberkaitan dengan temuan ilmu 

biologi yang lain. Tafsir juga telah berubah banyak dalam  kajian pada corak 

serta ragamnya. Tidak seperti periode pertama yang hanya menyangkut aturan 

bahasa dan sejarah. Munculnya tafsir-tafsir ilmiah, salah satunya berkaitan 

dengan sains. Terlepas dari menjamurnya interpretasi ilmiah akhir-akhir ini, ada 

banyak pro dan kontra di antara para sarjana Quran. 

Oleh karenanitu, penulisntertarik untuk mengkaji prosesnpenciptaan 

seorang manusia yang terdapat di dalamnAl-Qur'anndengan membandingkan 

dua kitabntafsir dengan model ilmiah kitab Al-Jawahir fi Tafsir Al-Qur'an karya 

Tantawi Jauhari melalui tafsir tematik oleh terbitan Kementerian Agama. 
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 Umar Shihab, Kontekstualitas al-Qur‟an: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam 
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Republik Indonesia. Temanpenelitian ininhanya akan fokus pada ayat-

ayatnpenciptaan. Manusia. Banyak ayat yang mengungkapkan pengetahuan 

ilmiah yang berkaitan dengan proses penciptaan manusia. Peristiwa biologis 

manusia telah menjadi bahan penting untuk dipelajari dalam ilmu pengetahuan. 

Apalagi jika dikaitkan dengan teori penciptaan manusia versinDarwin yang 

masih kontroversial hinggansaat ini.Teori akan menjadi penting jika 

dikaitkanndengan Al-Qur'an yang berisi petunjuk-petunjuk ilmiah yang 

berkaitan dengan penciptaannmanusia.  

Oleh karena itu penulis tertarik meneliti proses penciptaan manusia di 

dalam al-Qur‟an dengan mengkomparasikan dua kitab tafsir bercorakkan ilmi dari 

kitab  Al-Jawa>hir fi> tafsi>r Al-Qur‟a>n karya T}ant}a>wi> Jauhari> dengan 

tafsir tematik yang diterbitkan oleh  Kemenag RI. Tema penelitian ini hanya akan 

menfokuskan pada ayat-ayat penciptaan manusia. Banyak ayat yang mengungkap 

isyarat ilmiah terkait proses penciptaan manusia. Kejadian biologis manusia 

menjadi bahan kajian penting dalam ilmu pengetahuan. Ditambah lagi jika 

dikaitkan dengan teori penciptaan manusia versi Darwin yang penuh dengan 

polemik hingga saat ini. Teori tersebut akan menjadi penting apabila dikaitkan 

dengan al-Qur‟a>n yang mengandung isyarat-isyarat ilmiah terkait kejadian 

penciptaan manusia. 

Penulis memilih kedua mufasir tersebut karena  keduanya memiliki corak 

yang sama yaitu corak tafsir ilmi. Kitab tafsir karya T}ant}a>wi> Jauhari> dengan 

judul Al-Jawa>hir fi> tafsi>r Al-Qur‟a>n dan Tafsir Ilmi Tematik Kemenag RI 

dengan judul Penciptaan Manusia dalam Perpektif Al-Qur‟an dan Sains. Adapun 

T}ant}a>wi dianggap sebagai pembaharu yang memberikan peran akal (rasio) 

pada posisi yang lebih tinggi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih dalam terkait rasionalitas Tanthawi dalam karyanya terlebih terkait dengan 

penciptaan manusia.  

Sedangkan Tafsir Ilmi Tematik disusun oleh tim Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur‟an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI yang 

berkerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Tim pengkaji 
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dan penyusun tafsir ini terdiri atas para pakar dengan latar belakang keilmuan 

yang berbeda.  Pertama, mereka yang paham dengan ilmu kebahasaan dan hal 

lain yang berkaitan dengan ilmu penafsiran Al-Qur‟an seperti  asba>bun nuzu>l, 

munasabah ayah, dan ilmu-ilmu lain berkaitan dengan penafsiran Al-Qur‟an. 

Kedua, mereka yang menguasi ilmu yang berkaitan dengan saintifik, seperti 

fisika, biologi, astronomi, farmasi dan lainnya. Kelompok pertama disebut dengan 

Tim Syar‟i dan kelompok kedua disebut dengan Tim Kauni. Keduanya bersinergi 

dalam bentuk ijtihad kolektif dalam menafsirkan ayat-ayat kauniyah dalam Al-

Qur‟a>n.
8
 

Penelitian bukanlah bernuansa sains namun menggunakan teori dan 

komparatif dari kedua mufassir tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat yang 

berkaitan dengan proses penciptaan manusia di dalam Al-Qur‟a>n.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penciptaan manusia dalam kitab  Al-Jawa>hir fi> 

tafsi>r Al-Qur‟a>n dan tafsir Kemenag RI? 

2.  Apa persamaan dan perbedaan proses penciptaan manusia dalam tafsir 

karya T}ant}a>wi> Jauhari> dengan tafsir Kemenag RI? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan penafsiran T}ant}a>wi> Jauhari> dan Kemenag RI 

tentang ayat-ayat proses penciptaan manusia.  

2. Mengetahui persamaan dan perbedaan proses penciptaan manusia 

dalam tafsir karya T>ant}a>wi> Jauhari> dan tafsir Kemenag RI.  

D. Manfaat Penelitian  

Setiap penelitian diharapkan akan menghasilkan manfaat bagi diri penulis, 

orang lai juga perkembangan ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini terbagi 
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Agama RI, Lmebaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (LIPI), Tafsir IImi dalam Perspektif Al-Qur‟an 

dan Sains.  
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dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah 

sebagai berikut.  

 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan yang kemudian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu 

pengetahuan keagamaan khususnya dalam proses penciptaan manusia.  

2. Manfaat praktis  

Untuk memberikan gambaran bagaimana proses penciptaan manusia 

didalam Al-Qur‟a>n secara mendetail dan sistematis dengan penjelasan 

didalam tafsi>r Al-Qur‟a>n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


