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BAB I MEMPERKENALKAN A. Latar belakang manusia yang diciptakan oleh Allah SWT adalah yang paling sempurna dibandingkan dengan ciptaan lain, termasuk Malaikat, Jin, Setan, Hewan, dll. Tetapi kita sebagai manusia tidak tahu atau tidak mengenali diri kita sebagai manusia. Jadi mari kita
pelajari siapa kita sebagai manusia, siapa kita? Darimana asalnya? Kamu mau kemana? Dan yang paling penting adalah bagaimana kita hidup di dunia yang aman ini di dunia dan achkirat nanti? Padahal, manusia terdiri dari 3 unsur yaitu: 1. Fisik Terdiri dari Air, Kapur, Angin, Api dan Tanah. 2. Roh
Yang Terbuat dari Cahaya (NUR). Fungsinya hanya untuk mengembalikan fisik. 3. Jiwa. (Nafsun/ rasa dan rasa). Terdiri dari 3 elemen: a.
Syahwat / Lawwamah (darah hitam), dipengaruhi oleh sifat Jin, sifat-sifatnya adalah: Serakah, malas, Serakah, dll (materialis) - menjadi beban masyarakat.
B.
Ghodob / Ammarah (Darah Merah), dipengaruhi oleh sifat Iblis, sifatnya adalah: Sombong, Merusak, Menganiaya Angkara dan lainnya (Melawan) - Menjadi pembuat onar publik. c. Natiqoh / Muthmainah (Darah Putih), Dipengaruhi oleh sifat malaikat, sifat-sifatnya adalah: Bijaksana, Tenang,
Berbudi Luhur, Berachlak Tinggi dan Terhormat- Menciptakan kedamaian dan kasih sayang. Instrumen Jiwa adalah otak, terdiri dari 3 bagian juga: 1. Akal Sehat (skala) haq atau bath 2. Pikirkan (menghitung) Untung rugi 3. Zikir (ingatan) Mengingat Tuhan Jadi jika mungkin ke mobil maka bodi ini
adalah bodi mobil sedangkan Ruh sebagai Accu yang hanya sebagai orang yang dihidupkan kembali dan Soul adalah pengemudi atau yang mengontrol dari mobilnya di mana ia bertanggung jawab atas keselamatan mobil itu sendiri. Jadi di sini jelas bahwa apa yang dikatakan manusia adalah jiwanya di
mana ia bertanggung jawab atas tindakannya. B. Masalah dalam tulisan ini masalah yang kita periksa adalah: 1. Bagaimana Islam melihat manusia? 2. Apa saja hal-hal dalam diri manusia sendiri yang ditinjau dalam Hal Islam? 3. Apa posisi umat manusia dalam Islam dan fungsi sang pencipta? BAB II
KONTEN A. Menurut Islam, manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna dan baik, dan manusia diciptakan sebagai khalifah Allah di Bumi, dan dibuat seluruh Bumi untuk membungkuk kepada manusia. Allah berfirman: (ﻟﻦ ﻟﻨﺎ ال서 )ﻧﺎن ر ان ﻣﻤﻴﻢSesungguhnya Kami telah menciptakan
manusia dalam bentuk yang sempurna (Dalam Tiin:5). Manusia menciptakan Tuhan dari tanah (tipis), Allah mengatakan, ( ا ال رب ﻟﻠﻤﻼ서 ﻧﺮ ال ﺑﺮا ﻣﻦ서( )ﻳﻦShod : 71) Sains membuktikan bahwa memang benar bahwa manusia benar-benar keluar dari tanah. Dengan tidak adanya tanah tidak mungkin
manusia dapat berkembang. semua makanan yang tersedia, awalnya berasal dari tanah.
Manusia adalah hewan yukang yang bertanya artinya adalah bahwa manusia berbeda dari hewan, manusia khawatir (sangat tertarik) tentang asal-usulnya dan pada akhirnya, tentang tujuan dan tujuannya,
tentang makna dan sifat realitasnya. Ini hanya dengan manusia yang membedakan antara kecantikan dan kejahatan, dan antara yang lebih baik dan lebih buruk. Dia mungkin anggota satwa liar, tetapi dia juga warga dunia ide dan nilai-nilai. Pendapat ini diungkapkan oleh Prof. Dr. R.F. Beerling. Dia
adalah profesor filsafat.
Manusia berpikir binatang. Dalam Ilmu Manthiq (= logika) kita menemukan formulasi tentang manusia yang juga sekaligus membedakannya dari hewan, yaitu: Al-Insanu Hayawanun Nathiqun, yang berarti: manusia adalah hewan (bukan khewan atau chewan! ) yang nathiq,
yang berbicara dan mengungkapkan pendapat berdasarkan pemikirannya; (Allah berkata, Sesungguhnya manusia itu) yang sebelumnya (adalah orang-orang yang disesatkan Allah.)
Kesimpulannya, manusia berpikir hewan. Berpikir bertanya. Meminta adalah mencari jawaban. Temukan jawaban
untuk menemukan kebenaran. Menemukan jawaban tentang Allah, alam dan manusia, berarti mencari kebenaran tentang Allah, alam dan manusia. Jadi pada akhirnya: Manusia adalah pencari kebenaran. B. Sifat Manusia dan Asal Usul Pencipta Alam Manusia. Ketika menyangkut manusia, Al-Qur'an
menggunakan tiga istilah utama. Pertama, menggunakan kata-kata yang terdiri dari huruf alif, biarawati, dan dosa, seperti kata-kata gila, manusia, naas, dan unaas. Kedua, gunakan kata basyar. Ketiga, gunakan kata-kata Dzurriyat Bani Adam dan Adam. Menurut M. Quraysh Shihab, kata basyar diambil
dari akar kata yang berarti munculnya sesuatu yang baik dan indah. Dari akar yang sama lahir kata basyarah yang berarti kulit. Al-Qur'an menggunakan kata basyar 36 kali dalam satu bentuk dan sekali dalam bentuk mutsanna untuk merujuk pada manusia dari sudut luarnya dan kemiripannya dengan
seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kata basyar dalam Al-Qur'an mengacu pada dimensi zat manusia yang suka makan, minum, tidur, dan berjalan. Dari tujuan ini lahir makna lain yang semakin memperkaya definisi kemanusiaan. Dari akar kata basyar lahir artinya proses penciptaan manusia terjadi
secara bertahap sehingga mencapai tingkat kematangan. [6] Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. mengatakan: 서 م서ﻣﻦ서 서 서 서  ان ا ا서ل서 ﻣﻢ ﻣﻦ서  ﻣﺮراب서م서ام ﻣﻢ ﻣﻦ서  ﻣﺮراب서م서ام ﻣﺎ ا서ﻧﻨﻤﻢ ب서ررر ن ررررن اررن서 Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah bahwa dia, bahwa ia
menciptakan tanah yang diciptakan dari Anda, kemudian tiba-tiba Anda menjadi manusia Baik itu. Dia bilang, Tuhan, bagaimana aku bisa punya istri ketika istriku sudah tua? Sementara itu, kata manusia diambil dari kata ins yang berarti jinak, harmonis, dan terlihat. Ditambahkan Musa Asy'arie, kata
manusia itu berasal dari tiga kata: yang dimaksudkan untuk melihat, meminta izin, dan mengetahuinya. nasiya yang artinya lupa; dan al-uns yang berarti jinak. Menurut M. Quraisy Shihab, makna jinak, harmonis, dan terkesan lebih benar dari pendapat bahwa kata manusia diambil dari kata nasiya (lupa)
dan kata naasa-yanuusu (goyang). Dalam Al-Qur'an, kata-kata manusia disebut 65 kali. Kata incaan digunakan oleh Al-Qur'an untuk merujuk pada manusia dengan segala volume, tubuh, dan jiwanya. Bahkan, bintusy Syathi lebih lanjut menekankan bahwa arti kata incessance adalah apa yang menuntun
manusia ke tingkat yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi khilafah di bumi, menerima beban definisi dan mandat kekuasaan. Dua kata ini, basyar dan manusia, sudah cukup untuk menggambarkan sifat manusia dalam Al-Qur'an. Dari kedua kata ini, kita menyimpulkan bahwa definisi umat
manusia adalah yang paling sempurna dari Allah, diciptakan secara bertahap, terdiri dari dimensi jiwa dan tubuh, secara jasmani dan rohani, sehingga memungkinkan dia untuk menjadi perwakilan Allah di bumi (khalifah Allah fii al-ardl). Asal usul Pencipta Al-Qur'an telah menginformasikan proses
penciptaan manusia melalui beberapa fase: dari tanah ke lumpur, hingga tanah liat yang terbentuk, hingga tanah kering, maka Allah swt. [14] Ini dihipnodai oleh Allah dalam Surah Shaad [38] ayat 71-72.
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kepada para malaikat, aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi ketika saya telah membuatnya dan meniup dia (gairah saya), jatuh prostat di depannya. [38]: 71-72.) Simak firman Tuhan dalam Surat Al-H{ijr [15] ayat 28-29.
(Dan資販販販販販販販販販販販販販販販販販販販販販販販
販販販販販販負ฐฐฐฐฐฐฐฐฐ) ingatlah (ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia) yaitu Muhammad (dari tanah liat kering) tanah liat kering yang apabila diketuk akan terdengar daripadanya suara melenting (yang berasal dari lumpur hitam) tanah liat
yang hitam (yang diberi bentuk) diubah bentuknya. Bentuk. Jadi ketika aku telah melacurkannya dan meniupnya dalam semangatku, kemudian membungkuk di depannya dalam sebuah pertanyaan. Mereka bilang, Tuhan, kenapa kau tidak melihat mereka yang bersama kami? Dalam Al-Qur'an, kata roh
(ar-ruh) memiliki beberapa makna. Dia mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat melakukannya, (yaitu) dari tanah kering yang berasal dari tanah kering yang berasal dari tanah kering yang berasal dari tanah kering yang berasal dari air yang asi. Hal ini kemudian membuat manusia lebih unggul dari
semua manusia lainnya. Ciri-ciri roh yang diperoleh dari Allah membuat manusia cenderung mengenal Allah swt. dan menyembah-Nya, mendapatkan pengetahuan dan menggunakannya untuk kemakmuran bumi, dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur dalam perilakunya, baik secara individu maupun
sosial, yang dapat meningkatkan derajatnya ke tingkat kesempurnaan manusia yang tinggi. (Demikianlah) menjadi Mta'istaf bagi yang sebelumnya (manusia berhak masuk Islam di antara orang-orang yang berakh Antusiasme dan materi yang terkandung dalam diri manusia tercipta dalam kesatuan yang
saling melengkapi dan harmonis. Dari kombinasi kedua bentuk ini sendiri dan kepribadian manusia. Dengan memperhatikan esensi manusia dengan sempurna dari kombinasi dua elemen, antusiasme dan hal-hal, kita akan dapat secara akurat memahami kepribadian manusia. Kemudian, dalam kalimat
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kamu sebagai seorang yang diridi di antara kalian) yakni anak-anak laki-laki (maka kalian pasti akan datang kepada kalian dengan membawa apa yang kalian angan-angankan) yakni kedewasaan (Dan kamu lihat bumi itu kering) gersam (kemudian apabila Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu)
menjadi hidup (dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman) segala jenis tumbuh-tumbuhan (yang indah) yang memiliki tumbuh-tumbuhan (yang indah) yang indah dan indah. (Q.S. (Q.S. al-Hajj [22]: 5) 1000 ณ贃贃贃贃贃贃贃贃ฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐฐ ﻣﻤﻢ ﻟﻠﺮﻧﻨﺎ اﻟﻨﻲ ﻣﻠﻠﻞ ﻣﻠﻠﻤﻤﻨﻨﺎ اﻟﻠﻠﻠﻤﻤﻤﻢ ﻣﻤﻠﻠﻠﺮا
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ِ  اﻟﻤﻤﺎ اﻟﻢ. (Kemudian Kami jadikan ia) yaitu air susu (kering) yaitu cairan yang panasnya tidak dapat dikukurakan.' Kemudian air itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal
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daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. (Kemudian Kami jadikan ia) yaitu hewan yang diser Mahasuci Allah dengan kesucian yang mahasuci dari 100 orang yang kemud [23]: 13-14 Itu adalah salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan asal usul
penemuan manusia. Penciptaan manusia dari tanah ini bukan berarti manusia dicetak menggunakan material bumi seperti manusia yang membuat patung dari tanah. Namun, penciptaan manusia dari tanah berarti simbolis, yaitu esensi yang merupakan faktor utama dalam pembentukan sisa-sisa
manusia. Verifikasi Al-Qur'an yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah ini mengacu pada pemahaman tubuhnya. Dengan demikian, Al-Qur'an menyatakan bahwa suatu hari ketika kematian manusia telah datang, maka tubuh akan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Secara komprehensif,
Umar Shihab menjelaskan bahwa proses penciptaan manusia terbagi menjadi beberapa fase kehidupan sebagai berikut. Pertama, fase awal kehidupan manusia berupa tanah. Manusia adalah tanah karena dua hal: (1) Manusia adalah keturunan Adam a.s. diciptakan dari tanah. (2) Sperma atau sel telur
yang menjadi pemutih manusia diperoleh dari makanan yang berasal dari tanah. Kedua, etypeat makanan yang diperoleh dari tanah menjadi sperma atau sel telur, yang disebut dengan Al-Qur'an dengan istilah kuman. Ketiga, kemudian sperma dan sel telur menggabungkan dan menetap di rahim
sehingga berubah menjadi embrio ('alaqah). Keempat, proses selanjutnya, embrio berubah menjadi gumpalan daging (mudlghah). Kelima ini adalah kelanjutan dari mudlghah. Dalam hal ini, bentuk embrio telah menyebar dan diperkuat sampai berubah menjadi tulang ('idzaam). Keenam, proses
penciptaan manusia selanjutnya adalah daging (lahmah). Ketujuh, proses pembakaran semangat. Pada fase ini, embrio telah berubah menjadi bayi dan mulai bergerak. Dan ketika selesai, bayi itu lahir ke dunia. C. Fitrah Man Fitrah adalah kata yang dimotivasi dari ayat Arab fatara, yang berarti
penciptaan, sakral dan seimbang. Makna fitrah dalam hal bahasa dapat diartikan sebagai keadaan awal makhluk atau kondisi manusia dini yang berpotensi mengetahui dan cenderung kebenaran. Fitrah dalam arti makhluk tidak hanya dikaitkan dengan makna persiapan fisik, tetapi juga dalam arti
persiapan rohani, yaitu kualitas fondasi manusia yang baik. Oleh karena itu, fitrah disebutkan dalam konotasi yang dapat membawa orang ke tingkat kemuliaan yang tinggi, yaitu tingkat kemanusiaan dan bukan pembayaran fisik. Di alamnya manusia memiliki 1.
Hanief adalah singkatan dari jalan lurus /
kebenaran 2.
Alasan dalam Al-Qur'an didefinisikan oleh kebijaksanaan kecerdasan dan pemahaman. Oleh karena itu, dengan alasan Al-Qur'an ditempatkan tidak hanya di ranah rasio, tetapi juga rasa, lebih jauh dari itu, alasannya juga dimaknai sebagai hikmah atau kebijaksanaan. 3. Qolb Al-Qolb
berasal dari qalaba yang berarti berubah, bergerak, atau berbelok. Ari Musa Asy' menyebutkan makna Al-Qalb dalam dua pengertian yang pertama adalah kasar atau fisik, yaitu gumpalan daging dalam bentuk putaran panjang (Hati) dan makna kedua adalah pemahaman yang baik, dewa dan kekerahan,
yaitu sifat umat manusia yang dapat menangkap semua pengetahuan dan membedakan. 4. Nafsu adalah kekuatan yang mampu mendorong manusia untuk mencapai keinginannya. Dorongan ini sering disebut sebagai impuls primitif, karena sifatnya yang bebas tanpa mengetahui baik dan buruk dan
sering disebut bebas akan menjadi intuisi. D. Fungsi Penciptaan Peringkat manusia dan Fungsi dan posisi manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah di bumi. Tujuan penciptaan manusia di dunia ini adalah untuk beribadah. (Kehidupan dunia ini tidak lain) artinya kehidupan yang sebenarnya (hanyalah
kesenangan dunia) artinya, kesenangan yang tak terbatas pada kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang sementara. (Maka orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian diberikan-Nya kepada kalian apa yang telah diciptakan oleh Allah) yaitu apa yang telah diciptakan oleh-Nya (bagi orangorang yang bertakwa) di antara mereka. Apa yang harus dilakukan khilafah di bumi? Dan bagaimana orang melakukan ibadah ini? Dan bagaimana manusia bisa memakan kenikmatan dunia ini dan ketenangan akhirat? Ada begitu banyak ayat yang ketiga pandangan ini ada pada manusia. Antara lain,
sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 30: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku akan membuat khalifah di bumi. (Dan mereka berkata) yaitu orang-orang yang menjadi bawahan mereka (Bukankah kalian di muka bumi ini) maksudnya, kalian tidak akan dapat
hidup lagi (di muka bumi ini) di dunia ini ( Dia bilang, aku tahu apa yang tidak kau ketahui. (Bagi orang-orang yang dalam tanda-tanda) bagi orang-orang yang mau menggunakannya. Khalifah adalah orang yang diberi tugas untuk melakukan tugas yang ditentukan. Jika manusia adalah khalifah di bumi,
maka ia memiliki tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas-tugas yang digariskan oleh Allah selama manusia berada di bumi sebagai khilafah. Selain peran dan fungsi umat manusia sebagai khalifah Allah, ia juga merupakan hamba Allah. Seorang hamba berarti perbuatan dan taat kepada perintahperintah Tuhannya, Allah SWT. Inti dari 'Abd adalah disrepreciation, penyerahan diri dan pengabdian. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu) yakni keingkaran yang sesungguhnya (dan di sisi Allahlah pahala yang besar) maka Dia akan memberi pahala kepada orang yang lebih benar jalannya. BAB III
MENCAKUP A. Kesimpulan dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa: 1. Manusia dalam Perspektif Islam adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Dalam Al-Qur'an ada dua kata, basyar dan manusia. Dari kedua kata ini, kita menyimpulkan
bahwa definisi umat manusia adalah yang paling sempurna dari Allah, diciptakan secara bertahap, terdiri dari dimensi jiwa dan tubuh, jasmani dan rohani, sehingga memungkinkannya untuk menjadi perwakilan Allah di bumi. 3. Sifat manusia terdiri dari hanief, penyebab, qolb dan nafsu. 4. Posisi manusia
dalam menghadapi bumi adalah sebagai Kholifah yang selalu taat, tunduk dan taat kepada Allah SWT.
B. Nasihat yang dapat kita berikan kepada mahasiswa dan mahasiswa Universitas Syiah Kuala tentang tulisan ini, semoga dengan pendengar semua membaca makalah ini dapat menambah sedikit
ilmu pengetahuan, tidak hanya memahami tetapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, serta nasihat yang diberikan kepada pendengar pada isi makalah ini semoga kita sebagai manusia senus senus mengingat posisi kita dalam dunia yang deedan, tunduk dan taat kepada Allah SWT. DAFTAR
Perpustakaan Drajat Z., Sadali A., dan Feisal A.Y. Dasar-dasar buku pelajaran Islam perguruan tinggi negeri pendidikan agama Islam. Bintang Bulan, 1994. 1994.
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