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BAB II 

KONSEP MANUSIA DAN AGAMA 

A. Pendahuluan 

Kajian tentang manusia merupakan kajian yang sangat menarik, karena di 

samping dapat didekati dari berbagai aspek, hal ini juga menyangkut kita sendiri 

sebagai manusia. Kajian tentang manusia ini sudah cukup lama dilakukan sejak 

zaman para filosof kuno di Yunani. Mereka sudah mulai berbicara tentang 

manusia, di samping juga berbicara tentang Tuhan dan alam semesta. Pengkajian 

tentang manusia ini juga pada akhirnya melahirkan berbagai disiplin ilmu, seperti 

sosiologi, antropologi, biologi, psikologi, dan ilmu-ilmu yang lain. 

Bersamaan dengan banyaknya kajian tentang manusia, pada bagian ini 

akan dipaparkan suatu kajian tentang manusia berdasarkan ketentuan-ketentuan 

Allah Swt. dalam al-Quran. Mengkaji manusia berdasarkan ayat-ayat al-Quran 

menjadi sangat penting, terutama bagi umat Islam, mengingat begitu banyaknya 

kajian tentang manusia dengan pendekatan lain. Kajian ini untuk memberikan 

informasi yang jelas dan benar dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan 

yang sudah digariskan oleh al-Quran yang diakui sebagai sumber kebenaran yang 

hakiki. 

Pada bagian ini juga akan dikaji permasalah lain yang sangat terkait 

dengan permasalahan manusia, yakni permasalahan agama. Agama merupakan 

suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan dari manusia, mengingat sejak manusia 

lahir ke dunia sebenarnya sudah dibekali oleh Allah dengan agama (QS. al-A’raf 

[7]: 172). Karena itulah, keterkaitan antara manusia dan agama akan dijelaskan 

pada bagian ini sehingga menjadi jelas bahwa agama merupakan kebutuhan 

mutlak bagi manusia dan manusia tidak dapat hidup dengan teratur dan sejahtera 

di dunia ini tanpa agama. Dengan kata lain, fitrah manusia adalah beragama, 

sehingga ketika manusia mengaku tidak beragama berarti ia telah membohongi 

dirinya dan sekaligus telah berbuat zhalim terhadap dirinya. 

Kajian ini akan mengurai bagaimana konsep manusia menurut pandangan 

Islam, khususnya berdasarkan al-Quran. Di samping itu, kajian ini juga akan 
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menganalisis keterkaitan antara manusia dengan agama dan sejauhmanakah 

manusia membutuhkan agama dalam hidup dan kehidupannya sebagai bekal 

dalam kehidupan nantinya di akhirat.  

  

B. Konsep tentang Manusia 

1. Pandangan Umum tentang Manusia 

Manusia merupakan satu bagian dari alam semesta yang bersama-sama 

dengan makhluk hidup lainnya mengisi kehidupan di alam semesta ini. 

Dibandingkan dengan binatang, manusia memiliki fungsi tubuh dan fisiologis 

yang tidak berbeda. Namun, dalam hal yang lain manusia tidak dapat disamakan 

dengan binatang, terutama dengan kelebihan yang dimilikinya, yakni akal, yang 

tidak dimiliki oleh binatang. 

Para ahli ilmu pengetahuan tidak memiliki kesamaan pendapat mengenai 

manusia. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya kekuatan dan peran 

multidimensional yang diperankan oleh manusia. Mereka melihat manusia hanya 

dari satu aspek saja, padahal aspek yang ada cukup banyak. Karena itulah hasil 

pengamatan mereka tentang manusia berbeda-beda antar satu dengan lainnya. 

Perbedaan aspek ini pula yang kemudian melahirkan berbagai disiplin ilmu yang 

terkait dengan manusia. 

Para ahli juga memberikan sebutan yang berbeda-beda untuk manusia. 

Ada yang menyebut manusia sebagai homo sapiens (binatang yang berpikir), 

homo volens (binatang yang berkeinginan), homo mechanicus (binatang yang 

mekanis), dan homo ludens (binatang yang bermain). Sebutan-sebutan seperti ini 

dapat dipelajari dalam ilmu psikologi dalam berbagai aliran yang ada. Tentu saja 

dalam disiplin ilmu yang lain, seperti sosiologi, antropologi, dan biologi, sebutan 

atau pensifatan yang diberikan kepada manusia juga berbeda-beda.  

 
2.  Manusia dalam Pandangan al-Quran 

Untuk melihat pandangan al-Quran mengenai manusia, di bawah ini akan 

diuraikan satu persatu mengenai kata yang digunakan al-Quran untuk menyebut 
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manusia, asal kejadian manusia, potensi manusia, fungsi manusia, dan jatidiri 

manusia. 

a. Sebutan al-Quran untuk Manusia 

Ada beberapa kata atau istilah yang digunakan al-Quran untuk menyebut 

manusia, yaitu insan, ins, nas, unas, basyar, bani Adam, dan dzurriyyati Adam. 

Kata insan, ins, nas, dan unas memiliki akar kata yang sama yakni hamzah/alif, 

nun, dan sin (أنس). Kata ins ( ْنسُ ا�ِ  ) dan insan ( ُاِ�ْنَسان) meskipun berasal dari akar 

kata yang sama tetapi dalam penggunaannya memiliki makna yang berbeda. 

Dalam al-Quran kata ins dijumpai sebanyak 18 kali dalam 9 surat. Kata ins 

digunakan untuk dihadapkan (berlawanan) dengan kata jinn yang berarti jin atau 

makhluk halus, atau dihadapkan dengan kata jaan yang juga bermakna jin. 

Penyebutan kata ins yang berlawanan dengan jinn atau jaan ini memberikan 

konotasi bahwa kedua makhluk Allah ini memiliki dua unsur yang berbeda, yakni 

manusia dapat diindera dan jin tidak dapat diindera, manusia tidak liar sedang jin 

liar (Aflatun Mukhtar, 2001:106-107). 

Kata insan ( ُاِ�ْنَسان) dijumpai dalam al-Quran sebanyak 65 kali. Penekanan 

kata insan ini adalah lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang 

dapat memberinya potensi dan kemampuan untuk memangku jabatan khalifah dan 

memikul tanggung jawab dan amanat manusia di muka bumi, karena sebagai 

khalifah manusia dibekali dengan berbagai potensi seperti ilmu, persepsi, akal, 

dan nurani. Dengan potensi-potensi ini manusia siap dan mampu menghadapi 

segala permasalahan sekaligus mengantisipasinya. Di samping itu, manusia juga 

dapat mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk yang mulia dan memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi dari makhluk lain dengan berbekal potensi-potensi 

tadi (Aflatun Mukhtar, 2001:107). Dengan demikian, kata insan digunakan al-

Quran untuk menyebut manusia dengan segala totalitasnya, jiwa dan raganya. 

Manusia dapat diidentifikasi perbedaannya, seseorang dengan lainnya, akibat 

perbedaan fisik, mental, kecerdasan, dan sifat-sifat yang dimiliknya.  

Kata nas ( ُالنَّاس) merupakan bentuk jamak dari kata insan yang tentau saja 

memiliki makna yang sama. Al-Quran menyebutkan kata nas sebanyak 240 kali. 

Penyebutan manusia dengan nas lebih menonjolkan bahwa manusia merupakan 
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makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan bersama-sama manusia 

lainnya. Al-Quran menginformasikan bahwa penciptaan manusia menjadi 

berbagai suku dan bangsa bertujuan untuk bergaul dan berhubungan antar 

sesamanya (ta’aruf) (QS. al-hujurat [49]: 13), saling membantu dalam 

melaksanakan kebajikan (QS. al-Maidah [5]: 2), saling menasihati agar selalu 

dalam kebenaran dan kesabaran (QS. al-‘Ashr [103]: 3), dan menanamkan 

kesadaran bahwa kebahagiaan manusia hanya mungkin terwujud bila mereka 

mampu membina hubungan antar sesamanya (QS. Ali Imran [3]: 112). 

Kata insan dan nas inilah yang paling banyak digunakan oleh al-Quran 

dalam menyebut manusia (Quraish Shihab, 1996: 280). Di antara ayat al-Quran 

yang menyebut manusia dengan kata insan adalah QS. al-‘Alaq (96): 2 dan 5:  

ْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  ْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ ...  َخَلَق اْإلِ  )٥و٢:العلق( َعلَم اْإلِ

Artinya: “Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah ... Dia mengajar 

kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. al-‘Alaq [96]: 2 dan 5). 

Sedang penyebutan kata nas dalam al-Quran misalnya QS. al-Hujurat (49): 

13: 

ن إِ  آِئَل لِتَـَعاَرُفو آَوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـَبَ أَيـَها الناُس ِإنا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى آيَ 
 )١٣: احلجرات( َعِليٌم َخِبريٌ  أَتْـَقاُكْم ِإن اهللاَ  َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللاِ 

 
Artinya: “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. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara 
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. al-
Hujurat [49]: 13). 
 

Kata basyar ( ُالبََشر) secara etimologis berasal dari kata ba’, syin, dan ra’ 

 ,yang berarti sesuatu yang tampak baik dan indah, bergembira (بشر)

menggembirakan, menguliti/mngupas (buah), atau memperhatikan dan mengurus 

suatu. Menurut al-Raghib al-Ashfahani, manusia disebut basyar karena manusia 

memiliki kulit yang permukaannya ditumbuhi rambut dan berbeda dengan kulit 

hewan yang ditumbuhi bulu. Kata ini dalam al-Quran digunakan dalam makna 
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yang khusus untuk menggambarkan sosok tubuh lahiriah manusia (Aflatun 

Mukhtar, 2001: 104-105). 

Kata basyar ( ُالبََشر) digunakan al-Quran untuk menyebut manusia dari 

sudut lahiriah serta persamaannya dengan manusia seluruhnya. Kata basyar juga 

selalu dihubungkan dengan sifat-sifat biologis manusia, seperti asalnya dari tanah, 

yang selanjutnya dari sperma dan berkembang menjadi manusia utuh (QS. al-

Mu’minun [23]: 12-14), manusia makan dan minum (QS. al-Mu’minun [23]: 33; 

QS. al-Furqan [25]: 20), dan seterusnya. Karena itulah Nabi Muhammad saw. 

diperintahkan untuk menyampaikan bahwa beliau sama seperti manusia lainnya. 

Yang membedakannya hanyalah beliau diberi wahyu (QS. al-Kahfi [18): 110). 

Kata basyar ini disebutkan al-Quran sebanyak 36 kali (Quraish Shihab, 1996: 

279). Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Kahfi: 

  َأَنَا َبَشٌر مِ  آُقْل ِإمن َأَمن ١١٠: الكهف(ِإَهلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد  آثْـُلُكْم يُوَحى ِإَيل( 

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang 

diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan 

yang Esa". (QS. al-Kahfi [18]: 110). 

Adapun kata banu atau bani Adam ( َبَنِي آَدم) atau dzurriyatu Adam ( َيَّةُ آَدم   (ُذرِّ

maksudnya adalah anak cucu atau keturunan Adam. Kedua istilah itu digunakan 

untuk menyebut manusia karena dikaitkan dengan kata Adam, yakni sebagai 

bapak manusia atau manusia pertama yang diciptakan Allah dan mendapatkan 

penghormatan dari makhluk lainnya selain iblis (QS. al-Baqarah [2]: 34). Secara 

umum kedua istilah ini menunjukkan arti keturunan yang berasal dari Adam, atau 

dengan kata lain bahwa secara historis asal usul manusia adalah satu, yakni dari 

Nabi Adam (Aflatun Mukhtar, 2001: 109). 

 Dengan demikian, kata bani Adam dan dzurriyatu Adam digunakan untuk 

menyebut manusia dalam konteks historis. Secara historis semua manusia di dunia 

ini sama, yakni keturunan Adam yang lahir melalui proses secara biologis (QS. al-

Sajdah [32]: 8). Kata bani Adam disebutkan al-Quran sebanyak 7 kali, di 

antaranya dalam surat al-A’raf (7): 26, 27, 31, dan 35. Dalam QS. al-A’raf (7): 31 

Allah Swt. berfirman: 
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ِإنُه َال حيُِب  آَوَال ُتْسرُِفو اَبِين َءاَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكل َمْسِجٍد وَُكُلوا َواْشرَبُوا يَ 
  )٣١: األعراف(اْلُمْسرِِفَني 

 
Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-A’raf [7]: 31). 

 Sedang kata dzurriyati Adam hanya disebut sekali, yakni dalam surat 

Maryam (19): 58: 

  )٥٨: مرمي(...  لنِبيَني ِمْن ُذريِة َءاَدمَ َعَلْيِهْم ِمَن ا ِئَك الِذيَن أَنـَْعَم اهللاُ أُولَ 

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, 

yaitu para nabi dari keturunan Adam.” (QS. Maryam [19]: 58). 

 
b. Asal Kejadian Manusia  

Al-Quran tidak membicarakan proses kejadian manusia secara detail, 

sebagaimana yang dijelaskan oleh ilmu biologi atau ilmu kedokteran. Namun 

demikian, al-Quran memberikan isyarat mengenai asal kejadian manusia yang 

tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, khususnya biologi. 

Mengenai asal kejadian manusia ini, al-Quran menjelaskan melalui 

beberapa ayatnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Al-Quran menegaskan bahwa manusia pertama adalah Adam a.s. Allah 

menciptakan Adam a.s. melalui proses yang unik dan berbeda dengan 

manusia-manusia lainnya. Allah dengan sifat Maha Kuasa-Nya menciptakan 

Adam dari tanah (turab) dan hanya dengan firman-Nya: “kun fayakun”  yang 

berarti jadilah, maka jadilah ia. Allah Swt. berfirman: 

 قَا  َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد اهللاِ  ِإن َل لَُه ُكْن فـََيُكوُن َكَمَثِل َءاَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب ُمث
 .)٥٩: آل عمران(

 
Artinya: “Sesungguhnya misal (penciptaan) Isa di sisi AllAh, adalah seperti 

(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah 
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berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.” (QS. 

Ali ‘Imran [3]: 59). 

2) Manusia yang lain (selain Adam atau keturunan Adam) diciptakan oleh Allah 

dari saripati tanah, yang berproses menjadi sperma (nuthfah), segumpal darah 

(‘alaqah), segumpal daging (mudghah), tulang belulang (‘izham), hingga 

menjadi janin (khalqan akhar). Firman Allah Swt. dalam surat al-Mu’minun 

(23): 12-14: 

ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطنيٍ  ُمث . ُمث َجَعْلَناُه ُنْطَفًة ِيف قـَرَاٍر َمِكنيٍ . َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
َخَلْقَنا النْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا 

-١٢: املؤمنون( َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ  ًقا َءاَخَر فـََتَباَرَك اهللاُ اُه َخلْ اْلِعظَاَم حلًَْما ُمث أَْنَشْأنَ 
١٤( 

 
Artinya: “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.” (QS. al-Mu’minun [23]: 12-14). 
 

3) Proses manusia selanjutnya dijelaskan, mulai dalam kandungan manusia 

dibekali ruh kemudian potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Dalam al-

Quran surat al-Sajdah (32): 9 Allah Swt. berfirman:  

ُمث َسواُه َونـََفَخ ِفيِه ِمْن ُروِحِه َوَجَعَل َلُكُم السْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة قَِليًال َما 
 )٩: السجدة( َتْشُكُرونَ 

 
Artinya: “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh 

(ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan 

hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (QS. al-Sajdah [32]: 9). 
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Setelah sempurna proses kejadiannya kemudian Allah mengeluarkannya 

menjadi bayi, tumbuh menjadi dewasa, hingga dimatikan. Allah Swt. 

berfirman dalam QS. al-Hajj (22): 5: 

أَيـَها الناُس ِإْن ُكْنُتْم ِيف رَْيٍب ِمَن اْلبَـْعِث فَِإنا َخَلْقَناُكْم ِمْن تـَُراٍب ُمث ِمْن آيَ 
َ َلُكْم َونُ  َقٍة لِنُبَـنيَقٍة َوَغْريِ ُخمَلِمْن ُمْضَغٍة ُخمَل ِمْن َعَلَقٍة ُمث ِيف ُنْطَفٍة ُمث ِقر

ُلُغو َجٍل ُمَسمى ُمث ُخنْرِجُ أَ  ُء ِإَىلۤ آاْألَْرَحاِم َما َنشَ  َأُشدُكْم  آُكْم ِطْفًال ُمث لَِتبـْ
َوِمْنُكْم َمْن يـُتَـَوىف َوِمْنُكْم َمْن يـَُرد ِإَىل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيَال يـَْعَلَم ِمْن بـَْعِد ِعْلٍم 

 )٥: احلج(َشْيًئا 
 
Artinya: “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari 
kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari 
tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian 
dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, 
agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang 
Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami 
keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu 
sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan 
(adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya 
dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya.” 
(QS. al-Hajj [22]: 5). 

  
c. Potensi Manusia 

Dalam al-Quran dijelaskan bahwa Allah membekali manusia dengan dua 

potensi pokok, yakni: 

1) Potensi kecerdasan (IQ). Al-Quran mengisyaratkan hal ini dengan 

menjelaskan proses pengajaran yang diberikan oleh Allah kepada Adam, yang 

dalam waktu singkat dapat menguasai semua nama yang ada di surga. Allah 

berfirman dalam al-Baqarah (2): 31: 

َالِء ِء َهؤُۤ آفـََقاَل أَنِْبُئوِين بَِأمسَْ  ِئَكةِ ُمث َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمَآل  َء ُكلَهاآَوَعلَم َءاَدَم اْألَمسَْ 
 )  ٣١: قرةالب(ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقَني 
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Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu 

berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!"” (QS. al-Baqarah [2]: 31). 

 
Hal tersebut mengindikasikan bahwa Adam, sebagai manusia pertama, 

memiliki kecerdasan yang lebih dibandingkan malaikat yang ternyata tidak 

mampu menyebutkan semua nama yang ada di surga. Potensi ini akan 

berkembang, dengan maksimal atau tidak, sangat tergantung pada pengalaman 

manusia, terutama dalam menempuh pendidikannya. Semakin baik 

pengalaman atau pendidikan seseorang maka akan semakin baik tingkat 

kecerdasannya. Sebaliknya, semakin buruk pengalaman atau pendidikannya 

maka akan semakin buruk pula tingkat kecerdasannya. Untuk mendukung 

kecerdasan manusia ini, Allah membekali manusia dengan potensi dasar 

berupa ruh (nyawa), pendengaran, penglihatan, dan hati (akal dan nurani) (QS. 

al-Sajdah [32]: 9). 

2) Potensi tauhid (agama). Hal ini diisyaratkan oleh al-Quran dengan persaksian 

yang diberikan oleh Allah kepada jiwa (ruh) yang ada pada setiap calon bayi 

yang masih dalam kandungan sang ibu. Semua jiwa itu mempersaksikan 

bahwa Allah sebagai Tuhannya. Demikian firman Allah Swt. dalam surat al-

A’raf (7): 172: 

 

أَنـُْفِسِهْم  َوَأْشَهَدُهْم َعَلىۤ َءاَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذريـتَـُهْم  َوِإْذ َأَخَذ رَبَك ِمْن َبِينۤ 
 َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنا ُكنا َعْن َهَذا َغاِفِلنيَ  آبُكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَ أََلْسُت ِبرَ 

 )١٧٢: األعراف(
 
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 
mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: 
"Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang 
demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya 
kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan 
Tuhan)".” (QS. al-A’raf [7]: 172). 
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Ini suatu bukti bahwa manusia, dalam pandangan al-Quran, dilahirkan sudah 

memiliki bekal tauhid (beragama). Namun demikian, eksistensi tauhid ini pada 

akhirnya banyak ditentukan oleh pengalaman manusia dalam hidupnya kelak. 

 
d. Fungsi Manusia 

Allah menciptakan manusia untuk menempati bumi ini, bukan di surga 

sebagaimana yang ditempati Adam pada awalnya. Dengan proses yang terjadi, 

akhirnya Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi kita ini. Di bumi inilah 

manusia dapat berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Peran apa saja 

yang dimainkan manusia di bumi ini, al-Quran menggariskan jangan sampai 

manusia keluar dari dua fungsi pokoknya, yakni: 

1. Fungsi kekhalifahan (khalifah Allah). Kehadiran manusia di bumi ini adalah 

sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi.  Khalifah bisa juga diartikan 

sebagai pemimpin. Karena itu, manusia harus dapat memerankan dirinya 

sebagai pemimpin di muka bumi ini. Allah Swt. berfirman dalam surat al-

Baqarah (2): 30: 

َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن  آِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلو  ِئَكِة ِإين َجاِعلٌ َوِإْذ قَاَل رَبَك لِْلَمَآل 
أَْعَلُم  َء َوَحنُْن ُنَسبُح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُس َلَك قَاَل ِإينۤ آِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدمَ يـُفْ 

 )٣٠: البقرة(َما َال تـَْعَلُموَن 
 
Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." 
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu 
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, 
padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan 
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak 
kamu ketahui".” (QS. al-Baqarah [2]: 30). 
 

Pernyataan Allah tentang fungsi ini juga bisa dibaca dalam QS. Yunus (10): 

14, QS. al-An’am (6): 165, QS. Fathir (35): 39. Fungsi kepemimpinan ini 

harus diperankan manusia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing yang 

banyak didukung oleh potensi kecerdasannya. Ada manusia yang dapat 
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mencapai derajat kepemimpinan tertinggi, seperti presiden, gubernur, atau 

bupati, namun ada juga yang hanya mampu menjadi pemimpin atas dirinya 

sendiri. 

2. Fungsi ibadah (hamba Allah). Di samping manusia harus menjadi khalifah di 

bumi, manusia juga harus melakukan fungsi utamanya, yakni beribadah 

kepada Allah. Allah Swt. berfirman:  

ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدونِ   )٥٦: الذاريات( َوَما َخَلْقُت اجلِْن َواْإلِ

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada-Ku.” (QS. al-Dzariyat [51]: 56). 

 

Fungsi ibadah ini dapat dijalankan manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk 

yang diberikan oleh Allah melalui al-Quran dan juga yang dijelaskan oleh 

Nabi melalui hadisnya. Fungsi ini sangat didukung oleh potensi agama yang 

dimiliki manusia. Semakin tinggi potensi keagamaan manusia, maka akan 

semakin maksimal dia dapat beribadah kepada Allah. 

Dua fungsi di atas harus berjalan bersama-sama dan tidak boleh manusia 

hanya menjalankan satu fungsi saja serta meninggalkan fungsi yang lain. Sebagai 

teladan manusia, Nabi Muhammad saw. menyontohkan bagaimana melakukan 

kedua fungsi itu dalam kehidupan beliau, baik sebagai kepala negara maupun 

sebagai nabi, yang dua-duanya dijalankan dengan sebaik mungkin. Sebagai 

umatnya kita pun harus meneladaninya dengan berusaha memaksimalkan kedua 

fungsi itu dalam kehidupan kita. 

 
e. Jatidiri Manusia 

Manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS. al-

Tin (95): 4). Kesempurnaan manusia ini tidak hanya dilihat dari segi bentuk 

fisiknya, namun juga dari segi psikisnya. Allah menganugerahkan beberapa 

potensi kepada manusia sehingga manusia memperoleh kemuliaan dan keutamaan 

dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Allah Swt. berfirman: 
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اِت َوَفضْلَناُهْم َءاَدَم َوَمحَْلَناُهْم ِيف اْلبَـر َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطيبَ  َوَلَقْد َكرْمَنا َبِينۤ 
 )٧٠: اإلسراء( َعَلى َكِثٍري ِممْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال 

 
Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-

baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”  (QS. al-Isra’ [17]: 70).  

Allah menganugerahkan kepada manusia akal sehingga dengannya 

manusia dapat memiliki ilmu pengetahuan untuk membekalinya dalam 

memfungsikan dirinya sebagai khalifah (pemimpin) di muka bumi ini. Potensi 

yang dimiliki manusia ada yang cenderung ke arah positif dan ada yang 

cenderung ke arah negatif. Karena itu, Allah memberikan petunjuk agama kepada 

manusia agar dapat mencapai puncak tertinggi dari kemanusiaannya itu. Dengan 

potensi inilah manusia melebihi makhluk-makhluk lainnya, termasuk para 

malaikat.  

Namun demikian, tidak semua manusia dapat mempertahankan 

kemuliannya. Allah dapat mengembalikan manusia pada tempat (kedudukan) 

yang serendah-rendahnya, jika manusia tidak lagi mengikuti petunjuk-petunjuk-

Nya. Allah Swt. berfirman: 

 )٥: التني( ُمث َرَدْدنَاُه َأْسَفَل َساِفِلنيَ 

Artinya: “Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya 

(neraka).”  (QS. al-Tin [95]: 5).  

 
Allah akan menyesatkan manusia seperti itu sama seperti binatang, bahkan 

lebih sesat lagi, yakni akan dilemparkan ke dalam neraka kelak di akhirat. Hal ini 

terjadi karena kelalaian manusia dalam melakukan aktivitas dengan potensi yang 

sudah dimilikinya. Terkait dengan hal ini Allah Swt. berfirman:  
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 َم َكِثريًا ِمَن اجلِْنَا َوَهلُْم َأْعُنيٌ َال َوَلَقْد َذرَأْنَا جلََِهنِ ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب َال يـَْفَقُهوَن َواْإلِ
أُولَِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضل أُولَِئَك ُهُم  آَءاَذاٌن َال َيْسَمُعوَن َِ  يـُْبِصُروَن َِا َوَهلُمْ 

  )١٧٩: األعراف( اْلَغاِفُلونَ 
 
Artinya: “Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) 
kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak 
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai 
mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan 
Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk 
mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan 
mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (QS. al-A’raf [7]: 
179). 
 

Manusia akan mencapai tingkat yang setinggi-tingginya apabila terjadi 

perpaduan yang seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohaninya, antara 

kebutuhan fisik dan jiwanya. Namun, jika ia hanya memperhatikan dan melayani 

kebutuhan jasmaninya saja, maka ia akan kembali kepada proses kejadiannya 

sebelum Ruh Ilahi ditiupkan kepadanya. Manusia yang beriman dan beramal 

shalihlah yang akan terhindar dari kondisi yang rendah ini (QS. al-Tin [95]: 6). 

 
C.  Konsep Agama 

Untuk menguraikan konsep agama secara singkat, berikut akan 

dikemukakan pengertian agama, unsur-unsur agama, dan klasifikasi agama. 

1. Pengertian Agama 

Secara etimologis kata ‘agama’ berasal dari bahasa Sangskerta, yakni a 

dan gama. A berarti tidak dan gama berarti kocar-kacir atau berantakan. Jadi 

agama berarti tidak berantakan atau teratur. Dengan makna ini, dapat dipahami 

bahwa agama memberikan serangkaian aturan kepada para penganutnya sehingga 

hidupnya tidak berantakan. Agama menyampaikan para pemeluknya kepada suatu 

cara hidup yang teratur (Anshari, 1979: 114). Dari makna etimologis ini, agama 

dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau ketentuan hidup yang melekat 

dalam diri manusia agar hidupnya teratur yang merupakan cara menuju suatu 

kehidupan yang selamat. Yang harus juga ditegaskan di sini adalah bahwa aturan 
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dalam agama ini harus bersumber dari sesuatu yang dipandang melebihi 

kekuasaan manusia, yakni Tuhan atau yang dianggap seperti Tuhan.  

Dalam bahasa Inggris agama disebut ‘religion’ yang berasal dari bahasa 

Latin religio (adjective: religious) akan tetapi sering kata ini dikaitkan dengan 

kata ‘religare’ yang berarti mengikat, tetapi masih rancu: diikat untuk apa atau 

untuk siapa? Salah satunya dapat dikatakan bahwa apa saja yang mengikat 

seseorang akan memainkan peran yang dominan dalam kehidupannya. Apapun 

definisi dari agama (religion) yang harus disepakati adalah bahwa agama menjadi 

suatu faktor yang berperan minimal menjadi bagian yang memaksa dalam 

kehidupan seseorang, atau mungkin menjadi sesuatu yang sangat menarik 

(Billington, 2002: 10). Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kata religion 

berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin religere yang menunjukkan arti ibadah 

yang berasaskan pada ketundukan, rasa takut, dan rasa hormat. Namun, gambaran 

keagamaan seperti ini hanya bisa dipakai dalam mengartikan agama Samawi 

(Dadang Kahmad, 2009:16). 

Dalam bahasa Arab agama dikenal dengan sebutan ‘din’ dan ‘millah’. 

Kedua istilah ini bisa ditemukan dalam al-Qur’an maupun Sunnah Nabi. 

Penggunaan istilah ‘din’ lebih populer daripada ‘millah’. Kata ‘din’ sendiri dalam 

bahasa Arab berasal dari kata ‘dana’ yang sebenarnya memiliki beberapa arti, di 

antaranya cara atau adat istiadat, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, 

pembalasan, menunggalkan ketuhanan, perhitungan, hari kiamat, nasihat, dan 

agama (Moenawar Chalil, 1970: 13). Din juga bisa berarti aqidah, syari’ah, dan 

millah (Aflatun Mukhtar, 2001: 17). 

Dari makna-makna tersebut, maka sebenarnya kata  din-lah yang paling 

tepat untuk menyebut agama Islam, sehingga menjadi Din al-Islam. Dalam al-

Qur’an penggunaan kata din bisa dilihat misalnya dalam Surat Ali ‘Imran (3): 19 

dan 85, Surat al-Maidah (5): 3, dan masih banyak lagi, sedang penggunaan kata 

millah yang juga berarti agama bisa dilihat dalah Surat al-An’am (6):  161: 

 ِۤين َهَداِين َريبَة ِإبـَْراِهيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتقِ  ُقْل ِإنيٍم ِديًنا ِقَيًما ِمل
 )١٦١: األنعام( اْلُمْشرِِكنيَ 
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Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya aku telah dipimpin oleh Tuhanku kepada 

jalan yang lurus (yaitu) agama (din) yang benar: agama (millah) Ibrahim yang 

benar, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musrik.” (QS. al-

An’am [6]: 161). 

Secara terminologis agama didefinisikan oleh para ahli dengan bervariasi, 

tergantung dari latar belakang mereka masing-masing. Para ahli agama akan 

berbeda dalam mendefinisikannya dengan para filosof atau ahli filsafat. Begitu 

juga para penganut agama yang berbeda akan mendefinisikan agama dengan 

berbeda-beda pula, tergantung dengan agama yang dipeluknya. Endang Saefuddin 

Anshary mendefinisikan agama sebagai hubungan manusia dengan suatu kekuatan 

suci yang dianggapnya lebih tinggi untuk dipuja, dimohon pertolongan dalam 

mengatasi kesulitan hidupnya. Sedang Thaib Thahir Abdul Muin mendefinisikan 

agama sebagai ketentuan ketuhanan yang mengantarkan manusia dengan 

berpegang kepadanya kepada kebahagiaan dunia dan kesejahteraan akhirat 

(Anshari, 1992: 29). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agama didefinisikan 

sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan 

peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan 

dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya (Tim Penyusun 

Kamus, 2001: 12). 

John R. Bennet memandang bahwa memberikan sebuah definisi yang 

sempurna tentang agama adalah mustahil. Namun, menurutnya ada beberapa 

karakteristik yang melekat pada kepercayaan dan aktivitas agama, yaitu kebaktian, 

pemisahan antara yang sakral dan profane, kepercayaan terhadap jiwa, 

kepercayaan terhadap dewa-dewa atau Tuhan, penerimaan atas wahyu yang supra-

natural, dan pencarian keselamatan (Anshari, 1992: 29). 

Sementara itu, Harun Nasution (1985: 10) mengidentifikasi beberapa 

definisi tentang agama dari para ahli. Agama didefinisikan sebagai berikut:  

a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang 

harus dipatuhi. 

b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 
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c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada 

suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi 

perbuatan-perbuatan manusia. 

d. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. 

e. Suatu sistem tingkah laku (code of conduct) yang berasal dari suatu kekuatan 

gaib. 

f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber 

pada suatu kekuatan gaib. 

g. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan 

perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar 

manusia. 

h. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang 

Rasul. 

2. Unsur Pokok Agama 

Dengan mendasarkan pada berbagai definisi tentang agama, Harun 

Nasution menegaskan bahwa unsur-unsur pokok yang ada dalam agama adalah: 

a. Kekuatan gaib. Dengan adanya kekuatan gaib ini manusia merasa dirinya 

lemah dan berhajat kepadanya sebagai tempat minta tolong. Karena itu, 

manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib 

tersebut. 

b. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia ini dan hidupnya di 

akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang 

dimaksud. Dengan hilangnya hubungan baik itu, kesejahteraan dan 

kebahagiaannya yang dicari juga akan hilang. 

c. Respons yang bersifat emosional dari manusia. Respons itu bisa mengambil 

bentuk perasaan takut, seperti yang terdapat dalam agama-agama primitif, atau 

perasaan cinta, seperti yang terdapat dalam agama-agama monoteisme.  

d. Paham adanya yang kudus (sacred) dan suci, dalam bentuk kekuatan gaib, 

dalam bentuk kitab yang mengandung ajaran-ajaran agama bersangkutan dan 

dalam bentuk tempat-tempat tertentu (Nasution, 1985: 11). 
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Berdasar pada fenomena-fenomena keagamaan dan kebudayaan yang ada 

di tengah-tengah masyarakat dan juga dalam kajian antropologi dapat ditemukan 

adanya lima unsur atau komponen pokok dalam agama, yaitu: 

a. Emosi keagaman (religious emotion/getaran jiwa) yang menyebabkan bahwa 

manusia didorong untuk berperilaku keagamaan. 

b. Sistem kepercayaan atau bayangan-bayangan manusia tentang dunia, alam, 

alam gaib, hidup, mati, dan sebagainya. Sistem kepercayaan ini dalam Islam 

dikenal dengan aqidah atau iman. 

c. Sistem ritus dan upacara keagamaan terwujud dalam aktivitas dan tindakan 

manusia dalam melaksanakan pengabdian dan kebaktiannya kepada Tuhan 

dan dalam usahanya untuk berkomunikasi dengan-Nya. Dalam Islam sistem 

ritus ini dikenal dengan ibadah dan muamalah 

d. Kelompok keagamaan atau kesatuan-kesatuan sosial yang mengkonsepsikan 

dan mengaktifkan agama berikut upacaya-upacara keagamaannya. Kelompok 

inilah yang biasa disebut pemeluk agama atau umat beragama. 

e. Alat-alat fisik yang digunakan dalam ritus dan upacara keagamaan yang 

berujud tempat-tempat ibadah dan sarana prasarana untuk melakukan aktivitas 

keagamaan (Koentjaraningrat, 2002: 201-202). 

       

3.  Klasifikasi Agama 

Meneliti perkembangan ajaran-ajaran agama di dunia ini, apa pun 

namanya, maka berdasarkan sumber ajarannya agama dapat dibagi menjadi dua 

kelompok besar yaitu agama samawiy (agama langit, agama wahyu, agama 

profetis, revealed religion) dan agama ardhiy (agama bumi, agama budaya, agama 

filsafat, agama ra’yu, natural religion, non-revealed religion) (Anshari, 1992: 30). 

Agama samawiy (Indonesia: samawi) disebut juga sebagai agama tauhid, yang 

berasal dari kata wahhada yang berarti menganggap satu. Agama samawi 

merupakan agama yang pertama di dunia yang dibawa oleh Nabi Adam a.s. 

sampai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. Agama Samawi yang 

dibawa oleh semua nabi sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad 

muatan pesan ajarannya sama, yakni tauhid. Tauhid adalah ajaran yang  mengakui 
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Allah Swt. sebagai Tuhan Yang Maha Esa dengan dasar hukum yang 

bersumberkan kepada wahyu Allah. Wahyu Allah dibawa oleh Jibril disampaikan 

kepada para nabi/rasul sebagai pedoman hidup bagi umatnya sesuai dengan 

kondisi pada waktu nabi/rasul diutus. Misalnya umat Nabi Musa berkewajiban 

shalat lima puluh kali sehari semalam karena kondisi umat memungkinkan. Akan 

tetapi umat Nabi Muhammad saw. hanya berkewajiban shalat lima waktu sehari 

semalam sesuai kemampuannya. Demikian pula halnya dengan hukum dan ibadah 

lainnya.  

Agama Samawi pada prinsipnya adalah agama Islam, terbukti dalam al-

Qur’an bahwa umat para nabi/rasul sebelum Nabi Muhamad saw. di dalam al-

Qur’an disebut dengan “Muslim”. Allah Swt. berfirman: 

 َِ ىاهللاَ ِإبـْرَاِهيُم بَِنيِه َويَـ  آَوَوص ِإن ْعُقوُب يَاَبِين  ِإال يَن َفَال َمتُوُتن اْصَطَفى َلُكُم الد
 )١٣٢: البقرة(َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن 

 
Artinya: “Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, 

demikian pula Ya”qub, (Ibrahim berkata): “Hai anak-anakku! Sesungguhnya 

Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam 

memeluk agama Islam” (QS. al-Baqarah [2]: 132). 

 
Hanya saja sebelum Nabi Muhammad saw. nama Islam tidak dipopulerkan, 

karena ruang lingkupnya masih terlalu terbatas, yakni untuk satu golongan 

(kaum). Dengan kata lain ajaran Islam dikhususkan untuk kaumnya sendiri, tidak 

berlaku bagi umat yang lain. Keterbatasan ini ditentukan oleh Allah Swt. 

sebagaimana dicantumkan dalam al-Quran: Nabi Nuh a.s. khusus untuk kaum 

Nabi Nuh (QS. Hud [11]: 25), Nabi Hud a.s. khusus untuk kaum ‘Ad (QS. Hud 

[11]: 50), Nabi Shaleh a.s. khusus untuk kaum Tsamud (QS. Hud [11]: 60), dan 

Nabi Isa a.s. khusus untuk kaum Bani Israel (QS. Ali ‘Imran [3]: 48-49). 

Nama agama, selain diambil langsung dari nama Nabi/Rasul yang 

membawanya, seperti agama Nabi Nuh, agama Nabi Shaleh, dan agama Nabi 

Hud, juga diambil dari nama kaum di mana nabi/rasul  tersebut diutus. Misalnya 

agama Yahudi berasal dari nama keturunan Nabi Ya’kub yang disebut Yahudi 
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dengan para nabi/rasul-Nya adalah Musa a.s., Harun a.s., dan Daud a.s. Ada pula 

agama yang  diberi nama dengan tempat kelahiran nabi itu sendiri, seperti agama 

yang di bawa oleh Nabi Isa untuk Bani Israel disebut dengan agama Nasrani yang 

berasal dari tempat kelahiran Nabi Isa yaitu Nazaret. Agama Nasrani terkenal juga 

dengan sebutan Kristen. Istilah ini berasal dari Bani Israel yang menyebut Nabi 

Isa a.s. dengan Yesus Kristus. 

Agama Kristen diturunkan Allah khusus untuk Bani Israel berdasarkan 

pada QS. Ali ‘Imran (3): 48: 

يلَ  جنِْ  :آل عمران( ئِيلَ آِإْسرَ  َوَرُسوًال ِإَىل َبِينۤ . َويـَُعلُمُه اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـْورَاَة َواْإلِ
٤٩- ٤٨( 

 
Artinya: “Dan Allah akan mengajar kepadanya (Nabi Isa AS.) al-Kitab (kitab-

kitab yang diturunkan sebelumnya), al-Hikmah, Taurat, Injil, dan (sebagai) Rasul 

kepada Bani Israel.” (QS. Ali ‘Imran [3]: 48). 

 
Di dalam Injil juga ditegaskan sebagai berikut: 

“Maka jawab Yesus, katanya: Tidaklah Aku disuruh kepada yang lain 

hanya kepada segala domba yang sesat dari antara Bani Israel” (Matius 

15: 24,  Lembaga Al-Kitab, 1970). 

Agama Samawi yang dibawa oleh Nabi Muhammad ditujukan untuk 

seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Islam dipopulerkan sebagai agama yang 

universal. Ketentuan ini dijelaskan dalam al-Quran: 

 )١٠٧: األنبياء( أَْرَسْلَناَك ِإال َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ  آَومَ 

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk 

rahmat bagi semesta alam” (QS. al-Anbiya [21]:107).  

 
Dalam ayat yang lain Allah Swt. menegaskan: 

 )٢٨: سبأ( أَْرَسْلَناَك ِإال َكافًة لِلناِس َبِشريًا َوَنِذيًرا َوَلِكن َأْكثـََر الناِس َال يـَْعَلُمونَ  آَومَ 
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Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu (Muhammad) melainkan (menjadi 

rasul) untuk umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan 

pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Saba’ 

[34]: 28). 

Agama Nasrani dengan Kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa merupakan 

salah satu agama samawiyah yang datangnya dari Allah Swt. Hanya saja setelah 

diutus Nabi Muhammad saw. dan Injil digantikan oleh al-Qur’an, maka mulai saat 

itu resmilah Islam sebagai agama yang diridoi dan diakui oleh Allah dengan 

ketetapan-Nya: 

يَن ِعْنَد اهللاِ  الد ْسَالمُ  ِإن  )١٩ :آل عمران( اْإلِ

Artinya: “Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah ialah Islam” (QS. Ali 

‘Imran [3]: 19). (Bandingkan dengan QS. Ali ‘Imran [3]: 85 dan QS. al-Maidah 

[5]: 3). 

 
Oleh karena itu, agama Nasrani mengalami dua periode yakni periode semasa 

Nabi Isa a.s. masih bersama umatnya dan periode sepeninggal beliau. Pada masa 

yang kedua ini yang paling banyak memberi pengaruh dalam penyebaran agama 

Nasrani adalah Paulus. 

Agama ardli ialah agama bumi atau agama budaya. Agama ini disebut 

ardli (Indonesia: ardi) karena semua konsep ajarannya berasal dari cipta, rasa, dan 

karsa manusia. Oleh karena itu, walaupun nama agamanya sama tetapi dalam 

pelaksanaan ritualnya berbeda, karena disesuaikan dengan budaya setempat. 

Misalnya agama Hindu-Bali tidak sama dengan agama Hindu-India meskipun 

keduanya bersumber dari ajaran Hindu. Agama Buddha di Cina akan berbeda 

dengan agama Buddha di Indonesia, dan begitu juga agama-agama ardi yang lain. 

Agama ardi ini tidak memiliki nabi/rasul sebagaimana agama samawi, dan tidak 

memiliki kitab suci yang murni. Kitab suci yang ada hanyalah susunan atau 

rumusan dari para pemimpin atau pendiri agama tersebut yang dari waktu ke 

waktu akan berubah seiring dengan perkembangan waktu dan budaya. 
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D.  Keterkaitan Manusia dengan Agama 

Untuk melihat keterkaitan antara manusia dengan agama, dapat ditelusuri 

dari beberapa hal, di antaranya kodrat manusia beragama, gambaran manusia 

beragama, dan kebutuhan manusia akan agama.  

1. Kodrat Manusia Beragama 

Untuk mengetahui kodrat manusia beragama ini dapat dilihat pada 

beberapa fenomena berikut:  

a.  Tentang doa keselamatan. 

Setiap orang pasti ingin mendapatkan keselamatan. Ia merasa dirinya selalu 

terancam. Makin serius ancamannya, doanya akan makin serius pula. Ia 

merasa kecil hidup di jagat raya ini seperti perahu kecil yang terapung di 

samudra yang amat luas. Karena ancaman tersebut ia ingin berpegangan dan 

menyandarkan diri kepada sesuatu yang ia anggap sebagai yang Maha Ghaib 

dan Maha Kuasa. Sesuatu yang Maha Ghaib tadi tentu saja bukan sesuatu 

yang setingkat dengannya, apalagi lebih rendah. Sesuatu yang lain yang bukan 

dirinya sendiri itu Zat Yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Suci dan 

sebagainya. Karena hanya dengan perasaan berhadapan dengan Zat Yang 

Maha Kuasa dan Maha Agung, ia mau tunduk dan patuh dengan hormat dan 

khidmat. 

b.  Tentang kebahagiaan abadi. 

Setiap orang ingin mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang ia harapkan 

bukanlah kebahagiaan yang sementara tetapi kebahagiaan abadi. Anehnya 

tidak setiap orang mendapatkan kebahagiaan abadi seperti yang ia harapkan. 

Seorang pedagang pastilah dengan perdagangannya dan harta bendanya ingin 

mendapatkan kebahagiaan yang abadi tetapi pengalaman menunjukkan, bahwa 

harta bendanya dan perdagangannya belum tentu membawa kebahagiaan yang 

abadi sebagaimana yang ia idam-idamkan. Kebahagiaan ini akan diperoleh 

seseorang bukan di dunia, tetapi di akhirat kelak. Kebahagiaan inilah yang 

dijanjikan oleh agama. 

c.   Memerhatikan tubuh kita sendiri. 
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Apabila kita merenungkan dan memperhatikan tubuh kita sendiri sebagai 

manusia dengan kerangka dan susunan badan yang indah dan serasi dengan 

indra hati dan otak yang cerdas untuk menanggapi segala sesuatu di kanan kiri 

kita, akan sadar bahwa kita bukan ciptaan manusia, tetapi ciptaan Sang Maha 

Pencipta, Zat Yang Maha Ghaib dan Mahakuasa. 

d.   Apabila kita mendapatkan persoalan yang dilematis. 

Dalam kehidupan sehari-hari orang sering dihadapkan pada persoalan yang 

sulit. Ia dihadapkan pada berbagai pilihan. Ia harus memeras otak, 

memperimbangkan untung-rugi, plus-minus, dan aspek-aspek lain yang 

akhirnya dapat menentukan keputusannya. Anehnya ia baru merasa mantap 

dan puas apabila pilihannya telah disandarkan kepada sesuatu yang ia anggap 

Zat Yang Ghaib yang seolah-olah memberikan kepastian dan kemantapan 

pilihannya (Soeroyo dkk., 2002: 1-2).  

e.   Di samping empat fenomena di atas Allah dengan tegas menyatakan dalam 

dalam Al-Quran bahwa sejak dalam kandungan manusia sudah memiliki 

agama. Allah Swt. berfirman:  

أَنـُْفِسِهْم  َءاَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذريـتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلىۤ  َوِإْذ َأَخَذ رَبَك ِمْن َبِينۤ 
 َأْن تـَُقوُلوا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنا ُكنا َعْن َهَذا َغافِِلنيَ  آبُكْم قَاُلوا بـََلى َشِهْدنَ أََلْسُت ِبرَ 

 )١٧٢ :األعراف(
Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-
anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 
mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka 
menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan 
yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: 
"Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap 
ini (keesaan Tuhan)",” (QS. al-A’raf [7]: 172). 
 
Dari ayat di atas Allah mempersaksikan diri-Nya di hadapan jiwa-jiwa 

manusia dan jiwa-jiwa itu mengakui eksistensi-Nya. Jadi, sebelum manusia 

lahir ke muka bumi Allah telah membekali manusia dengan keyakinan akan 

adanya Tuhan (agama), sehingga ketika manusia akhirnya mengingkari fitrah 

kejadiannya ini, manusia akan menanggung resiko akibat kelalaiannya. 
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Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa inti agama adalah 

kepercayaan adanya Zat Yang Ghaib dan kepada-Nya manusia bergantung dan 

memohon pertolongan. Maka watak/kodrat manusia itu beragama. Kalau manusia 

tidak beragama berarti ia melawan kodratnya sendiri. Dengan demikian, jelaslah 

bahwa keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dengan agama. Menurut 

seorang sosiolog Francisco J. Morino, sejarah agama berumur setua dengan 

sejarah manusia. Dia menambahkan, tidak ada suatu masyarakat manusia yang 

hidup tanpa suatu bentuk agama. Bahkan Max Muller, seorang sejarawan agama, 

yang kemudian pendapatnya dikutip oleh Joachim Wach, mengatakan bahwa 

sejarah umat manusia adalah sejarah agama. Agama, menurutnya, merupakan 

cara-cara yang sangat indah, yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh 

aneka umat jagad raya untuk meningkatkan pengetahuan dan cintanya yang 

mendalam kepada Tuhan. Agama menjadi rantai yang kokoh bagi keseluruhan 

mata rantai sejarah yang profan. Agama merupakan cahaya, jiwa, dan kehidupan 

sejarah. Tanpa agama sejarah akan benar-benar profan (sekuler) (Soeroyo dkk., 

2002: 3).  

 
2.  Gambaran Manusia Beragama (Ekspresi Religius) 

Gambaran pokok manusia beragama adalah penyerahan diri. Ia 

menyerahkan diri kepada sesuatu yang Maha Ghaib lagi Maha Agung. Ia tunduk 

lagi patuh dengan rasa hormat dan khidmat. Ia berdo’a, bersembahyang, dan 

berpuasa sebagai hubungan vertikal (hablun minallah) dan ia juga berbuat segala 

sesuatu kebaikan untuk kepentingan sesama umat manusia (hablun minannas), 

karena ia percaya bahwa semua itu diperintahkan oleh Zat Yang Maha Ghaib serta 

Zat Yang Maha Pemurah. Penyerahan diri itu oleh manusia yang beragama tidak 

merasa dipaksa oleh sesuatu kekuatan yang ia tidak dapat mengalahkan. 

Penyerahan diri itu dirasakan sebagai pengangkatan terhadap dirinya sendiri 

karena dengan itu ia akan mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang abadi. 

Penyerahan diri itu dilakukan dengan perasaan hormat dan khidmat dengan iman 

dan kepercayaan dengan pengertian di luar jangkauan manusia (metarasional). 

Penyerahan diri manusia itu bersifat bebas dan merdeka. Dengan rasa 
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kesadaran dan kemerdekaan ia memeluk agama dan menjalankan peraturan-

peraturan yang ia anggap dari Zat Yang Maha Ghaib itu. Dia merdeka bukan 

berarti bebas dan merdeka untuk berbuat segala sesuatu yang ia inginkan. Ia tidak 

bisa berbuat lain karena ia yakin bahwa berbuat lain adalah suatu pelanggaran 

yang berakibat akan membinasakan kepada dirinya. Di sinilah ia menemukan rasa 

tenteram dan bahagia (bandingkan dengan Belanda menyerah kepada tentara 

Jepang).  

Pengalaman manusia beragama dalam menjalankan aturan-atura agama 

mengintegrasikan hidupnya, sehingga hidupnya menjadi bertujuan dan bermakna. 

Tujuan itu terdapat dalam agama. Seringkali kita melihat orang yang 

berkecukupan, berilmu, berpangkat, dan berkuasa tetapi merasa bahwa hidupnya 

sepi, kosong, tidak ada kesatuan dan merasa adanya disintegrasi karena tidak 

adanya tujuan (lonely in the crowd). 

 
3.  Kebutuhan Manusia akan Agama 

Kefitrahan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat 

melepaskan diri dari agama, karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. 

Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia 

membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan 

dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi 

kebutuhan manusia dalam aspek material. Kebutuhan manusia akan materi tidak 

dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Masyarakat Barat 

yang telah mencapai kemajuan material ternyata masih belum mampu memenuhi 

kebutuhan spiritualnya. 

Manusia dengan akalnya dapat melahirkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, tetapi akal saja tidak mampu menyelesaikan seluruh persoalan yang 

dihadapi manusia. Terkait dengan hal ini agama sangat berperan dalam 

mempertahankan manusia untuk tetap menjaganya sebagai manusia. Kebutuhan 

manusia terhadap agama mendorongnya untuk mencari agama yang sesuai dengan 

harapan-harapan rohaniahnya. Dengan agama manusia dituntun untuk dapat 

mengenal Tuhan dengan segala sifat-sifat-Nya. Namun, kenyataannya agama-
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agama yang ada tidak memberikan informasi yang sama tentang Tuhan. Hingga 

pertanyaannya adalah, agama mana yang dapat memberikan informasi tentang 

Tuhan yang sebenarnya. Di sinilah manusia dituntut untuk mencari agama yang 

dapat menjelaskan tentang Tuhan ini berdasarkan argument-argumen yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Ada beberapa argumen mengapa agama sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Pertama, agama merupakan sumber kebenaran mutlak. Setiap penganut agama 

pasti mengakui kebenaran ajaran agama secara mutlak, terutama yang dinyatakan 

dalam kitab sucinya. Islam, misalnya, sangat menjunjung tinggi kebenaran yang 

dinyatakan dalam al-Quran, baik dalam hal ketuhanan (aqidah) maupun kebenaran 

tentang berbagai aturan dan hukum. Kedua, agama sebagai sumber informasi 

tentang hal-hal yang gaib. Hanya agama yang dapat menjelaskan secara pasti 

masalah-masalah gaib seperti Tuhan, malaikat, surga, neraka, dan lain sebagainya. 

Informasi tentang hal ini selain dari agama tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya dan tidak boleh diyakini (diimani). Ketiga, agama sebagai sumber 

ajaran moral. Agama melalui kitab sucinya dengan rinci menjelaskan mana yang 

baik dan buruk, benar dan salah, serta mana yang harus dilakukan dan mana yang 

harus ditinggalkan. Dengan menaati seluruh aturan agama, maka manusia akan 

bersikap dan berperilaku yang benar dan terhindar dari sikap dan perilaku tercela. 

Keempat, agama dapat memberikan nasihat yang sangat berharga bagi manusia 

baik di kala suka maupun duka. Dengan nasihat-nasihat agama, orang yang 

sedang suka dan mendapatkan berbagai kenikmatan tidak akan menjadi manusia 

yang sombong dan congkak, dan orang yang sedang duka dan mendapatkan 

berbagai cobaan dan kesempitan tidak akan putus asa. 

 

E. Penutup 

Itulah gambaran singkat mengenai pandangan Islam tentang manusia dan 

bagaimana keterikatan manusia dengan agama. Tentu saja masih banyak hal yang 

bisa diungkap tentang keunikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di 

muka bumi ini. Kemuliaan manusia terutama terletak pada kelengkapan fitrahnya 

dibandingkan makhluk yang lain. Dengan akalnya manusia dapat menaklukkan 
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dunia ini.  Namun, kelebihan manusia ini tidak akan terus bertahan hingga dibawa 

menghadap ke hadiran Allah Swt.   

Ketika manusia tidak mampu menggunakan akalnya dengan baik dan 

semua perilakunya dikendalikan oleh nafsunya, maka manusia tidak lagi menjadi 

makhluk yang terbaik, akan tetapi justeru sebaliknya manusia akan menjadi 

makhluk yang paling hina. Di sinilah manusia sangat membutuhkan agama yang 

dapat dijadikan sebagai kendali di dalam memanfaatkan bekal-bekal fitrahnya. 

Agama bisa mengarahkan manusia bagaimana seharusnya bersikap dan 

berperilaku sehingga manusia akan tetap menjadi makhluk yang terbaik dan 

kembali kepada Allah dalam keadaan Muslim (berserah diri kepada-Nya). 

Agamalah yang dapat menjamin manusia memiliki moral atau karakter mulia 

sehingga manusia menjadi mulia di hadapan Allah dan di hadapan manusia serta 

makhluk lainnya. 

 

F. Uji Kompetensi 

1. Diskusikan bersama-sama teman kalian konsep manusia menurut pandangan 

al-Quran kemudian tulislah hasil dari diskusi tersebut! 

2. Hingga sekarang ini agama yang berkembang dan dipeluk manusia cukup 

banyak. Dari gambaran agama yang ada, coba petakan berdasarkan kriteria 

agama wahyu dan agama budaya dan bagaimana keberadaan agama-agama 

tersebut berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada kedua kelompok agama 

tersebut berdasarkan pandangan para ahli! 

3. Jelaskan secara singkat dan jelas hubungan keterkaitan antara manusia dan 

agama! 


