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1. Memahami apa dan siapa hakikat manusia itu.

2. Dari sisi mana memandang dan memahami manusia.

3. Sisi pandang (perspektif) tentang manusia akan
menentukan bagaimana manusia itu difahami dan
diperlakukan.

4. Dalam disiplin ilmu psikologi, psikiatri, bimbingan dan
konseling, keperawatan, perawat ruhani, cara pandang
terhadap siapa dan apa manusia akan menentukan
berbagai model intervensi, treatment, pelayanan, dan
perawatannya.



Pertama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “manusia” diartikan sebagai
makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain). 

Dari sudut antropologi filsafat, hakekat (esensi) manusia diselidiki
melalui tiga langkah, yaitu: langkah pertama, pembahasan etimologi
manusia yang dalam bahasa Inggris disebut man (asal kata dari
bahasa Anglo Saxon, man). Apa arti dasar kata ini tidak jelas, tetapi
pada dasarnya bisa dikaitkan dengan mens (Latin), yang berarti "ada
yang berpikir". Demikian halnya arti kata anthropos (Yunani) tidak
begitu jelas. Semua antrophos berarti "seseorang yang melihat ke
atas". Akan tetapi sekarang kata itu dipakai untuk mengartikan "wajah
manusia". Akhirnya, homo dalam bahasa latin berarti ‘orang yang
dilahirkan di atas bumi



Kedua

Pembahasan hakekat manusia dengan indikasi bahwa ia
merupakan makhluk ciptaan di atas bumi sebagaimana
semua benda duniawi, hanya saja ia muncul di atas bumi
untuk mengejar dunia yang lebih tinggi. Manusia
merupakan makhluk jasmani yang tersusun dari bahan
meterial dan organis. Kemudian manusia menampilkan
sosoknya dalam aktivitas kehidupan jasmani. Selain itu,
sama halnya dengan binatang, manusia memiliki kesadaran
indrawi. Namun, manusia memiliki kehidupan spiritual-
intelektual yang secara intrinsik tidak tergantung pada
segala sesuatu yang material.



Ketiga

Perkembangan universal dari kecendrungan-kecendrungan
kodrat manusiawi pada akhirnya akan menuju kepada
kemanusiaan yang luhur yang dinyatakan oleh humanisme
sebagai tujuan umat manusia, yang merupakan subjek dari
proses historis dalam proses perkembangan kultur material
dan spiritual manusia di atas bumi. Manusia merupakan
manifestasi makhluk bio-sosial, wakil dari spesies homo
sapiens. Menurut Alex MA., “homo sapiens” adalah manusia
mempunyai potensi berpikir dan kebijaksanaan



Secara terminologis, ungkapan al-Qur’an untuk
menunjukkan konsep manusia terdiri atas tiga
kategori, yaitu:

a) Al-insan, al-in’s, unas, al-nas;

b) Al-basyar; dan;

c) Bani Adam “anak Adam ” dan Dzurriyyat Adam
“keturunan Adam ”.



Penamaan manusia dengan kata al-insan yang berasal dari
kata al-uns, dinyatakan dalam al-Qur’an sebanyak 73 kali
dan tersebar dalam 43 Surat. Secara etimologi, al-insan
dapat diartikan harmonis, lemah lembut, tampak, atau
pelupa. Menurut Quraish Shihab, manusia dalam al-Qur’an
disebut dengan al-Insan. Kata insan terambil dari kata uns
yang berarti jinak, harmonis dan tampak. Pendapat ini jika
ditinjau dari sudut pandang al-Qur’an lebih tepat dari yang
berpendapat bahwa ia terambil dari kata nasiya (yang
berarti lupa), atau nasa-yansu (yang berarti bergoncang).
Kata insan digunakan al-Qur’an untuk menunjukkan kepada
manusia dengan seluruh totalitas, jiwa dan raga. Manusia
berbeda antara seseorang dengan yang lain, akibat
perbedaan fisik, mental dan kecerdasannya.



Penamaan manusia dengan kata al-Basyar dinyatakan dalam Al-Qur’an
sebanyak 36 kali dan tersebar dalam 26 surat. Secara etimologi al-basyar
berarti kulit kepala, wajah, atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya
rambut. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara biologis yang
mendominasi manusia adalah pada kulitnya, dibanding rambut atau
bulunya. Pada aspek ini terlihat perbedaan umum biologis manusia
dengan hewan yang lebih didominasi bulu atau rambut.

Al-Basyar, juga dapat diartikan mulamasah, yaitu persentuhan kulit antara
laki-laki dengan perempuan. Makna etimologi dapat dipahami bahwa
manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan
keterbatasan, seperti makan, minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan
lain sebagainya. Penunjukan kata al-basyar ditujukan Allah kepada seluruh
manusia tanpa terkecuali, termasuk eksistensi Nabi dan Rasul.
Eksistensinya memiliki kesamaan dengan manusia pada umumnya, akan
tetapi juga memiliki titik perbedaan khusus bila dibanding dengan
manusia lainnya.



Kata al-Nas dinyatakan dalam al-Qur’an sebanyak 240 kali dan tersebar
dalam 53 Surat. Kata al-nas menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai
makhluk hidup dan sosial, secara keseluruhan, tanpa melihat status
keimanan atau kekafirannya. Kata al-Nas dipakai al-Qur’an untuk
menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai
berbagai kegiatan (aktivitas) untuk mengembangkan kehidupannya.

Dalam menunjuk makna manusia, kata al-nas lebih bersifat umum bila
dibandingkan dengan kata al-Insan. Keumumannya tersebut dapat di lihat
dari penekanan makna yang dikandungnya. Kata al-Nas menunjuk manusia
sebagai makhluk sosial dan kebanyakan digambarkan sebagai kelompok
manusia tertentu yang sering melakukan mafsadah dan pengisi neraka, di
samping iblis. Firman Allah dalam QS. al-Baqarah (2): 24 menyatakan hal
tersebut



Manusia merupakan satu hakekat yang mempunyai dua dimensi,
yaitu dimensi material (jasad) dan dimensi immaterial (ruh,
jiwa, akal dan sebagainya). Allah Swt telah menciptakan segala
sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia memulai penciptaan manusia
dari segumpal tanah, dan Dia ciptakan keturunannya dari jenis
saripati berupa air yang hina, lalu Dia sempurnakan
penciptaannya, kemudian Dia tiupkan ke dalam tubuhnya ruh
(ciptaan)-Nya, dan Dia menciptakan pendengaran, penglihatan dan
hati, namun manusia sedikit sekali bersyukur” (QS. al-Sajadah, 32:
6-9). Unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur
jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. “Manusia itu
bertanya, siapa pula yang dapat menghidupkan tulang-belulang
yang sudah hancur itu? Katakanlah, yang menghidupkannya adalah
(Tuhan) yang telah menghidupkannya untuk pertama kali, dan Dia
Maha Mengetahui akan setiap ciptaan” (QS.Yasin, 36: 78-79).



1. Fitrah Jismiyyah

Fitrah jismiyyah adalah citra penciptaan fisik manusia yang terdiri dari struktur
organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding fisik makhluk-
makhluk yang lain

2. Fitrah Ruhaniyyah

Fitrah ruhaniyyah adalah citra penciptaan manusia yang mempunyai komponen, potensi,
fungsi, sifat, prinsip kerja, dinamisme dan mekanisme tersendiri untuk mewujudkan
hakekat manusia yang sebenarnya

3. Fitrah al-Munazzalah

Fitrah al-Munazzalah adalah potensi ruhani yang diturunkan atau diberikan secara
langsung dari Allah kepada jiwa manusia. Ia tidak dapat berubah, sebab jika potensi ini
berubah, maka berubah pula eksistensi manusia

4. Fitrah Nafsaniah

Fitrah nafsaniah adalah merupakan citra penciptaan psikofisik manusia. Pada fitrah inilah
komponen jasad dan ruh bergabung.



Abdullah Fattah Jalal telah mengkaji ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan
dengan alat-alat potensial yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia
untuk meraih ilmu pengetahuan. Masing-masing alat itu saling berkaitan
dan melengkapi dalam mencapai ilmu. Alat-alat tersebut adalah sebagai
berikut:

a) Al-lams dan al-syum (alat peraba dan alat penciuman/pembau),
sebagaimana firman Allah dalam QS. al-An’am:7 dan QS.Yusuf: 94.

b) Al-sam’u (alat pendengaran). Penyebutan alat ini dihubungkan dengan
penglihatan dan qalbu, yang menunjukkan adanya saling melengkapi
antara berbagai alat itu untuk mencapai ilmu pengetahuan QS. al-Isra’
(17): 36, QS. al-Mu’minun ( 23): 78, QS. al-Sajadah (32): 9, QS. al-Mulk
(67 ): 23, dan sebagainya.



c) Al-abshar (penglihatan). Banyak ayat al-Qur’an yang menyeru
manusia untuk melihat dan merenungkan apa yang dilihatnya,
sehingga dapat mencapai hakekat. Sebagaimana firman Allah
Swt dalam QS. al-A’raf (7): 185; QS. Yunus (10): 101; QS. al-
Sajadah (32): 27 dan sebagainya.

d) Al-‘aql (akal atau daya berpikir). Al-Qur’an memberikan
perhatian khusus terhadap penggunaan akal dalam berpikir,
sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran (3): 191. Al-
Qur’an menjelaskan bahwa Islam tegak di atas pemikiran
sebagaimana firman-Nya dalamQS. al-An’am (6): 50.




