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PENDAHULUAN 

BAB I 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan  salah satu  makhluk yang diciptakan Allah Swt 

dengan berbagai latar belakang mulai dari proses penciptaan, fungsi, karakteristik 

dan tujuan. Ketika manusia bercermin pada dirinya sendiri, ia akan mendapatkan 

dirinya makhluk yang perlu dipelajari dan ditelaah lebih lanjut, sejak pertama kali 

ia diciptakan hingga berakhir masa kehidupan.
1
 Manusia merupakan makhluk 

Allah Swt yang mulia dan  paling sempurna dibanding dengan penciptaan lainnya 

berbagai potensinya sehingga dapat dikatakan sebagai makhluk yang mulia. 

Firman Allah Swt Q.s. al-Isra (17) :70 

                        

              

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.  

 

Sebagai makhluk yang dikategorikan mulia maka manusia tersebut harus 

bisa menjaga potensi sebagai makhluk yang mulia agar tidak berubah posisi 

menjadi manusia yang terendah karena dengan potensi manusia yang diciptakan 

dengan sempurna mustahil manusia tidak dapat menjaganya kecuali tidak bisa 

mengendalikan hawa nafsu dalam dirinya. Sebagaimana  firman Allah Swt  Q.s. 

at-Tin (95): 4-5 
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Muhammad  Izzudin Taufiq, Al-Qur’an dan Alam Semesta, Solo, Tiga Serangkai, 2006, 
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Artinya:4.Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang  

sebaik-baiknya . 

                   5.Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya  

(neraka), 

    6. Kecuali orang-orang  yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka 

bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. 

 

 Penciptaan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya (ahsan taqwim)  

merupakan suatu tanggung jawab pada diri manusia tersebut agar tidak jatuh pada 

tingkat terendah (neraka) dan bagaimana mempertahankan posisi kemuliaan dan 

sosok manusia yang tercipta dengan bentuk yang sebaik-baiknya (ahsan taqwim) 

tersebut. Pada penjelasan surat at-tin dijelaskan  bahwa orang yang beriman dan 

beramal sholeh yang akan mendapat pahala yang tidak putus-putus  oleh sebab itu 

perlunya mengetahui bagaimana amal perbuatan yang seperti apa untuk 

mendapatkan predikat pahala yang tidak putus-putus tersebut. Keistimewaan ini 

menuntut manusia agar memelihara kedudukannya dan mengembangkan berbagai 

macam pengetahuan agama dan hawa nafsunya agar tidak terjerumus dalam hal-

hal yang membinasakan dirinya.
2
 

Karena surat at-tin 95 pada awal suratnya menggunakan huruf qasam
3
 

sebagai pembukaan surat sehingga dapat memperkuat argumen ayat selanjutnya 

                                                           
2
Afif Abdul Fattah, Thabbarah Tafsir Juz ‘Amma, Sinar Baru, Bandung, 1989, hlm.605 

3 Huruf atau kata yang menunjukan bahwa ucapan adalah sumpah, yaitu huruf-huruf  wauw 

) Ba ,( و ) ب   ), Ta  (  ت ) dan kata uqsimu ( اقسم ). Adalah adat al-Qasam sesuatu yang dijadikan 

penguat sumpah, yaitu penyebutan nama Allah Swt, zat, sifat, atau perbuatanya demikian juga 

fenomena alam dan lain-lain ini dinamai muqsam bihi (  مقسم به  ). M. Quraisy Shihab, Kaidah 

Tafsir, Tanggerang, Lentera Hati, 2013. hlm 274 
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oleh sebab itu perlunya mengetahui apa tujuan ayat sumpah (qasam
4
) yang 

digunakan pada surat at-tin tersebut dengan mendasari penciptaan  manusia 

dengan bentuk sempurna (ahsan taqwim), Karena dengan realita yang telah ada 

dalam al-Qur’an yaitu banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan tentang manusia. 

Maka perlunya penelaah secara khusus pada surat-surat tertentu untuk mengetahui 

maksud dan tujuan manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya (ahsan 

taqwim) khususnya pada surat at-tin. 

Sebagai agama yang sempurna, islam sangat memperhatikan bukan hanya 

hal-hal yang berhubungan dengan Allah Swt secara vertikal, tetapi juga yang 

berhubungan dengan sesama manusia secara horizontal  hal ini terlihat iman dan 

amal. Kedua konsep ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

apabila salah satu dari keduanya tiada kesempurnaan dari salah satunya akan 

berkurang, iman tanpa amal itu hampa sedangkan amal tanpa iman itu percuma. 

Iman adalah pondasi sedangkan amal adalah implementasi.
5
 

Allah Swt menciptakan manusia dan menungaskannya menjadi khalifah, 

kekhalifaan menuntut pemeliharaan, bimbingan, pengayoman dan pengarahan 

seluruh makhluk agar mencapai tujuan penciptaan dan beribadah kepada-Nya 

                                                           
4
 Qasam merupakan salah satu penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan 

memperkuat kebenaran didalam Qur’an al-Karim diturunkan untuk seluruh manusia, dan manusia 

mempunyai sikap yang bermacam-macam terhadapnya diantaranya ada yang meragukan, ada yang 

mengingkari ada pula yang amat memusuhi. Karena itu dipakailah qasam dalam kalamullah guna 

menghilangkan keraguan, melenyapkan kesalapahaman, menegakkan hujjah, menguatkan khabar 

hukum dengan cara yang paling sempurna. Manna Khalil al-Qattan, Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, Bogor, 

Pustaka Lentera AntarNusa, 2011, hlm.415 
5
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Melalui tugas kekhalifaan, manusia diperintahkan  untuk memelihara dan 

membangun alam ini sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya.
6
  

Maka pentingnya mengetahui manusia yang bagaimana dan seperti apa 

yang mempunyai penciptaan sebaik-baiknya dengan berbagai potensi yang 

dimiliki. Banyak orang yang memilki potensi tetapi tidak dapat memanfaatkannya 

dengan melakukan perbuatan yang merusak diri dengan menggunakan narkoba 

dan penyebabnya kesehatan jasmani pun akan terganggu akibat perbuatan  yang 

merugikan tersebut kemudian melakukan perbuatan  yang dilarang agama seperti  

berzina, korupsi, mencuri dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kerugian 

untuk diri sendiri dan orang lain.  

Perbedaan manusia dengan makhluk lain adalah manusia diciptakan bukan 

secara main-main melainkan untuk mengemban amanah, tugas keagamaan, untuk 

mengabdi, beribadah dan khalifah (pengelolah dimuka bumi). Agar fungsi dan 

tujuan diciptakan manusia berjalan dengan tugas yang telah disebutkan 

sebelumnya maka Allah Swt memberikan peraturan dan petunjuk hidup. 

Keberhasilan manusia mengemban tugasnya berarti mempertahankan dan 

menempatkan manusia (dirinya) sebagai mahkluk yang terbaik. Apabila gagal, 

maka  lebih rendah dari pada binatang. Itulah beda manusia dari  makhluk yang 

lain.
7
  

Dari sisi pandang Islam, ada dua cara untuk mengenal pribadi sempurna, 

cara pertama, melihat bagaimana al-Qur’an dan sunah mendefenisikan manusia 

                                                           
6
 M. Quraisy Shihab, Secercah Cahaya Ilahi Hidup Bersama AlQur’an, Bandung, Mizan, 

2000, hlm. 373 
7
 Choiruddin Hadhiri, Klasifikasi Kandungan AL Qur’an, Jakarta, Gema Insani Press, 1994, 

hlm.18 
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sempurna, sekalipun bila dimaksudkannya adalah mukmin sempurna dan Muslim 

yang baik. Muslim sempurna ialah orang yang mencapai kesempurnaan dalam 

Islam, mukmin sempurna ialah orang yang mencapai kesempurnaan dalam 

keimananya. 

Cara kedua, melihat para individu sesungguhnya yang terbentuk 

berdasarkan teladan al-Qur’an dan Islam, bukan makhluk khayali atau idealistis, 

melainkan kepribadian rill dan obyektif yang eksis dalam berbagai tahap 

kesempurnaan, baik pada tingkat tertingginya maupun tingkat rendah. Nabi 

Muhammad Saw adalah contoh manusia sempurna dalam Islam.
8
 Oleh sebab itu 

perlunya mengetahui manusia yang seperti apa dan bagaimana yang bisa 

dikatakan sebagai makhluk yang diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya (ahsan 

taqwim) dengan tujuan agar dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah dibumi. 

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dikaji mengenai konsep  ahsan 

taqwim dalam al-Qur’an (study surat at-Tin (95) :1-8 ) karena  dengan banyaknya 

ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang penciptaan manusia maka dalam 

hal ini  penulis  hanya memfokuskan pada surat at-tin dengan diawali qasam  pada 

pembukaan surat menambah penguat untuk  penjelasan ayat-ayat selanjutnya. 

seperti manusia  bagaimana yang dikategorikan penciptaan sebaik-baiknya (ahsan 

taqwim) dalam al-Qur’an study  surat at-Tin (95):1-8. Karakteristik, tujuan dan 

tugasnya dalam al-Qur’an menginggat manusia merupakan penciptaan Allah Swt 

yang paling sempurna dengan berbagai keistimewaan  dan potensi yang dimiliki 

dengan didukung ayat-ayat yang berkaitan.  

                                                           
8
Murthada Murthadhari, Manusia Sempurna Pandangan Islam Tentang Hakikat Manusia, 

Jakarta, Lentera, 2001, hlm.18 
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A. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep ahsan taqwim study surat  at-Tin (95) :1-8 ? 

B. Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1. Agar mengetahui bagaimana   konsep ahsan taqwim study surat at-Tin 

(95) :1-8 

b. Kegunaan penelitian  

1. Secara teoritis, untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan       

kepustakaan  Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. 

2. Secara praktis, agar dapat  menerapkan konsep ahsan taqwim study 

surat at-Tin (95) :1-8 dalam kehidupan. 

C. Kajian Pustaka 

Berdasarkan skripsi yang akan dibahas mengenai” Konsep Ahsan Taqwim  

Dalam Al-Qur’an (Study Surat At-Tin (95) :1-8)” pada penelitian ini perlu 

memaparkan literatur yang menyinggung atau membahasnya. Dalam hal ini 

penulis belum menemukan literatur  yang menyinggung secara utuh dan 

menyeluruh mengenai “Konsep Ahsan Taqwim  Dalam Al-Qur’an (Study Surat. 

At-Tin (95) :1-8)”.  

Adapun buku-buku yang membahas tentang hal tersebut antara lain 

adalah: 

Dalam buku Manusia Sempurna Pandangan Islam Tentang Hakikat 

Manusia, Murthada Murthadhari, menjelaskan mengenal manusia sempurna 

menurut Islam penting bagi Muslim, karena merupakan model dan contoh, apabila 
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meneladaninya, dapat mencapai kesempurnaan manusiawi sesuai ajaran Islam. 

Sangat penting untuk mengetahui manusia sempurna (ideal) seperti: spritual, 

intelektual, dan apakah ciri-cirinya, sehingga dapat membangun diri, masyarakat, 

dan pribadi-pribadi yang lain berdasarkan model itu. Akan tetapi pada 

pembahasan buku tersebut tidak membahas  mengenai “Konsep Ahsan Taqwim  

Dalam Al-Qur’an (Study Surat At-Tin (95) :1-8).” 

Dalam buku, Klasifikasi Kandungan Al-Qur’an, Choiruddin Hadhiri 

menjelaskan Manusia sempurna (insan kamil)  berarti teladan, manusia unggul 

dan luhur, dan berbagai defenisi lainnya. Perbedaan manusia dengan makhluk lain 

adalah mengemban amanah, tugas keagamaan, untuk mengabdi, beribadah dan 

khalifah (pengelolah dimuka bumi). Agar fungsi dan tujuan manusia berjalan 

maka Allah Swt memberikan peraturan dan petunjuk hidup.  

Keberhasilan manusia mengemban tugasnya berarti mempertahankan dan 

menempatkan manusia (dirinya) sebagai mahkluk yang terbaik. Apabila gagal 

maka akan lebih rendah dari binatang dan hal tersebut yang membedakan dari 

mahkluk lain. Akan tetapi dalam buku tersebut membahas tentang klasifikasi 

kandungan al-Qur’an yang dikelompokan berdasarkan kelompok surat dan ayat 

yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas. 

Dalam buku Jalur Kehidupan Menurut Al-Qur’an, Syahmina Zaini 

menjelaskan tentang fungsi manusia kepada jalur-jalur kehidupan yaitu, fungsi 

sebagai pelaksana janji dengan Allah Swt membawa manusia kepada jalur 

kehidupan yang bahagia, fungsi sebagai khalifah Allah Swt dibumi membawa 

manusia kepada jalur kehidupan pemakmuran bumi dan fungsi pengemban 
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amanah membawa manusia kepada jalur kehidupan sebagai manusia yang  

beriman dan bertakwa. Dalam buku tersebut hanya membahas 3  fungsi  manusia 

sebagai pelaksana janji Allah swt, khalifah Allah Swt dibumi dan pengemban 

amanat Allah Swt.  

Sedangkan dalam bentuk skripsi, khususnya di Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang  didapatkan 

judul skripsi yang berjudul “Manusia Sebagai Manusia Sempurna (Kajian 

Tematik Terhadap Al-Qur’an At-Tin Dengan Paham Darwinisme)” karya Deddy 

Ilyas,  Nomor Induk Mahasiswa : 9933006,  Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam, Institut Agama Islam Negeri  Raden Fatah Palembang, 2003.  

Orientasi dalam penelitian ini disebabkan karena adanya doktrin yang 

menyamaratakan bahkan merendakan  manusia dengan hewan (binatang) yaitu 

kera atau monyet, ini disebakan karena teori evolusi  Carles Darwin yang 

menyatakan “ aneka Spesies makhluk hidup tidak diciptakan secara terpisah oleh 

Tuhan, tetapi berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu 

sama lain akibat kondisi alam. Dalam skripsi membahas kajian manusia pada 

surat at-Tin akan tetapi dikaji dengan tematik dengan paham Darwinisme. 

Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada “Konsep Ahsan Taqwim  

Dalam Al-Qur’an (Study Surat At-Tin (95) :1-8).” 

Dalam  judul skripsi lain juga ditemukan mengenai “Konsep Manusia 

Dalam Al-Qur’an Surah At-Tiin Hubungannya Dengan Tujuan Pendidikan” 

penulis Muslikhudin, Nim 073111162, Jurusan Pendidikan Agama Islam, 

Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Walisongo pada penelitian ini 
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membahas mengenai konsep manusia dalam al-Qur’an surah at-tiin dan kaitannya 

pada tujuan pendidikan Islam.  

Setelah ditelaah dari judul skripsi tersebut tidak terdapat judul skripsi 

mengenai “Konsep Ahsan Taqwim  Dalam Al-Qur’an (Study Surat At-Tin (95) :1-

8”) yang didapatkan mengenai penciptaan manusia secara kritis Paham 

Darwinisme Terhadap Manusia Sebagai Manusia sempurna membahas mengenai 

kajian manusia pada surat at-Tin akan tetapi dikaji dengan tematik dengan paham 

Darwinisme. Pada skripsi lain judul mengenai “Konsep Manusia Dalam Al-

Qur’an Surah At-Tiin Hubungannya Dengan Tujuan Pendidikan”  membahas 

konsep manusia dalam al-Qur’an surah at-tiin dan kaitannya pada tujuan 

pendidikan Islam. Sedangkan pada penelitian yang akan di bahas pada skripsi ini 

mengenai Konsep Ahsan Taqwim Dalam Al-Qur’an Study Surat At-Tin (95) : 1-8 

dengan menjabarkan bagaimana konsep ahsan taqwim dalam surat at-tin sendiri 

dengan  melihat ayat-ayat  al-Qur’an  yang mendukung dan berkaitan dengan 

ahsan taqwim (penciptaan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya) berserta 

karakteristik, tugas dan tujuannya manusia diciptakan.  

D. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
9
 Dalam penelitian ini 

adalah penelitian kepustakaan (librarary Reasearch) merupakan telaah yang 

                                                           
9
Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Alfabeta, Bandung, cet 4, 

2013, hlm.3 



10 
 

dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah, pada dasarnya bertumpu pada 

penelaah kritis yang mendalam terhadap bahan-bahan yang relevan.
10

 

2.  Sumber Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini ditentukan dengan dua sumber 

data yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, sumber data primer pada 

penulisan ini yang digunakan adalah al-Qur’an. Kedua, sumber data sekunder, 

adapun yang termasuk didalamnya adalah kitab-kitab tafsir al-Misbah,Tafsir al-

Azhar, Tafsir Jalalain dan kitab-kitab berserta buku yang berkaitan dengan 

pembahasan penelitian dan karya ilmiah lainnya yang memuat informasi 

penunjang pembahasan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara menetapkan masalah yang 

akan dibahas, mengumpulkan ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan masalah 

tersebut, membaca tafsir-tafsir yang membahas tentang ayat yang menjadi 

penelitian dan buku-buku lain yang berkaitan dengan tema pembahasan yang 

dibahas. 

Penulis menggunakan metode tahlili yaitu metode yang menjelaskan ayat-

ayat al-Qur’an dengan cara meneliti semua aspeknya dan menyingkap seluruh 

maksudnya, dimulai dari uraian makna kosa kata, makna kalimat, maksud setiap 

ungkapan, kaitan antar pemisah itu ( wajh al- munasabat)  dengan bantuan asbab 

                                                           
10

Tim Revisi , Pedoman Penulisan Makalah &  Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam IAIN Raden Fatah Palembang, Palembang, 2013, hlm.6 
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an-nuzul, riwayat-riwayat yang berasal dari Nabi Saw, Sahabat, dan Tabi’in. 

Prosedur dilakukan dengan menggunakan mushaf, ayat per ayat .
11

 

Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan penafsirnya 

ada yang bersifat kebahasaan, hukum, sosial budaya, filsafat/sains dan ilmu 

pengetahuan tasawuf/isyary, dan lain-lain.
12

 Metode tahlili merupakan cara yang 

dipergunakan oleh para mufassir klasik masa lalu.
13

 Salah satu ciri dari metode 

tahlili adalah mengamati konteks nash untuk pemahaman ayat.
14

 

Secara umum langkah-langkah yang ditempuh oleh mufassir dengan 

metode tahlili ini adalah sebagai berikut: 

1. Bermula dari akar kata yang menjadi kajian sentral peneliti 

2. Memberikan keterangan tentang status ayat atau surat yang sedang  

ditafsirkan dari segi makkiyah dan madaniyah 

3. Menjelaskan asbabun nuzul ayat ini dengan menggunakan keterangan 

yang diberikan oleh hadist (bil riwayah) 

4. Menjelaskan munasabah, atau hubungan ayat yang ditafsirkan dengan ayat 

sebelum atau sesudahnya 

5. Menjelaskan makna al-Mufradat yang terkandung pada setiap potongan 

ayat dengan menggunakan keterangan yang ada pada ayat lain, atau 

dengan menggunakan hadist Rasulullah Saw atau dengan menggunakan 

penalaran rasional atau berbagai disiplin ilmu sebagai sebuah pendekatan, 

seperti dari segi I’rab dan Balaghah nya, Fasahah, bayan, dan I’jaznya. 

                                                           
11

Abdul Hay al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i, Bandung, CV Pustaka Setia, 2002 

hlm.23 
12

 M.Quraisy Shihab, Kaidah Tafsir, Tanggerang, Lentera Hati, 2013, hlm 378 
13

 Kadar M. Yusuf, Studi Al-Qur’an, Jakarta, Amzah, 2012, hlm.137 
14

 Samsurrohman, Pengantar Ilmu Tafsir, Jakarta, Amzah, 2014 , hlm.121 
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6. Menguraikan kandungan ayat secara umum dan maksudnya 

7. Merumuskan dan menggali hukum-hukum yang terkandung didalam ayat-

ayat tersebut 

8. Menarik kesimpulan dari ayat tersebut yang berkenaan dengan hukum 

mengenai suatu masalah, atau lainnya sesuai dengan kandungan ayat 

tersebut.
15

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini dibagi kepada IV (empat) bab yakni: 

Pertama, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Kedua, menjelaskan tinjauan umum ahsan taqwim studi surat at-tin, 

menjelaskan Surat at-Tin (95) :1-8, Asbabun Nuzul Surat at-Tin (95) : 5-6, 

Munasabah Surat  at-Tin dan Mufrodat Surat at-Tin . 

Ketiga, konsep ahsan taqwim dalam al-Qur’an menjelaskan, konsep  

ahsan taqwim  dalam al-Qur’an, pengertian ahsan taqwim, karateristik ahsan 

taqwim, tugas ahsan taqwim, tujuan ahsan taqwim dan pendapat ulama  tentang 

aqsam taqwim    

Empat, penutup, kesimpulan dan saran.  
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Abudin Nata, Studi Islam Komperhensif,  Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 169  


