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Tahapan Penciptaan Manusia 

 

Sumber : Al Qur’an : Sambungan “Surah Al Mu’minun : Ayat 12 s/d 16” 

Oleh : Ahmad Dani Permana 

Ayat sebelumnya 1 s/d 11 klik link berikut : 
http://adanipermana.co.cc/2008/10/08/akhlak-rasulullah/  
 

)  13 (– ثُمّ جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكنيٍ )12 (– ولَقَد خلَقْنا اإلنسانَ من ساللَة من طنيٍ
ّا ثُمملَح ظَاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عّا النلَقْنخ ّثُم 

نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنش14 (– أَن (َونيِّتلَم كذَل دعب كُمّإِن ّثُم  -) 15 (
)16 (– ثُمّ إِنّكُم يوم الْقيامة تبعثُونَ   

  
Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan nuftah 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 Suci lah Allah, Pencipta Yang Paling Baik. 

Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, 

sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat. [Al 

Mu’minun : 12 – 16] 

 

Tafsir 
 

Firman Allah : Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati 

(berasal) dari tanah. (12),  

 

Pendapat salafush shalih:  

 

قَالَ من صفْوة الْماء" من سلَالَة من طني " عن ابن عباس    

 

Dari Ibnu Abbas RadhiaAllhu’amhuma : { من ساللَة من طنيٍ  }, ia berkata :”dari saripati 

air (dari tanah) 

  وقَالَ مجاهد من سلَالَة أَي من من آدم
Dan Berkata Mujahid: “ {اللَةس نم} yaitu dari Adam ‘alaihis salam.
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Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi sholallahu ‘alahi wasallam 

, ia bersabda :  

 مهناَء مض جر الْأَرلَى ظَهم عو آدناَء بض فَجيع الْأَرمج نا مهضة قَبضقَب نم مآد لَقإِنَّ اللَّه خ
وقَد رواه أَبو داود والترمذي من " حمر والْأَسود وبين ذَلك والْخبِيث والطَّيب وبين ذَلك الْأَ

  طُرق عن عوف الْأَعرابِي بِه نحوه وقَالَ الترمذي حسن صحيح
 

“Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang diambil-Nya dari 

seluruh bumi.  Maka manusiapun tampil sesuai dengan kondisi tanah yang menjadi asal 

mereka. Maka diantara mereka ada yang berkulit kemerahan, putih, hitam, dan 

(campuran) antara warna itu, yang buruk, baik dan percampuran antara itu. Hadist ini 

juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At Tirmidzi melalui berbagai jalur dari Auf al 

Arabi. Tiemidzi mengatakan bahwa hadist ini hasan Sahih”.
2
 

 

Cairan yang disebut mani tidak mengandung sperma saja. Cairan ini 

justru tersusun dari campuran berbagai cairan yang berlainan. Cairan-

cairan ini mempunyai fungsi-fungsi semisal mengandung gula yang 

diperlukan untuk menyediakan energi bagi sperma, menetralkan asam di 

pintu masuk rahim, dan melicinkan lingkungan agar memudahkan 

pergerakan sperma.  

Yang cukup menarik, ketika mani disinggung di Al-Qur'an, fakta ini, yang ditemukan 

oleh ilmu pengetahuan modern, juga menunjukkan bahwa mani itu ditetapkan sebagai 

cairan campuran: 

"Sungguh, Kami ciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, lalu Kami beri dia 

(anugerah) pendengaran dan penglihatan." (Al Qur'an, 76:2) 

Di ayat lain, mani lagi-lagi disebut sebagai campuran dan ditekankan bahwa manusia 

diciptakan dari "bahan campuran" ini: 

"Dialah Yang menciptakan segalanya dengan sebaik-baiknya, Dia mulai menciptakan 

manusia dari tanah liat. Kemudian Ia menjadikan keturunannya dari sari air yang hina." 

(Al Qur'an, 32:7-8) 

Kata Arab "sulala", yang diterjemahkan sebagai "sari", berarti bagian yang mendasar atau 

terbaik dari sesuatu. Dengan kata lain, ini berarti "bagian dari suatu kesatuan". Ini 

menunjukkan bahwa Al Qur'an merupakan firman dari Yang Berkehendak Yang 

mengetahui penciptaan manusia hingga serinci-rincinya. Yang Berkehendak ini ialah 

Pencipta manusia. 
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Selama persetubuhan seksual, 250 juta sperma terpancar dari si laki-laki pada satu 

waktu. Sperma-sperma melakukan perjalanan 5-menit yang sulit di tubuh si ibu sampai 

menuju sel telur. Hanya seribu dari 250 juta sperma yang berhasil mencapai sel telur. Sel 

telur, yang berukuran setengah dari sebutir garam, hanya akan membolehkan masuk satu 

sperma. Artinya, bahan manusia bukan mani seluruhnya, melainkan hanya sebagian kecil 

darinya. Ini dijelaskan dalam Al-Qur'an : 

"Apakah manusia mengira akan dibiarkan tak terurus? Bukankah ia hanya setitik mani 

yang dipancarkan?" (Al Qur'an, 75:36-37) 

Pada gambar di samping, kita saksikan air mani yang 

dipancarkan ke rahim. Dari keseluruhan sperma 

berjumlah sekitar 250 juta yang dipancarkan dari 

tubuh pria, hanya sedikit sekali yang berhasil 

mencapai sel telur. Sperma yang akan membuahi sel 

telur hanyalah satu dari seribu sperma yang mampu 

bertahan hidup. Fakta bahwa manusia tidak diciptakan dengan 

menggunakan keseluruhan air mani, tapi hanya sebagian kecil darinya, 

dinyatakan dalam Al Qur'an dengan ungkapan, "setetes mani yang 

ditumpahkan". 

 

 

Firman Allah : {ًطْفَةن اهلْنعج ّثُم } / Kemudian Kami jadikan nuftah,   
 

وبدأَ خلْق الْإِنسان من طني " هذَا الضمري عائد علَى جِنس الْإِنسان كَما قَالَ في الْآية الْأُخرى 
أَي ضعيف" ثُم جعلَ نسله من سلَالَة من ماء مهِني    

 

Dhamir “Hu” ini merujuk pada jenis manusia seperti yang dijelaskan juga pada firman 

Allah pada Surah As- Sadjah : 7-8, yaitu yang membuat segala sesuatu yang Dia 

ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian 

Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani) yakni lemah. 

 

Firman Allah :  {ٍنيكارٍ مي قَرف } / dalam tempat yang kokoh yakni di dalam rahim. 

Jika kita terus mempelajari fakta-fakta yang diberitakan dalam Al Qur'an mengenai 

pembentukan manusia, sekali lagi kita akan menjumpai keajaiban ilmiah yang sungguh 

penting.  

Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, intisari bayi yang akan 

lahir terbentuk. Sel tunggal yang dikenal sebagai "zigot" dalam ilmu biologi ini akan 
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segera berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi "segumpal 

daging". Tentu saja hal ini hanya dapat dilihat oleh manusia dengan bantuan mikroskop.  

Namun, zigot tersebut tidak melewatkan tahap pertumbuhannya begitu saja. Ia melekat 

pada dinding rahim seperti akar yang kokoh menancap di bumi dengan carangnya. 

Melalui hubungan semacam ini, zigot mampu mendapatkan zat-zat penting dari tubuh 

sang ibu bagi pertumbuhannya. 
4
 

Di sini, pada bagian ini, satu keajaiban penting dari Al Qur'an terungkap. Saat 

merujuk pada zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu, Allah menggunakan kata 

"'alaq" dalam Al Qur'an: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang 

Menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari 'alaq (segumpal darah). Bacalah, dan 

Tuhanmulah Yang Maha Pemurah." (Al Qur'an, 96:1-3)  

Arti kata "'alaq" dalam bahasa Arab adalah "sesuatu yang menempel pada suatu 

tempat". Kata ini secara harfiah digunakan untuk menggambarkan lintah yang menempel 

pada tubuh untuk menghisap darah.  

Tentunya bukanlah suatu kebetulan bahwa sebuah kata yang demikian tepat 

digunakan untuk zigot yang sedang tumbuh dalam rahim ibu. Hal ini sekali lagi 

membuktikan bahwa Al Qur'an merupakan wahyu dari Allah, Tuhan Semesta Alam.  

 

 

Firman Allah :  

 

 ّا ثُمملَح ظَاما الْعنوا فَكَسظَامةَ عغضا الْملَقْنةً فَخغضلَقَةَ ما الْعلَقْنلَقَةً فَخطْفَةَ عّا النلَقْنخ ّثُم
نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنش14 (– أَن(  

Ibnu Katsir menjelaskan mengenai ayat ini: 

 

Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah yakni kami menjadikan nutfah itu, 

yaitu air yang memancar keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang rusuk yang 

keluar yang terletak antara dada dan pusar. Kemudian air mani itu menjadi segumpal 

darah merah yang berbentuk ‘alaqah yang lonjong. Kemuduian Firman Allah : lalu 

Pada tahap awal perkembangannya, bayi dalam rahim ibu berbentuk 

zigot, yang menempel pada rahim agar dapat menghisap sari-sari 

makanan dari darah ibu. Gambar di atas adalah zigot yang terlihat 

seperti sekerat daging. Informasi ini, yang ditemukan oleh embriologi 

modern, secara ajaib telah dinyatakan dalam Al Qur'an 14 abad yang 

lalu dengan menggunakan kata "'alaq", yang bermakna "sesuatu yang 

menempel pada suatu tempat" dan digunakan untuk menjelaskan lintah 

yang menempel pada tubuh untuk menghisap darah.  
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segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, yaitu berbentuk daging kira-kira 

sebesar satu suapan. Daging ini berbentuk dan berpola. Kemudian allah berfirman : dan 

segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, yakni Kami membentuknya menjadi 

bentuk yang memiliki kepala, kedua tangan dan dua kaki dengan tulang saraf dan urat-

uratnya. Kemudian Allah berfirman : lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan 

daging yakni Kami jadikan daging itu sebagai pembungkus, penguat dan pengokoh 

tulang. Ketika Allah menuturkan tentang kekuasaan dan kelembutan-Nya mengenai 

penciptaan manusia dari setetes mani dari satu tahap ketahapan lainnya, dari satu bentuk 

kebentuklainnya hingga terciptalah sosok manusia yang lengkap dan sempurna, 

kemudian Allah berfirman {  نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت } yaitu Maka Maha Suci Allah, 

Pencipta Yang Paling Baik. 
5
 

 

Dalam dunia kodokteran tahapan-tahapan penciptaan manusia dijelaskan lagi 

dengan kemajuan teknologi sehingga lebih jelas, berikut petikan Profesor Moore, 

mengenai tahapan-tahapan pembentukan manusia. Buku 'The Developing Human 

(Perkembangan Manusia)' yang ditulis oleh Profesor Keith Moore telah diterjemahkan ke 

dalam delapan bahasa. Buku ini diakui sebagai salah satu buku referensi sains, dan dipilih 

oleh sebuah komite khusus di Amerika sebagai buku terbaik yang ditulis oleh satu orang. 

Kami bertemu dengan penulis buku ini dan memperlihatkan kepadanya banyak ayat-ayat 

Al-Quran dan Hadits Nabi yang bertepatan dengan spesialisasinya di bidang embriologi.  

Kata 'alaqah dalam Bahasa Arab memiliki tiga makna: 1. 'lintah' 2. 'sesuatu yang 

melayang' 3. 'gumpalan darah beku'  

Ketika membandingkan lintah air yang masih segar dengan embrio pada tahap 

'alaqah, Profesor Moore menemukan kesamaan diantara keduanya. Dia menyimpulkan 

bahwa embrio selama tahap 'alaqah memperoleh penampakan yang sangat mirip dengan 

lintah. Profesor Moore meletakkan sebuah gambar embrio secara berjajar dengan gambar 

lintah (lihat Gambar 3.1). Dia memperlihatkan gambar ini kepada para ilmuwan di 

beberapa konferensi.  

  

Gambar 3.1 Kesamaan penampakan antara sebuah embrio manusia dan seekor lintah 

pada tahap 'alaqah.  
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Arti kedua dari kata 'alaqah adalah 'sesuatu yang melayang', dan ini sesuai apa yang bisa 

kita lihat pada pengikatan embrio selama tahap 'alaqah pada rahim wanita. Arti ketiga 

dari kata 'alaqah adalah 'gumpalan darah beku'. Sangat penting untuk dicatat, 

sebagaimana dinyatakan oleh Profesor Moore, bahwa embrio selama masa 'alaqah 

berkembang melalui saat-saat internal yang diketahui, seperti pembentukan darah di 

pembuluh tertutup sampai dengan putaran metabolis lengkap melalui ari-ari (plasenta). 

Selama tahap 'alaqah, darah ditangkap di dalam pembuluh tertutup, oleh karena itulah 

embrio memperoleh penampakan sebagai gumpalan darah beku, sebagai tambahan pada 

penampakan mirip-lintah. Kedua deskripsi ini secara ajaib diberikan hanya oleh sebuah 

kata dalam ayat Al-Quran 'alaqah.  

Bagaimana mungkin Muhammad sholallahu ‘alahi wasallam mengetahui hal ini 

dengan sendirinya? Profesor Moore juga mempelajari embrio pada tahap mudghah (zat 

yang kenyal/seperti dikunyah). Dia mengambil sepotong benda kenyal dan mengunyah di 

dalam mulutnya, kemudian membandingkannya dengan sebuah gambar embrio pada 

tahap mudghah. Profesor Moore menyimpulkan bahwa embrio pada tahap mudghah 

memiliki penampakan yang sama persis seperti sesuatu yang dikunyah. Beberapa 

penerbit Kanada menerbitkan banyak sekali pernyataan-pernyataan Profesor Moore. 

Sebagai tambahan, dia menampilkan tiga program televisi di mana dia menyorot 

keserasian antara sains modern dengan apa yang ada di dalam Al-Quran selama seribu 

empat ratus tahun. 

Profesor Moore menyatakan di dalam bukunya tentang abad pertengahan: Perkembangan 

sains sangat lamban selama masa pertengahan, dan hanya beberapa poin penting yang 

kita ketahui dalam bidang embriologi yang diteliti selama masa ini. Disebutkan dalam 

Al-Quran, Kitab Suci ummat Islam, bahwa manusia dihasilkan oleh sebuah campuran 

sekresi (zat yang dikeluarkan) dari laki-laki dan wanita. Beberapa referensi menyebutkan 

bahwa manusia diciptakan dari sebuah tetesan sperma, dan ditunjukkan pula bahwa 

organisme hasil pembuahan ini menetap dalam rahim wanita seperti sebuah benih, enam 

hari setelah permulaannya (Blastosit manusia mulai ditanamkan enam hari setelah 

pembuahan. (Lihat gambar 4.1) 

 
Fig. 4.1 

Gambar. 4.1 
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Fig. 5.1 

Female Ovum 

Indung Telur Wanita 

Fig. 5.2 

Male Sperm 

Sperma Pria 

Al-Quran juga menyatakan bahwa tetesan sperma berkembang - menjadi sebuah 

gumpalan darah yang membeku. (Sebuah blastosit yang tertanam atau orok (conceptus) 

yang gugur secara mendadak akan menyerupai sebuah gumpalan darah). Referensi dalam 

Al-Quran juga menyebutkannya sebagai penampakan seperti-lintah pada embrio. Embrio 

juga dikatakan menyerupai - sebuah benda yang dikunyah - seperti permen karet atau 

kayu. (Somites agak menyerupai bekas gigi pada benda yang dikunyah - lihat Gambar 

4.2).  

 
Fig. 4.2 

Gambar 4.2 

Embrio yang berkembang bisa dianggap sebagai manusia pada hari ke-40 atau ke-42 dan 

tidak lagi menyerupai hewan pada tahap ini. (Lihat Gambar 4.3) (Embrio manusia mulai 
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mendapatkan karakteristik manusia pada tahap ini). Al-Quran juga menyebutkan bahwa 

embrio berkembang dalam - tiga dinding kegelapan. Mungkin hal ini berkenaan dengan 

(1) dinding abdomin muka, (2) dinding rahim, dan (3) selaput amniochorionic. (Lihat 

Gambar 4.4) Ruang yang tersedia tidak memungkinkan untuk mendiskusikan beberapa 

referensi yang menarik pada perkembangan dalam masa sebelum kelahiran manusia yang 

disebutkan di dalam Al-Quran. 

 
Fig. 4.3 

Gambar. 4.3 

 
Gambar 4.4 

Figure 4.4 

Inilah yang ditulis Dr. Moore di dalam bukunya, segala puji bagi Allah, dan saat 

ini sedang disebarkan ke seluruh dunia. Pengetahuan ilmiah telah membebankan 

tanggung jawab bagi Profesor Moore untuk menyebutkan hal ini di dalam bukunya. Dia 

telah menyimpulkan bahwa pengklasifikasian tahap perkembangan embrio modern, yang 
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diadopsi seluruh dunia, tidaklah mudah dicerna dan tidak komprehensif. 

Pengklasifikasian yang ditawarkan ini tidak mengena dalam menjelaskan tahap-tahap 

embrionik karena tahap-tahap ini dinyatakan secara numerik, yaitu tahap 1, tahap 2, tahap 

3, dsb. Pembagian yang diwahyukan dalam Al-Quran tidak bergantung pada sistem 

numerik. Akan tetapi didasarkan pada kejelasan dan kemudah-diidentifikasikannya rupa 

atau bentuk yang dilewati oleh embrio. 

Al-Quran menjelaskan tahap-tahap perkembangan sebelum kelahiran sebagai 

berikut: nutfah, yang berarti 'sebuah tetesan' atau 'sejumlah kecil air'; 'alaqah yang berati 

sebuah 'struktur yang mirip-lintah'; mudghah, yang berarti sebuah 'benda yang 

dikunyah'; 'idhaam, yang berarti 'tulang' atau 'kerangka'; kisaa ul idham bil-laham, 

yang berarti 'penutupan tulang dengan daging atau otot', dan al-nash'a yang berarti 

'pembentukan janin yang jelas'. Profesor Moore telah mengenali bahwa pembagian secara 

Al-Quran ini sebenarnya berdasarkan pada fase-fase yang berbeda dalam pertumbuhan 

janin sebelum dilahirkan. Dia telah menyatakan bahwa pembagian dengan metoda ini 

menghasilkan deskripsi secara ilmiah yang lebih luwes, elegan, mudah difahami dan 

praktis [dari pada dengan sistem numerik di atas, pent.] 

Dalam salah satu konferensi yang dihadirinya, Profesor Moore menyatakan sebagai 

berikut: 'Embrio berkembang dalam rahim wanita atau uterus dilindungi oleh tiga 

dinding, atau tiga lapisan, sebagaimana terlihat pada slide berikutnya [slide asli tidak 

ditampakkan - Ed.]. (A) menggambarkan dinding abdomin muka, (B) dinding rahim, dan 

(C) selaput amniochorionic. (lihat gambar 4.5) Karena rumitnya pentahapan embrio 

manusia, melalui proses perubahan yang terus-menerus selama perkembangan, dapat 

diajukan sebuah sistem pengklasifikasian baru dengan menggunakan tahap-tahap yang 

disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sistem yang diajukan lebih sederhana, luwes, 

dan sesuai dengan pengetahuan embriologi saat ini. 

 
Fig. 4.5 

Gambar 4.5 

Allah berfirman : lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, secara 

ilmiah di jelaskan sebagai berikut : 
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Sisi penting lain tentang informasi yang disebutkan dalam ayat-ayat Al Qur'an adalah 

tahap-tahap pembentukan manusia dalam rahim ibu. Disebutkan dalam ayat tersebut 

bahwa dalam rahim ibu, mulanya tulang-tulang terbentuk, dan selanjutnya terbentuklah 

otot yang membungkus tulang-tulang ini.  

Embriologi adalah cabang ilmu yang mempelajari perkembangan 

embrio dalam rahim ibu. Hingga akhir-akhir ini, para ahli embriologi 

beranggapan bahwa tulang dan otot dalam embrio terbentuk secara 

bersamaan. Karenanya, sejak lama banyak orang yang menyatakan 

bahwa ayat ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Namun, 

penelitian canggih dengan mikroskop yang dilakukan dengan 

menggunakan perkembangan teknologi baru telah mengungkap bahwa 

pernyataan Al Qur'an adalah benar kata demi katanya.  

Penelitian di tingkat mikroskopis ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam rahim 

ibu terjadi dengan cara persis seperti yang digambarkan dalam ayat tersebut. Pertama, 

jaringan tulang rawan embrio mulai mengeras. Kemudian sel-sel otot yang terpilih dari 

jaringan di sekitar tulang-tulang bergabung dan membungkus tulang-tulang ini.  

Peristiwa ini digambarkan dalam sebuah terbitan ilmiah dengan kalimat berikut:  

Dalam minggu ketujuh, rangka mulai tersebar ke seluruh tubuh 

dan tulang-tulang mencapai bentuknya yang kita kenal. Pada 

akhir minggu ketujuh dan selama minggu kedelapan, otot-otot 

menempati posisinya di sekeliling bentukan tulang. (Moore, 

Developing Human, 6. edition,1998.)  

Singkatnya, tahap-tahap pembentukan manusia sebagaimana 

digambarkan dalam Al Qur'an, benar-benar sesuai dengan 

penemuan embriologi modern.  

 

Tahapan-tahapan perkembangan bayi dalam rahim ibu 

dipaparkan dalam Al Qur'an. Sebagaiman diuraikan dalam ayat 

ke-14 surat Al Mu'minuun, jaringan tulang rawan pada embrio 

di dalam rahim ibu mulanya mengeras dan menjadi tulang keras. 

Lalu tulang-tulang ini dibungkus oleh sel-sel otot. Allah 

menjelaskan perkembangan ini dalam ayat: "…dan segumpal 

daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu 

Kami bungkus dengan daging". 

 

Kemudian Firman Allah :  

نيقالالْخ نسأَح اللَّه كاربفَت رلْقًا آخخ اهأْنش14 (– أَن(  
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Artinya : Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain, yakni kami tiupkan 

kepadanaya ruh sehingga ia bergerak dan menjadi makhluk lain yang memiliki 

pendengaran, pengelihatan, penciuman dan dinamika.  

 

Tiga Tahapan Bayi dalam Rahim 
6
 

Dalam Al Qur'an dipaparkan bahwa manusia diciptakan melalui tiga tahapan dalam 

rahim ibunya.  

"... Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga 

kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang 

mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; maka 

bagaimana kamu dapat dipalingkan?" (Al Qur'an, 39:6)  

Sebagaimana yang akan dipahami, dalam ayat ini ditunjukkan bahwa seorang manusia 

diciptakan dalam tubuh ibunya dalam tiga tahapan yang berbeda. Sungguh, biologi 

modern telah mengungkap bahwa pembentukan embrio pada bayi terjadi dalam tiga 

tempat yang berbeda dalam rahim ibu. Sekarang, di semua buku pelajaran embriologi 

yang dipakai di berbagai fakultas kedokteran, hal ini dijadikan sebagai pengetahuan 

dasar. Misalnya, dalam buku Basic Human Embryology, sebuah buku referensi utama 

dalam bidang embriologi, fakta ini diuraikan sebagai berikut:  

"Kehidupan dalam rahim memiliki tiga tahapan: pre-embrionik; dua setengah minggu 

pertama, embrionik; sampai akhir minggu ke delapan, dan janin; dari minggu ke delapan 

sampai kelahiran." (Williams P., Basic Human Embryology, 3. edition, 1984, s. 64.)  

Fase-fase ini mengacu pada tahap-tahap yang berbeda dari perkembangan seorang bayi. 

Ringkasnya, ciri-ciri tahap perkembangan bayi dalam rahim adalah sebagaimana berikut: 

- Tahap Pre-embrionik 

Pada tahap pertama, zigot tumbuh membesar melalui 

pembelahan sel, dan terbentuklah segumpalan sel yang 

kemudian membenamkan diri pada dinding rahim. Seiring 

pertumbuhan zigot yang semakin membesar, sel-sel 

penyusunnya pun mengatur diri mereka sendiri guna 

membentuk tiga lapisan.  

- Tahap Embrionik 

Tahap kedua ini berlangsung selama lima setengah minggu. Pada masa ini bayi disebut 

sebagai "embrio". Pada tahap ini, organ dan sistem tubuh bayi mulai terbentuk dari 

lapisan- lapisan sel tersebut.  
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- Tahap fetus 

Dimulai dari tahap ini dan seterusnya, bayi disebut sebagai "fetus". Tahap ini dimulai 

sejak kehamilan bulan kedelapan dan berakhir hingga masa kelahiran. Ciri khusus 

tahapan ini adalah terlihatnya fetus menyerupai manusia, dengan wajah, kedua tangan 

dan kakinya. Meskipun pada awalnya memiliki panjang 3 cm, kesemua organnya telah 

nampak. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 30 minggu, dan perkembangan 

berlanjut hingga minggu kelahiran.  

Informasi mengenai perkembangan yang terjadi dalam rahim ibu, baru didapatkan setelah 

serangkaian pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Namun sebagaimana 

sejumlah fakta ilmiah lainnya, informasi-informasi ini disampaikan dalam ayat-ayat Al 

Qur'an dengan cara yang ajaib. Fakta bahwa informasi yang sedemikian rinci dan akurat 

diberikan dalam Al Qur'an pada saat orang memiliki sedikit sekali informasi di bidang 

kedokteran, merupakan bukti nyata bahwa Al Qur'an bukanlah ucapan manusia tetapi 

Firman Allah.  

 

Dalam ayat ke-6 surat Az Zumar, disebutkan bahwa manusia 

diciptakan dalam rahim ibu dalam tiga kegelapan. Embriologi modern 

telah mengungkap bahwa perkembangan ebriologi bayi terjadi pada 

tiga daerah yang berbeda dalam rahim ibu.  

 

Firman Allah Ta’ala:   

)15 (-  ثُمّ إِنّكُم بعد ذَلك لَميِّتونَ   
Artinya : Kemudian, sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-

benar akan mati.yakni setelah kamu mengalami pertumbuhan pertama dari ketiadaaan 

ini, kamu akan berkahir dengan kematian. Lalu Allah berfirman : Kemudian, 

sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat (ayat 16) 

yakni bahwa setiap manusia akan dibangkitkan setelah di hari kiamat, maka manusia itu 

akan dihisab dan setiap orang akan dibalas sesuai amalnya. Jika amalnya baik dibalas 

dengan kebaikan dan jika amalnya buruk dibalas dengan keburukan.sebagaiman firman 

Allah Ta’la  

 

هازِينوم ثَقُلَت نا مّفَأَم - ةياضر ةيشي عف وفَه - هازِينوم فَّتخ نا مّأَمةٌ - واوِيه هّفَأُم   
“Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan) nya, maka dia berada 

dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan 

(kebaikan) nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.” (QS : Al Qori’ah : 6-

9)  

هرا يريخ ةّثْقَالَ ذَرلْ ممعي نفَم - هرا يّرش ةّثْقَالَ ذَرلْ ممعي نمو   
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Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat 

(balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, 

niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. (QS : Al Zalzalah : 7-8) 

 

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan 

tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak (pula) kehinaan. 

Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang 

mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. 

Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari (azab) Allah, seakan-akan muka 

mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah 

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS Yunus : 26-27) 

Orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zhalim 

kepada diri mereka sendiri, lalu mereka menyerah diri (sambil berkata); "Kami sekali-

kali tidak mengerjakan sesuatu kejahatan pun". (Malaikat menjawab): "Ada, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan". Maka masukilah 

pintu-pintu neraka Jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat 

orang-orang yang menyombongkan diri itu. Dan dikatakan kepada orang-orang yang 

bertakwa: "Apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab: "(Allah 

telah menurunkan) kebaikan". Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat 

(pembalasan) yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah 

sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, (yaitu) surga Adn yang mereka masuk ke 

dalamnya, mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam surga itu mereka mendapat 

segala apa yang mereka kehendaki. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang-

orang yang bertakwa. (QS An Nahl : 28-31) 

(Ingatlah) suatu hari (ketika) tiap-tiap diri datang untuk membela dirinya sendiri 

dan bagi tiap-tiap diri disempurnakan (balasan) apa yang telah dikerjakannya, sedang 

mereka tidak dianiaya (dirugikan). (QS An Nahl : 111) 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes Nuthfah amsyaz 

(yang bercampur). Kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan Karena itu 

kami jadikan ia mendengar dan melihat." (Q.S Al Insan 76 : 2). 

 

Wallahu’alam bi Showab 

 

Maraji: 

 

1. Tafsir Ibnu Katsir : http://quran.al-

islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=KATHEER&nType=1&nSora=1

&nAya=1 

2. http://keajaibanalquran.com/ 

3. http://abdshomad.8m.com/offline/www.it-is-truth.org/chapters/stagesa.htm  

 

Footnote: 

                                                 
1
 Maksudnya : Bahwa Allah menciptakan manusia itu dari saripati tanah, dan manusia itu adalah Adam A.S 

(pada awalnya). 
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2
 Tafsir Ibnu katsir : http://quran.al-

islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=23&nAya=12&taf=KATHEE

R&tashkeel=0  
3
 http://keajaibanalquran.com/biology_04.html  

4
 (Moore, Keith L., E. Marshall Johnson, T. V. N. Persaud, Gerald C. Goeringer, Abdul-Majeed A. Zindani, 

and Mustafa A. Ahmed, 1992, Human Development as Described in the Qur'an and Sunnah, Makkah, 

Commission on Scientific Signs of the Qur'an and Sunnah, s. 36) 
5
 Tfasir Ibnu Katsir :  http://quran.al-

islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?nType=1&bm=&nSeg=0&l=arb&nSora=23&nAya=14&taf=KATHEE

R&tashkeel=0  
6
 http://keajaibanalquran.com/biology_08.html  


