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ABSTRAK 

 

EKSISTENSI MANUSIA  

(Analisis Kritis Eksistensialisme Barat dan Islam) 

 

Oleh : 

Hudori 

 

Persoalan terbesar sepanjang masa yang senantiasa dihadapi manusia 

adalah tentang diri manusia itu sendiri. Siapakah manusia itu, dari mana asalnya 

mengapa dia ada berbedakah ia dengan makhluk lain, apa bedanya sampai dimana 

batas kemampuannya dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya 

mengenai masalah manusia yang mendorong para filosof dengan kemampuan 

logikanya mencoba untuk merumuskan pemikirannya tentang manusia.  

Para filosof eksistensialis mengangkat tema kehidupan sebagai topic 

filsafat yang penting karena merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindarkan dan 

merupakan refleksi dan keterbatasan manusia. Kalau seseorang memandang 

filsafat dan perkembangannya, filsafat kiranya dapat digolongkan sebagai 

pemikiran yang tidak lepas dari masalah-masalah yang menurut kebenarannya 

secara real diantaranya tentang kehidupan.  

Munculnya  paham eksistensialisme merupakan kritik terhadap filsafat 

klasik dan pertengahan yang cenderung fatalisme. Pada era filsafat klasik dan 

pertengahan akar-akar historis eksistensialisme suadah ada tetapi yang dibahas 

adalah manusia dipandang sebagi manusia dan menjadikan manusia sebagai objek 

pemikirannya sehingga terlepas dari kehidupan nyata (Abstrak), “Pemikir-pemikir 

filsafat terdahulu turut menghancurkan kebebasan manusia itu sendiri, dan analisis 

filsafatnya bersifat abstrak seolah-olah sang pemikir tidak memikirkan dirinya 

secara  konkrit”. 

Filsafat eksistensialisme juga berbicara tentang kehidupan manusia baik sebagai 

makhluk yang berakal  maupun kemampuannya. Filsafat selalu mengandalkan 

akal, sehingga keberadaan manusia terletak pada kemampuan akalnya dan tidak 

jarang mengkesampingkan tuhan seperti yang dikemukakan humanism.  

 Sedangkan dalam pandangan islam, manusia adalah ciptaan allah SWT, 

sebagai khalifah di bumi yang selalu mengabdi dan menyembah kepada-Nya, dan 

menjalin hubungan dan kerjasama sesama nya guna mencapai kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat.  

 Islam juga membicarakan tentang eksistensi dan keberadaan manusia di 

muka bumi ini baik sebagai khalifah maupun sebagai hamba pencari kebenaran. 

Eksistensi manusia dalam pandangan islam, di smping diberikan akal, tetapi juga 

masih harus dilengkapi dengan amal sholeh dan qalbunya inilah yang 

membedakan manusia dari binatang sehingga mampu menjadi khalifah di muka 

bumi ini.  

Sehingga untuk membahasnya memerlukan pembahasan serta 

menggunakan metode antara lain, jenis penelitian dengan menggunakan library 

research, dimana beberapa bahan bacaan yang bisa dijadikan bahan rujukan, 

yakni memakai perbandingan dengan membandingkan antara eksistensi manusia 
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menurut eksistensialisme dan eksistensi manusia menurut islam. Untuk menarik 

kesimpulan dari apa yang penulis kemukakan yakni dengan menggunakan metode 

deduktif. Sebagaimana kita maklum bahwa eksistensialisme dan islam yang 

menjadi objek pembicaraan adalah eksistensi manusia, dimana manusia adalah 

makhluk yang berakal dan beda dengan makhluk lainnya atau binatang lainnya.  

 

Dalam penelitian dditemukan beberapa hal  

 

1. Kehidupan manusia menurut Eksistensialisme (filosof) bahwa 

eksistensi manusia terdapat pada kebebasan, sehingga demikian maka 

akan diketemukan eksistensi dirinya. Padahal karena gilirannya 

manusia bebas pada akhirnya timbul kegagalan dan rasa takut yang 

tidak beralasan. 

2. Eksistensi manusia menurut faham eksistensialisme dalam pandangan 

islam selain pada amal sholehnya,akal, juga pada qalbunya artinya 

tidak mutlak pada akal fikirannya, manusia mmempunyai jiwa yang 

memungkinkan otak untuk berfikir, kalbunya menjadi sumber 

penghayatan rohaniah dan tangan menjadi pangkal tehknik, 

mewujudkan apa yang difikirkan otak dan dirasakan oleh kalbunya. 
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MOTTO 

 

          

 

Artinya : “sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam 

bentuk yang sebaik-baiknya”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan judul  

Judul merupakan bagian penting dan  mutlak kegunaannya dalam semua 

bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat 

memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Skripsi ini 

berjudul “EKSISTENSI MANUSIA” (Analisis Kritis Eksistensialisme Barat dan 

Islam). Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini 

maka penulis perlu menjelaskan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat dalam 

judul tersebut.  

EKSISTENSI Kata eksistensi berasal dari kata latin eksistere dari eks 

keluar sister membuat berdiri artinya apa yang ada apa yang memiliki aktualitas 

apa yang dialami konsep ini menekankan bahwa suatu itu ada.
1
 

MANUSIA adalah salah satu jenis makhluk allah yang diberikan 

kelebihan dari makhluk allah yang lain, kelebihan  itu antara lain dalam bentuk 

fisik, diberikannya akal fikiran, sehingga dengan demikian manusia mampu 

membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah,baik dan 

yang buruk, manusiapun oleh allah diciptakan dalam bentuk yang sempurna.
2
 

Dengan demikian eksistensi manusia adalah suatu eksistensi yang dipilih dalam 

kebebasan. Bereksistensi berarti muncul dalam suatu perbedaan yang harus 

dilakukan tiap orang bagi dirinya sendiri. 

                                                           
1
http://wwwkompasiana.com/ferichaicha/eksistensi manusia_550eac8ea33311ab2dba83a

4,tgl 20, 12:30 wib 
2
Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya,(Pelita III, 1979/1980),h.1078. 

http://wwwkompasiana.com/ferichaicha/eksistensi�manusia_550eac8ea33311ab2dba83a4,tgl
http://wwwkompasiana.com/ferichaicha/eksistensi�manusia_550eac8ea33311ab2dba83a4,tgl
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EKSISTENSIALISME ialah berasal dari bahasa inggris existence (Hal 

ada, hal hidup), bahasa latin exsitere yang berarti muncul, ada, timbul, memiliki 

keberadaan actual, sedangkan exs (keluar) dan sister (tampil, muncul).
3
 Dengan 

demikian eksistensialisme merupakan suatu  konsen yang menekankan bahwa 

sesuatu itu ada. Dan yang membedakan setiap hal yang ada dari tiada adalah fakta. 

Serta setiap hal yang ada itu mempunyai eksistensi.   

Penjelasan-penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa pembahas skripsi 

ini adalah untuk menganalisa ajaran tentang eksistensi manusia menurut aliran 

eksistensialisme, dan pandangan  islam terhadap konsep eksistensialisme serta 

perbedaan antara konsep eksistensialisme dengan konsep islam.  

  

B. Alasan Memilih Judul  

Beberapa alas an yang melandasi pemikiran penulis untuk memilih judul 

skripsi ini adalah sebagai berikut:  

1. Penulis tertarik menulis dan mengkaji eksistensi manusia menurut 

eksistensialisme karena dalam konsep eksistensialisme merupakan sebuah 

sikap terhadap eksistensi manusia menekankan kepada pengalaman hidup 

nyata dan langsung dari tiap tiap orang, karena setiap hal yang ada dari 

tiada adalah fakta.  

2. Islam adalah suatu agama yang berbicara tentang eksistensi manusia 

secaramenyeluruh dan mendasar, karena islam suatu agama yang 

diturunkan oleh allah SWT,melalui malaikat jibril kepada rosul-Nya nabi 

                                                           
3
 Loren Bagus,Kamus Filsafat, (PT.Gramedia, Jakarta, 1996), h.183 
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Muhammad SAW, untuk manusia, dan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup 

untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Persoalan terbesar sepanjang masa yang senantiasa dihadapi manusia 

adalah tentang diri manusia itu sendiri. Siapakah manusia itu, dari mana asalnya 

mengapa dia ada berbedakah ia dengan makhluk lain, apa bedanya sampai dimana 

batas kemampuannya dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya 

mengenai masalah manusia yang mendorong para filosof dengan kemampuan 

logikanya mencoba untuk merumuskan pemikirannya tentang manusia.  

Para filosof eksistensialis mengangkat tema kehidupan sebagai topic 

filsafat yang penting karena merupakan peristiwa yang tidak bisa dihindarkan dan 

merupakan refleksi dan keterbatasan manusia. Kalau seseorang memandang 

filsafat dan perkembangannya, filsafat kiranya dapat digolongkan sebagai 

pemikiran yang tidak lepas dari masalah-masalah yang menurut kebenarannya 

secara real diantaranya tentang kehidupan.  

Munculnya  paham eksistensialisme merupakan kritik terhadap filsafat 

klasik dan pertengahan yang cenderung fatalisme. Pada era filsafat klasik dan 

pertengahan akar-akar historis eksistensialisme suadah ada tetapi yang dibahas 

adalah manusia dipandang sebagi manusia dan menjadikan manusia sebagai objek 

pemikirannya sehingga terlepas dari kehidupan nyata (Abstrak), “Pemikir-pemikir 

filsafat terdahulu turut menghancurkan kebebasan manusia itu sendiri, dan analisis 
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filsafatnya bersifat abstrak seolah-olah sang pemikir tidak memikirkan dirinya 

secara  konkrit”.
4
  

Eksistensialisme adalah paham atau aliran filsafat yang memandang 

gejala-gejala dengan berpangkal pada eksistensi pandangannya relative moderen 

dalam filsafat. Pelopor gerakan ini adalah soren Kierkegaard (1813-1855), filosof 

asal Denmark yang menentang keras pemikiran abstraknya hegel yang 

menyatakan manusia telah hilang atau tidak memiliki kepribadian lagi, sedangkan 

menurut kiergaard dalam eksistensialisme menekankan secara khusus kepada 

individu, pentingnya subjektifitas dan penderitaan sebagai emosi sentral 

kehidupan manusia. Salah satu tokoh eksistensialisme lainnya yang mencoba 

mengembangkan pemikirannya adalah Heir Degger yang melandaskan kebebasan 

manusia dan Nietzsche yang mentemakan gerakannya “allah telah mati” dan tiap-

tiap individualis mencari nilai-nilainya sendiri, sebagai jembatan masa depan.
5
 

Kierkegaard mengawali pemikirannya bidang eksistensi dengan 

mengajukan pernyataan ini;  bagi manusia, yang terpenting dan utama adalah 

keadaan dirinya atau eksistensi dirinya. Eksistensi manusia bukanlah statis tetapi 

senantiasa menjadi, artinya manusia itu selalu bergerak dari kemungkinan 

kenyataan. Proses ini berubah, bila kini sebagai sesuatu yang mungkin, maka 

besok akan berubah menjadi kenyataan. Karena manusia itu memiliki kebebasan, 

maka gerak perkembangan ini semuanya berdasarkan pada manusia itu sendiri. 

Eksistensi manusia justru terjadi dalam kebebassannya. Kebebasan itu muncul 

dalam aneka perbuatan manusia. Baginya bereksistensi berarti berani mengambil 

                                                           
4
 Save M. Dagun, Filsafat Eksistensialisme, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), h. 45 

5
 Vincent Martin, O.P, Filsafat Eksistensialisme, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001), h.6 
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keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya, jika kita tidak 

berani mengambil keputusan dan tidak berani berbuat, maka kita tidak 

bereksistensi dalam arti sebenarnya.  

Kierkegaard membedakan tiga bentuk eksistensi, yaitu estetis, etis, dan 

rligius.  Eksistensi estetis menyangkut kesenian, keindahan. Manusia hidup dalam 

lingkungan dan masyarakat, karena itu fasilitas yang dimiliki dunia dapat 

dinikmati manusia sepuasnya. Di sini eksistensi estetis hanya bergelut terhadap 

hal-hal yang dapat mendatangkan kenikmatan pengalaman emosi dan nafsu.  

Eksistensi ini tidak mengenal ukuran norma,  tidak adanya keyakinan akan 

iman yang menentukan. Eksistensi etis. Setelah manusia menikmati fasilitas 

dunia, maka ia juga memperhatikan dunia batinnya. Untuk keseimbangan hidup, 

manusia tidak hanya condong pada hal-hal yang konkrit saja tapi harus 

memperhatikan situasi batinnya yang sesuai dengan norma-norma umum. Sebagai 

contoh untuk menyalurkan dorongan seksual (estetis) dilakukan melalui jalur 

perkawinan (etis).   

Eksistensi religius. Bentuk ini tidak lagi membicarakan hal-hal konkrit, 

tetapi sudah menembus inti yang paling dalam dari manusia. Ia bergerak kepada 

yang absolut, yaitu Tuhan. Semua yang menyangkut Tuhan tidak masuk akal 

manusia. Perpindahan pemikiran logis manusia ke bentuk religius hanya dapat 

dijembatani lewat iman religius.
6
  

Gabriel Marcel muncul di pertengahan abad ke-20 Masehi, ia mencoba 

mengkaji eksistensialisme dengan menyatukan ilmu filsafat dan seni drama yang 

                                                           
6
 http://ujeberkarya.blogspot.co.id/2010/01/filsafat-eksistensialisme.html 

http://ujeberkarya.blogspot.co.id/2010/01/filsafat-eksistensialisme.html
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menurutnya metode ini sangat efektif untuk mengetahui manuisa secara konkrit, 

“cara pendekatan saya adalah dari kehidupan memanjat sampai ketaraf pemikiran  

lalu turun lagi dari pemikiran kehidupan dengan usaha untuk menerangi 

kehidupan itu”.
7
 

Menurut Maecel eksistensi manusia bergerak diantara dua kutub, yaitu; 

“berada” dan “tidak berada”. Pikirannya berawal dari “berada”, dimana awalnya 

manusia merasa heran dan kagun atas keberadaan dirinya yang nyata terdiri dari 

manusia dan tubuh. Antara tubuh dan manusia itu satu kesatuan yang saling 

membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan sebagaimana dikatakannya, “antara 

manusia dan tubuh ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainya, dengan bersatunya 

manusia dengan tubuh maka muncullah “saya” yang bersifat ”otonomi” atau 

tertutup bagi orang lain”.
8
  

Manusia dengan mengagumi saja belum berfilsafat, merenungi dan 

penyerahan diri yang mendalam atau refleksi merupakan fase yang hakiki dalam 

berfilsafat sebagaimana dilukiskan Marcel, “supaya hidup” saya “dalam dunia 

mencapai arti sepenuh-penuhnya, perlu saya tinggalkan taraf pra sadar itu dan 

menuju ke sadran sungguh-sungguh”.
9
 Dalam hal ini manusia harus keluar dari 

pengasingan dari “otonomi” dan mengakui akan kehadiran orang lain dan alam 

sekitarnya. Dalam merefleksi ini muncul rasa “cinta kasih” yang mengantarkan 

“saya” mengakui kehadiran orang lain sebagai “engkau (toi)” sebagai mana 

dikatakannya, “di dalam cinta kasih  itu manusia akan menyelami sesamanya 

sebagai suatu apel atau suatu panggilan yang memanggil supaya keluar dari 

                                                           
7
 K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX Jilid II,( PT Gramedia, Jakarta, 1996), h. 65 

8
 Harun Hadiwidjono, Sejarah Filsafat 2, (Kanisius, Yogyakarta, 1992), h. 175 

9
 K. Bertens,Filsafat Barat abad XX Jilid II……., h. 66 
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dirinya sendiri dan menerima sesamanya sebagai engkau (toi), dengan demikian ia 

akan berpartisipasi dengan subjektivitas sesamanya”.
10

  

Manusia dengan cinta kasih, bebas berkehendak, berfikir satu sama 

lainnya yang akhirnya antara “saya” dengan “engkau” (toi)” dipersatukan dalam 

komunitas yang luas yaitu “kita”. Disinilah jalan terbuka bagi kontak baru dengan 

realitas yang disebut Marcel Fase explorasi, “dalam fase ini saya mengambil 

bagian “ada”, disini saya menerima secara bebas realitas dimana saya berada, 

termasuk juga diri saya sendiri”.
11

 Disini lah peralihan dari eksistensi manusia ke 

“ada” dan dapat dilihat bagaimana Marcel melalui metodenya dari kehidupan dan 

akhirnya kembali lagi pada kehidupan. 

Eksistensialisme suatu aliran filsafat yang  pahamnya berpusat pada 

manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya yang bebas tanpa 

mengetahui mana yang benar dan mana yang tidak benar.
12

 

Eksistensialisme tidak membahas esensi manusia secara abstrak, 

melainkan secara spesifik meneliti kenyataan kongkrit manusia sebagaimana 

manusia itu sendiri berada dalam dunianya. Eksistensialisme tidak mencari esensi 

atau substansi yang ada dibalik penampakan manusia, melainkan hendak 

mengungkap eksistensi manusia sebagaimana yang dialami manusia itu sendiri. 

Esensi atau substansi mengacu  pada sesuatu yang umum, abstrak, statis sehingga 

                                                           
10

 Harun Hadiwidjono, Sejarah Filsafat 2,……., h. 176 
11

 K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX Jilid II,….., h. 68 
12

 Departemen Pendidikan,Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga(Jakarta Balai 

Pustaka,2007),h. 289.  
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menafikan sesuatu  yang  kongkret, individual, dan dinamis. Sebaliknya eksistensi 

justru mengacu pada sesuatu yang kongkrit,individual dan dinamis.
13

  

Eksistensialisme adalah aliran dalam sejarah filsafat yang merupakan 

reaksi terhadap penempatan manusia yang abstrak, impersonal yang dibangun 

oleh rasionalisme pada zaman pencerahan dan kantianisme jerman serta 

positifisme. Sebagai suatu aliran filsafat eksistensialisme dapat merupakan reaksi 

terhadap idealism maupun materialisme. Sebagai suatu aliran filsafat 

eksistensialisme dapat merupakan reaksi terhadap idealism maupun materialism. 

Istilah dari kata eksistensialisme berasal dari kata bahasa inggris existence atau 

kata latin existere. Eksistensialisme merupakan suatu ajaran atau aliran yang 

mengutamakan eksistensi. Ek berarti keluar sistensi berarti dirinya sendiri. Dalam 

kamus didapati ex berarti keluar dan sistere berarti tampil, muncul atau ada atau 

timbul. Eksistensi adalah suatu cap bagi keberadaan manusia dan hanya manusia 

yang memiliki keberadaan. Eksistensi adalah kesempurnaan. Dengan 

kesempurnaan sesuatu menjadi eksisten. Manusia berada berarti memiliki 

kesadaran, manusia harus berbuat, membuat, merencanakan, mengolah, menjadi 

dirinya sendiri. Menurut Bertrand Russel (1966), eksistensi disamakan dengan 

fungsi. Banyak corak eksistensialisme dalam sejarah. Hal itu bergantung filusuf 

yang memandangnya. Filsafat eksistensi memandang manusia itu secara terbuka, 

memberikan tekanan kongkrit, pengalaman yang eksistensial, realitas manusia 

adalah kongkrit.  

                                                           
13

 Zainal Abidin, Filsafat Manusia,(Pt.Remaja Rosdakarya,Bandung,2014),h.33 
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Eksistensialisme dipelopori oleh Soren Kierkegaard dan Martin 

Heidegger. Teori kiergaard  menurut pandangan eksistensialisme manusia itu 

adalah kongkrit, sebagai realitas yang eksis. Manusia menjadi sempurna karena 

bereksistensi. Setiap manusia memiliki cara yang berbeda-beda dalam 

menghadapi diri sendiri bersama dengan lingkungan manusia lainnya. 
14

  

Manusia dengan cinta kasih, bebas berkehendak, berfikir satu sama 

lainnya yang akhirnya antara “saya” dengan “engkau” (toi)” dipersatukan dalam 

komunitas yang luas yaitu “kita”. Disinilah jalan terbuka bagi kontak baru dengan 

realitas yang disebut Marcel Fase explorasi, “dalam fase ini saya mengambil 

bagian “ada”, disini saya menerima secara bebas realitas dimana saya berada, 

termasuk juga diri saya sendiri”.
15

 Disini lah peralihan dari eksistensi manusia ke 

“ada” dan dapat dilihat bagaimana Marcel melalui metodenya dari kehidupan dan 

akhirnya kembali lagi pada kehidupan. Eksistensi berarti keberadaan, akan tetapi 

didalam filsafat eksistensialisme istilah eksistensi memiliki arti tersendiri. 

Tampaknya didalam filsafat eksistensialisme istilsh eksistensi memiliki arti cara 

manusia berada didalam dunia, dan hal ini berbeda dengan cara berada benda-

benda, sebab benda-benda tidak sadar akan keberadaannya sebagai sesuatu yang 

memiliki hubungan dengan yang lain, dan berada di samping yang lain. Secara 

lengkap eksistensi memiliki hubungan dengan yang lain, dan berada di samping 

yang lain. Secara lengkap eksistensi memiliki makna bahwa manusia berdiri 

sebagaidirinya sebagai dirinya dengan keluar dari diri sendiri. Maksudnya ialah 

manusia sadar bahwa dirinya ada. Dalam pemikiran ini jelas bahwa manusia dapat 

                                                           
14

 Fauzie Nurdin,M.S. Pengantar Filsafat, (Panta Rhei Books,Jogjakarta,septenber 

2014).h,159-160 
15

K. Bertens,Filsafat Barat Abad XX Jilid II,….., h. 68 
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memastikan diri bahwa dirinya ada. Amat sukar mengatakan apa eksistensialisme 

itu, karena didalamnya terkandung beberapa aliran yang sungguh-sungguh tidak 

sama. Pengaruh yang mengenai aliran ini bermacama-macam. Dalam keterangan 

yang amat sederhana ini akan kami majukan sifat-sifat umum penganut-penganut 

yang dinamai orang eksistensialisme itu:  

1. Orang menyuguhkan dirinya (existere) dalam kesungguhan yang tertentu. 

2. Orang harus berhubungan dengan dunia. 

3. Orang merupakan kesatuan sebelum ada perpisahan antara jiwa dan 

badan. 

4. Orang berhubungan dengan ada.   

Walaupun dalam sifat-sifat yang umum di atas itu ternyata bahwa manusia 

(orang) terdapat pada pusat pemikiran eksistensialisme, akan tetapi jangan kira 

bahwa eksistensialisme ini filsafat manusia (antropologia), bukan ! yang menjadi 

tujuannya ialah mengerti akan realitas seluruhnya, untuk menyadari apakah 

sebenarnya mengerti itu, maka orang harus mempunyai pengetahuan tentang 

manusia, yang tahu itu.
16

   

Manusia dilihat dari sisi Islam adalah salah satu mahkluk ciptaan Allah 

SWT, yang ditugaskan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut: 

                  …  

                                                           
16

 Sudarsono, S.H., M.Si., Ilmu Filsafat Suatu Pengantar.(,PT. Rineka Cipta, Jakarta,Cet 

ke-2, 2008)., h.344-345.  
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Artinya: “ Ingatlah ketika Tuhan-mu berfirman kepada malaikat,”sesungguhnya 

Aku hendak menciptakan manusia sebagai khalifah dimuka bumi”
17

   

 

Ayat diatas memberikan gambaran bahwa proses awal penciptaan manusia 

itu bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan manusia di bumi, dan 

merupakan tanda permulaan bagi peradaban dan kebudayaan manusia. Begitu 

besar tugas dan tanggung jawab manusia., yang langit, bumi beserta isinya bahkan 

malaikatpun tidak mampu memikulnya,  oleh karena itu Allah memberikan 

manusia suatu potensi berupa akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya dan 

membuat malaikat patuh sujud kepadanya serta mendapatkan derajat yang lebih 

mulia.  

Manusia harus memelihara kemuliaan dan kelebihan yang dimiliki serta 

memanfaatkan segala potensinya secara optimal agar dapat tampil mengelola alam 

untuk kepentingan hidupnya dalam menjalankan misi tersebut dimuka bumi ini. 

Allah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 77 memerintahkan manusia untuk 

berusaha dan selalu berbuat baik sesamanya serta menjaga  keindahan dan 

keharmonisan alam sebgaimana firman-Nya: 

                    

                    

   

Artinya : “Carilah apa yang telah diberikan  Allah kepadamu untuk kebahagiaan 

akhiratmu, tetapi janganlah kamu melupakan kehidupan di dunia, dan 

berbuat baikklah, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan 

                                                           
17

 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Surya Cipta Aksara, Surabaya, 

1993), h. 13 
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janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah 

membenci terhadap orang yang berbuat kerusakan”.
18

  

Manusia harus mampu memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk 

kepentingan kehidupannya di dunia sebagai mandataris Allah, dan dituntut untuk 

melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, berbuat baik sesamanya 

dan menciptakan ketentraman hidup guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

dan manusia adalah khalifah Allah SWT yang menyeimbangkan tata kehidupan di 

dunia dan akhirat, oleh karena itu penulis mencoba untuk mendiskripsikan dan 

mengkaji pemikiran Eksistensialisme tentang hakekat manusia yang akan ditinjau 

dari perspektif Islam.  

 

D. Rumusan Masalah  

Untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pokok persoalan 

yang akan dijadikan pokok bahasan, maka penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana Eksistensi Manusia Menurut Aliran Eksistensialisme 

2. Bagaimana pandangan Islam tentang Eksistensialisme manusia ? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah 

sebagi berikut: 

1. Untuk mengetahui siapa Manusia dan bagaimana caranya berada didunia 

Menurut Eksistensialisme. 

                                                           
18

Departemen Agama RI, Al-qur’an Dan Terjemahnya,…….. , h. 661 
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2. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap konsep Eksistensialisme 

tentang manusia.  

 

F. Metodelogi Penelitian   

Agar penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan 

memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang 

menjadi focus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras 

dengan standarpenelitian ilmiah, adapun metode yang digunakan dalam 

penyusunan penelitian ini antara lain :  

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat kepustakaan atau library research, yaitu 

mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari 

buku-buku, literature yang diperlukan dan dipelajari dalam penelitian.
19

  

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu 

suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata (bisa lisan 

untuk penelitian social, budaya, filsafat), catatan-catatan yang berhubungan 

dengan makna, nilai serta pengertian.
20

  

Berkenaan dengan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dan 

informasi dengan jalan bantuan bahan seperti buku buku yang membahas 

tentang Eksistensi Manusia Menurut Eksistensialisme dalam Pandangan 

Islam. 

 

                                                           
19

  M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 

Ghia Indonesia, 2002),h.37. 
20

  Kartini Kartono, metodelogi research,(Bandung Mandar Maj,1990,)h.28 
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2. Sumber Data  

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi dengan 

cara membaca, mencatat, mengkutip, serta mengumpulkan data-data yang 

diperoleh menurut pokok bahasannya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, 

peneliti menggunakan data-data primer dan data skunder.  

Deta primer adalah data yang diperoleh secara langsung serta berkaitan 

dengan objek matrial penelitian sedangkan data skunder merupakan data yang 

berupa buku-buku serta kepustakaan yang berkaitan dengan objek matrial, 

akan tetapi tidak secara langsung dengan sumber aslinya.
21

  

Data sekunder dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku, 

internet,yang berkaitan dengan permasalahan pada objek penelitian.
22

 

 

3. Pengumpulan Data   

Dalam proses pengumpulan data, penulis melakukan dalam tiga 

tahapan, tahapan pertama, peneliti telah membaca data-data yang berkaitan 

dengan objek penelitian, dan kepustakaan, took buku, dan juga melalui media 

internet, baik secara menyeluruh maupun secara substansi.
23

 Tahapan kedua, 

penulis akan mencatat data-data tersebut pada kartu data. Tahapan terakhir 

adalah dengan mereduksi data tersebut dan menyimpulkan  sebagai analisis 

sementara.  

 

                                                           
21

  Louis Good Shk, Undertanding History A.Primer Of HistoricalMethod, Terj, Nugroho 

Noto Susanto(Jakarta:UI.Press,1985),h.32 
22

 Kaelan,Metodelogi Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 

2005),h.65. 
23

Kaelan, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat,…..,.h.138 
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4. Analisis data  

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan dan 

secara sistematis guna mempermudah peneliti dalam meningkatkan 

pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.
24

 Dalam menganalisis data 

yang telah diperoleh peneliti menggunakan beberapa macam metode analisa, 

diantaranya sebagai berikut:  

 

1. Metode historis  

Metode historis atau sejarah adalah penyelidikan yang kritis 

terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman dimasa 

lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti 

validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari keterangan-

keterangan tersebut.
25

 

2. Metode Deskriptif  

Metode deskriptif adalah  suatu metode dalam meneliti suatu 

objek,baik berupa nilai-nilai budaya manusia, system pemikiran filsafat, 

nilai-nilai etika, nilai karya seni, kelompok manusia, peristiwa atau 

objek budaya lainnya. Tujuan dari penelitian menggunakan metode 

deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri 

serta hubungan diantara unsure-unsur yang ada atau sesuatu yang 

fenomena tertentu (dalam penelitian budaya).
26

  

                                                           
24

 Neong Muhajir, Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Rakesarasian,1989),h.183. 
25

  M.Nazir,Metode Penelitian (Jakarta: Ghia Indonesia,1988),h.58. 
26

  Kaelan,Metodelogi Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat,…….., h. 58. 
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3. Metode Interpretasi  

Metode interpretasiadalah metode untuk mencangkup konsep-

konsep dan pemikiran filosofis secara sistematis (pada tingkat 

pemahaman). Dimana untuk menunjukan pengungkapan makna secara 

sistematis kearah terwujudnya konstruksi teoritis, artinya pemahaman 

intrenprestasi kearah struktur filosofis yang sistematis.
27

 Sehingga 

metode ini dapat membantu peneliti dalam meneliti eksistensi manusia 

menurut aliran eksistensialisme.  

4. Metode Hermeneutika 

Metode Hermeutika adalah metode untuk mencari dan 

menemukan makna yang terkandung dalam objek penelitian yang 

berupa fenomena kehidupan manusia, melalui pemahaman dan 

interpretasi. Cara kerja hermeutika adalah untuk mencakup kosakata 

atau arti kata-kata baru dalam suatu kalimat, dan penerapannya dalam 

kehidupan manusia.
28

 Metode hermeneutika dapat menjadikan peneliti 

untuk lebih tajam dalam meneliti setiap makna yang terkandung dalam 

penelitian.  

Langkah-langkah berikutnya dilakukan refleksi secara kritis untuk 

memperoleh pemahaman yang sistematis, integral, dan holistic tentang 

Eksistensi Manusia Menurut Aliran Eksistensialisme dalam Pandangan 

Islam. Konstalasi dalam penetapan metode penelitian ini diharapkan 

dapat mencapai hasil yang sistematis, terarah, rasional, dan maksimum. 

                                                           
27

 Kaelan, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat,……..., h. 172 
28

 Kaelan, Metodelogi Penelitian Kuantitatif Bidang Filsafat,……..,h. 80 



BAB II 

EKSISTENSI MANUSIA DALAM PANDANGAN EKSISTENSIALISME 

BARAT  

A. Eksistensi dan Esensi Manusia  

Untuk membahas pengertian Eksistensialisme tidak semudah seperti 

menetapkan pengertian- pengertian disiplin ilmu yang bersifat eksakt. Kita 

ketahui bahwa masalah Eksistensialisme semenjak dari filsafat yunani kuno 

sampai sekarang jelas tampak selalu mendapatkan tempat yang istimewa dalam 

pemikiran filosof.  

Pengertian atau definisi tentang Eksistensialisme berjumlah hamper 

sebanyak para pemikirnya, sesuai pengertian dan pemahamannya yang tentu saja 

tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta kenyataan hidup sekitarnya yang 

berbeda dalam kontak sejarah dan budayanya masing-masing. 

Agak sulit bagi kita member pengertian atau definisi terhadap 

eksistensialisme, hal ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu: 

- Karena didalamnya terkandung beberapa aliran yang sungguh tidak sama. 

- Karena tidak ada kesepakatan faham antara orang eksistensialisme 

- Karena pengertian eksistensialisme itu sendiri telah dikacaukan orang 

dalam pemakainya, sehingga hamper hilang kebenarannya.  

- Karena diantara orang-orang eksistensialisme ada yang tidak ingin disebut 

sebagai suatu aliran, atau enggan dikelompokan dalam suatu mazhab 
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tertentu dengan alas an bahwa sebenarnya eksistensialisme itu tidak ada 

dan yang ada itu Cuma filsafat eksistensi atau filsafat-filsafat manusia.
1
  

 

Save M. Dagun mengatakan, eksistensialisme adalah berasal dari kata latin 

exestere, dari kata ex (keluar) “sister” (membuat berdiri) artinya apa yang ada, apa 

yang memiliki aktualitas apa saja yang dialami.
2
 Sedangkan menurut Ahmad tafsir 

Eksistensialisme dalam bahasa jerman disebut “da sain”, “bi” berarti disana, 

“sain” berarti berada. Berada bagi manusia selalu berarti disana, ditempat.
3
 

Sedangkan loren bagus menyatakan Eksistensialisme adalah pandangan yang 

menyatakan bahwa eksistensi adalah objek dari berfikir abstrak atau pengalaman 

kognitif (akal pikiran), tetapi merupakan eksistensi atau pengalaman langsung, 

bersifat pribadi dan dalam batin individu, dan ditegaskan bahwa eksistensi 

mendahului esensi.
4
 Dipihak lain N.Driyarkara Sy menjelaskan pengertian 

eksistensialisme adalah cara manusia berada di dunia ini.
5
  

Dari pengertian-pengertian diatas dapat dikonklusikan bahwa 

eksistensialisme adalah merupakan titik tolak filsafat yang mengkaji cara manusia 

berada di dunia ini, yang keberadaannya berbeda dengan cara berada benda-benda 

lain, manusia menyadari keberadaannya sedangkan benda-benda lain tidak sadar 

akan dirinya. Jadi hanya manusialah yang bereksistensi dan eksistensi itu adanya 

lebih dahulu daripada esensi.  

                                                           
1
 Ghozi Badrie,M, Filsafat Umum Aspek Epistemologi, (G. Pesagi, B. Lampung 1997). H. 

63 
2
 Save M.Dagun, Filsafat Eksistensialisme, (Rineka Cipta, Jakarta,1990), h. 36 

3
 Tafsir, Ahmad, Filsafat Umum, (PT. Remaja Roda Karya, Bandung 1990), h. 217 

4
  Loren Bagus, Kamus Filsafat,( PT. Gramedia, Jakarta 1996), h. 187 

5
 Ghozali Badrie,M Filsafat Umum Aspek Epistemologi…….,, h. 65 
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Filsafat selalu lahir dari suatu krisis, krisis brarti penentuan. Bila terjadi 

krisis, orang biasanya meninjau kembali pokok pangkal yang lama dan mencoba, 

apakah ia dapat tahan diuji atau tidak. Ini berarti manusia yang berfilsafat 

senantiasa meninjau kembali dirinya, mislnya mempermasalahkan tuhan dan alam 

sekitarnya. Akan tetapi manusia masih mempersoalkan dirinya sendiri. Bahkan 

dalam filsafat eksistensi manusia dengan tegas dijadikan tema sentral, 

menunjukan bahwa sedang berjangkit sesuatu krisis yang luar biasa bagi manusia. 

Apa itu manusia, dari mana datangnya dan kemana akhirnya. Dan masih banyak 

lagi persoalan-persoalan manusia lainnya. Munculnya filsafat eksistensialisme 

sebenarnya jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penting diatas. Manusia 

tidak hanya ada, ia memahami bahwa ia ada, dan menyadari bahwa keberadaanya 

suatu saat akan berakhir kematian. 

Selain daripada itu muncul paham eksistensialisme ini merupakan kritik 

terhadap filsafat klasik dan pertengahan. Pada era tersebut akar-akar historis 

eksistensialisme sudah ada, tetapi yang dipandang adalaah manusia sebagai 

manusia dan menjadikan manusia sebagai objek pemikirannya sehingga terlepas 

dari kehidupannya (abstrak). “filosof terdahulu turut menghancurkan kebebasan 

manusia itu sendiri, dan analisis filsafatnya berfikir abstrak seolah-olah sipemikir 

tidak memikirkan dirinya yang kongkrit”.
6
  

Eksistensialisme juga dikenal sebagai suatu reaksi terhadap aliran 

materialisme dan aliran idealisme serta persamaan putus asa manusia. 

Sebagaimana dikatakan Hanafi, dalam filsafat baratnya, “aliran matearilisme 

                                                           
6
  Save M Dagun, Filsafat Eksistensialisme………, h. 48 
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mencerminkan corak materialisme dan mengajarkan pengorbanan pribadi 

(perorangan) untuk kepentingan masyarakat, maka eksistensialisme mengajarkan 

kebebasan pribadi sepenuhnya dengan mengorbankan kepentingan masyarakat”.
7
 

Dalam idealisme tidak ada sama sekali hubungan antara ide dan realitas 

diluar pikiran, menurut idealisme tiap-tiap pikiran tentang dunia luar adalah 

bohong belaka jadi harus dipungkiri. Aliran ini memandang manusia hanya 

sebagai subjek dan hanya sebagai kesadaran sedangkan menurut eksistensialisme 

unsure yang benar adalah bahwa manusia itu objek, tetapi ia bukan hanya objek 

karena manusia juga berupa subjek dalam arti ia memandang, mengerti, 

menampakan diri terhadap sesuatu, dia menetapkan segalanya terhadapp dirinya 

sendiri, dia member tempat dan dia hidup dalam realitas.  

Penyebab lain yang mendorong timbulnya aliran ini adalah rasa muak dan 

sekaligus rasa putus asa manusia dalam menghadapi hasil pemujaanya terhadap 

akal pikiran dimana semua itu justru berakibat parahnya manusia itu sendiri. 

Sedangkan bagi orang eksistensialisme akal bukan lagi menjadi alatkemajuan, 

tetapi justru suatu penghalang bagi manusia itu sendiri jika akal merupakan 

handicap bagi tegaknya eksistensi manusia.  

Demikianlah tampak besar dan luasnya pengaruh Hegel, karena Marxisme 

dan idealisme juga muncul kehebatan teori-teorinya, ini berani bahwa Hegel 

merupakan pengejawantahan dari puncak tertinggi perkembangan akal pikiran 

manusia. “begitu juga halnya eksistensialisme yang puncak pergerakan ini 

                                                           
7
  Ghozi Badrie,M, Filsafat Umum Aspek Epistemologi,……,h. 66 
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dipelopori oleh Soren Kierkegaard filosof asal Denmark 1813-1855 yang 

menentang pemikiran abstrak Hegel yang telah mematikan kepribadian manusia.
8
  

Dapat diringkaskan bahwa latarbelakang timbulnya aliran Eksistensialisme 

ini adalah untuk mengetahui cara manusia berada. Hanya manusialah yang 

bereksistensi. Eksistensi adalah cara khas manusia berada, pusat perhatian ini ada 

pada manusia.  

Permasalahan yang berhubungan dengan filsafat kehidupan dan tujuan 

penciptaan bukanlah hal baru bagi manusi, dan disepanjang sejarah pada setiap 

masyarakat terdapat banyak individu mengkaji tema ini, hal ini Nampak dari 

perspektif dan amal perbuatan mereka yang beragam.  

Jawaban yang memuaskan atas persoalan ini banyak dijumpai beberapa 

karya para filosof dan pemikir lainnya. Usaha cemerlang dari para filosof yunani, 

pemikir romawi dan para teolog dari mazhap-mazhab yang besar tentang 

penafsiran atas kehidupan hakiki manusia, ini juga merupakan dalil yang jelas 

untuk menciptakan bahwa persoalan tersebut telah direnungkan secara mendalam. 

Berdasarkan realitas ini, permasalahan tentang filsafat penciptaan dan tujuan 

kehidupan dalam konteks sejarah sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri.  

Salah satu masalah yang melanda teologi Kristen-barat adalah masalah 

“konsep Tuhan”. Sebagai contoh adalah apa yang mereka lakukan ketika wabah 

Aristotelian merebak. Thomas Aquinas, seorang teolog (sekaligus filosof) 

mengangkat filosof ini pada teologi Kristen dalam eksistensinya. Setelah itu, 

menetapkan waajibnya wujud tuhan, sebagaimana teolog skolastik mereka, di sisi 

                                                           
8
 Vincent Martin, Filsafat Eksistensialisme,( Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001),h. 6 
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lain mereka mengingkari wajibnya wujud makhluk. Dalam perjalananya, 

kemudian terjadi sintesis, mahluk-mahluk adalah mungkin wujudnya (munkim al-

wujud) dalam kenyataan, tetapi wajib wujudnya (wajib al-wujud) dalam pikiran. 

Disinilah perbedaan antara esensi dan eksistensi dibuat.  

Dalam masalah ketuhanan, hal ini berdampak besar. Ketika ditetapkan 

bahwa esensi makhluk adalah wujudnya dalam pikiran, eksistensinya adalah 

kenyataan diluar pikiran, lantas bagaimana dengan “ttuhan”? esensi tuhan 

diketahui sama dengan eksistensinya, sebab esensi tuhan wajib ada, 

bagaimanapun eksistensinya. Akan tetapiwujud tuhan tidak tampak kecuali dalam 

pikiran, sehingga muncullah pendapat yang konon menyitir dari ibnu sina, bahwa 

sesuatu bisa dimengerti esensinya tanpa mengetahui eksistensinya, berarti kita 

bisa mengetahui hakikat tuhan meskipun tidak mengetahui wujudnya (eksistensi) 

kesimpulannya eksistensi lain (berbeda) dari esensi atau hakikat.  

 

B. Eksistensialisme  

a. Pengertian Eksistensialisme 

Filsafat eksistensialisme adalah salah satu aliran filsafat yang 

mengguncangkan dunia walaupun filsafat ini tidak luar biasa dan akar-akarnya 

ternyata tidak dapat bertahan dari berbagai kritik.  

Filsafat selalu lahir dari suatu krisis. Krisis berarti penentuan. Bila 

terjadi krisis, orang biasanya meninjau kembali pokok pangkal yang lama dan 

mencoba apakah ia dapat tahan uji. Dengan demikian filsafat adalah 

perjalanan dari satu krisis ke krisis yang lain. Begitu juga filsafat 

eksistensialisme lahir dari berbagai krisis atau merupakan reaksi atas aliran 
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filsafat yang telah ada sebelumnya atau situasi dan kondisi dunia
9
.  

Eksistensialisme adalah suatu aliran filsafat yang memandang gejala-gejala 

dengan pangkalnya pada eksistensi pandangannya relative moderen dalam 

filsafat.  

 

b. Eksistensi Manusia Menurut Eksistensialisme 

Menurut Kierkegaard dianggap sebagai bapak eksistensialisme, 

seorang Denmark Soren Kierkegaard (1813-1855). Ia sebenarnya bukan 

seorang ahli filsafat teolog.
10

 Dan Kierkegaart sendiri “menjadi ayah filsafat 

eksistensi, yang baru berkembang lima puluh tahun setelah kematiannya”
11

 

Manusia menurutnya tidak bisadibicarakan pada umumnya atau menurut 

hakekatnya, karena manusia pada umumnya sebenarnya tidak ada, yang ada 

hanyalah orang-orang kongkret, yang semua berbeda, namun semua berdiri 

dihadapan tuhan. Agar manusia ada menurutnya, maka harus bereksistensi. 

Menurutnya ada 3 stadia (tingkatan) manusia untuk bereksistensi atau 

tiga sikap terhadap hidup:  

1. Sikap estesis, dalam sikap ini manusia haruslah memilih terus 

menerus dengan menikmati atau meloncat ketingkat yang lebih tinggi 

melalui suatu pilihan yang bebas.  

2. Sikap etis, sikap etis yang dikemukakan Kierkegaard berbeda dengan 

sikap etis Socrates,. Etis disini menerima kepentingan suara hati. Cirri 

                                                           
9
 http://ujeberkarya.blogspot.co.id/2010/01/filsafat-eksistensialisme.html  

10
 I.R,Poedja Wijatna,Pembimbing Kearah Alam Filsafat, (Bina Aksara, Jakarta,1986), 

Cet. Ketujuh, h.142 
11

 Harry Hamersma, Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern,( PT.Gramedia, Jakarta, 1983), 

h.75 

http://ujeberkarya.blogspot.co.id/2010/01/filsafat-eksistensialisme.html
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khas sikap ini manusia-manusia sudah mengakui kelemahannya belum 

bisa mengatasinya.  

3. Sikap religious, dimana keberadaan manusia kepercayaan kepada 

Allah yang abadi dan memperlihatkan diri sendiri pada satu waktu 

kepada tuhan.  

Manusia akan tetap dikatakan manusia, maka seharusnya merasa 

bersalah dan berdosa terhadap tuhan tanpa merasa berdosa manusia tidak 

bereksistensi. Tuhan yang dimaksud tersebut adalah kristus, maka untuk 

menghilangkan rasa takut dan putusasa haruslah percaya kepada tuhan 

(kristus), namun demikian untuk kepercayaan pada kristus harus sanggup 

menanggung segala-galanya. 

Dari keterangan ditas, dapatlah penulis tarik suatu kesimpulan bahwa 

eksistensi kehidupan manusia menurut kierkegaart adalah karena adanya 

berdosa dan bersalah, sehingga dengan demikian karena adanya iman kepada 

yesus. 

yang jelas kierkegaart tidak sedikitpun membicarakan tentang manusia 

sebagai khalifah, namun membicarakan tentang kedudukan manusia, setatus 

manusia secara global. Misalnya merasa berdosa, bersalah, iman dan 

mengakui adanya tuhan walaupun pengertian tuhannya berbeda. 

Dalam filsafat “bertanya secara baru mengenai apa makna adanya”. 

Kita akan menemukan diri kita walau kita merasa ada sehingga keberadaan 

manusia karena ajal (ingat mati) sehingga akan ditemukan eksistensi manusia.  



25 
 

Haidegger juga berbicara tentang manusia, bahwa kedudukan, status 

manusia berbeda dengan benda-benda termasuk didalamnya menurut hemat 

penulis adalah benda dengan binatang. Yang memang kadang-kadang 

manusia sendiri dikendalikan benda.  

Menurut Karl Jaspers tugas filsafat ialah mencari jawaban mengenai 

makna hidup, serta mencari kejelasan mengenai hidup yang harus dipilih. 

Manusia tidak akan memperoleh keterangan makna hidup melalui jalan 

pengetahuan, kendatipun jalan ini sudah disempurnakan oleh ilmu-ilmu. 

Jawaban harus dicari melalui eksistensi. Yang jelas manusia eksistensi 

manusia berada pada kehidupannya (makna hidup) namun makna hidup 

tersebut sesungguhnya tidak akan ketemu kalau tidak bereksistensi.  

Eksistensi ini dalam bahasa mistik disebut jiwa dan Allah, sementara 

dalam filsafat disebutnya eksistensi. Eksistensi/keberadaan manusi serba 

memungkinkan. Kemungkinan yang dimaksud adalah mungkin ada di dunia 

tapi adanya belum merupakan eksistensi. Sebab eksistensi itu sesuatu 

panggilan untuk mengisi karunia kebebasan kita. Dalam waktu manusia harus 

memutuskan bagaimana ia mau menjadi secara abadi.  

Keberadaan manusia karena ada manusia yang lain, karena manusia 

butuh dengan manusia yang lain, maka akan timbul kesetiaan.”setia ini hanya 

mungkin karena orang merupakan bagian dari dikau yang mutlak (Tuhan)”.
12

 

Dalam hubungan ini kesetiaanlah yang menentukan segala-galanya.  

                                                           
12

 .Harun Hadiwijoyo, Dari Sejarah Filsafat Barat 2,( Kanisius, Yogyakarta),h.147 
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Tanpa ada bantuan dari manusia yang lain tentunya kita hidup ini akan 

hampa, kendatipun dalam kehidupan serba ada tapi seakan-akan adanya satu 

kekosongan yang belum lengkap dimiliki oleh manusia yakni hubungan 

timbale balik antara yang satu dengan yang lainnya.  

Situasi manusia yang paling dasar ialah tinggalnya dalam dunia 

sebagai ruang. Tetapi terdapat suatu arti situasi lain yang ada sangkut pautnya 

dengan kehidupan bersama, yakni social budaya. Situasi ini tidak bersifat 

alamiah, tetapi bertalian dengan kegiatan-kegiatan manusia sebagai makhluk 

social.
13

  

Tegasnya manusia adalah ciptaan tuhan, dengan kedudukannya 

sebagai makhluk tuhan maka ia adalah makhluk social yang kerap kali 

membutuhkan manusia satu dengan lainnya. Nah karena kapasitasnya ciptaan 

tuhan pada suatu ketika manusia membutuhkan yang menciptakan itu 

sehingga dengan demikian butuh pula ajarannya bahkan wahyu-Nya.  

 

C. Tokoh-tokoh Eksistensialisme  

a. Kierkegaard 

Kierkegaard dianggapnya sebagai bapak eksistensialisme, Denmark 

soren Kierkegaard (1813-1855). Ia sebenarnya bukan seorang ahli teolog.
14

 

Kierkegaard seakan-akan dirinya dipanggil untuk hidup sebagai “orang yang 

paling sendirian dari abadnya”. Ia memulai suatu konflik terbuka dengan 

gereja resmi, dan hidupnya laksana seorang nabi yang tidak dimengerti oleh 

                                                           
13

Theo Hurjbers, Manusia Merenungkan Dirinya, (Pustaka 

Filsafat,Kanisius,1987),Cet.Ketujuh, h. 148. 
14

 I.R. Poedjawijatna, Pembimbing Kearah Alam Filsafat,………,h.. 147 
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zamannya. Dan Kierkegaard sendiri “menjadi ayah filsafat eksistensi, yang 

baru mulai berkembang lima puluh tahun setelah kematiannya”.
15

  Manusia 

menurutnya tidakbisaa dibicarakan pada umumnya atau menurut hakekatnya, 

karena manusia pada umumnya sebenarnya tidakada. Yang ada hanyalah 

orang-orang kongkrit, yang semua berbeda, namun semua berdiri dihadapan 

tuhan. Agar manusia ada menurutnya, maka harus bereksistensi. Manusia 

akan tetap dikatakan manusia, maka seharusnya merasa bersalah dan berdosa 

terhadap tuhan. Tanpa merasa berdosa manusia tidak bereksistensi. Tuhan 

yang dimaksud adalah kristus, makadari itu untuk menghilangkan rasa takut 

dan putus asa haruslah percaya pada tuhan (kristus), namun demikian untuk 

kepercayaan pada kristus harus sanggup menanggung segala-galanya.  

Menurutnya ada tiga stadia (tingkatan) manusia untuk bereksistensi 

atau tiga sikap terhadap hidup.  

1. Sikap estesis, dalam sikap ini manusia haruslah memilih terus 

menerus dengan menikmati atau meloncat ketingkat ketingkat yang 

lebih tinggi melalui suatu pilihan yang bebas.  

2. Sikap etis, sikap etis yang dikemukakan Kierkegaard berbeda dengan 

sikap etis Socrates. Etis disini menerima kepentingan suara hati. Cirri 

khas sikap ini manusia-manusia sudah mengakui kelemahannya 

belum bisa mengatasinya.  

                                                           
15

 Harry Hanersma. Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern,…………  h, 75 
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3. Sikap religious, dimana keberadaan manusia kepercayaan kepada 

allah yang abadi dan memperlihatkan diri sendiri pada satu waktu 

pada yesus.  

Dari keterangan diatas, dapatlah penulis tarik kesimpulan bahwa 

eksistensi manusia menurut Kierkegaard adalah karena adanya berdosa dan 

bersalah, sehingga dengan demikian karena adanya iman kepada yesus.  

Yang jelas Kierkegaard tidak sedikitpun membicarakan tentang 

manusia sebagai khalifah, namun membicarakan tentang kedudukan manusia, 

status manusia secara global. Misalnya merasa berdosa, bersalah, demikian 

pula menyangkut 3 tingkatan (stadia) tadi.  

 

b. M. Heidegger  

Sebenarnya Heidegger lebih senang disebut ontolog daripada disebut 

filosof eksistensi. Menurutnya “bahwa zaman kita ditandai oleh 

ketidakhadiran tuhan, kekosongan ini dapat diisi kalau kita mengerti kembali 

betapa ilahinya “ada” itu”
16

 sehingga menurut Heidegger bahwa keberadaan 

manusia/eksistensi manusia terdapat pada ajal (kematian). Karena manusia 

baru dikatakan manusia kalau ujungnya manusia kepada mati. Sehingga 

dengan demikian sampai tuhanpun akan mati. Heidegger juga menganggap 

diri sebagai nabi yang mau mendorong manusia untuk berfikir tentang makna 

eksistensi. Disisi lain manusia disejajarkan dengan benda-benda, disisi lain 

manusia berbeda dengan benda-benda.  

                                                           
16

  Harry Hanersma. Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern,………… h. 125 
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Dalam filsafat “bertanya secara baru mengenai apa makna adanya”. 

Kita akan menemukan diri kita kalau kita merasa ada. Sehingga keberadaan 

manusia sebagaimana yang penulis maksudkan menurut Haidegger adalah 

karena ajal (ingat mati) sehingga akan ditemukan eksistensi manusia. 

Disamping itu kita menurutnya tidak akan melihat kemungkinan untuk 

berbicara tentang tuhan, sebab kata-kata tuhan dapat ditemukan melalui 

bahasa atau puisi.  

Heidegger juga berbicara tentang manusia, bahwa kedudukan, status 

manusia berbeda dengan benda-bendab termasuk didalamnya menurut hemat 

penulis adalah beda dengan binatang. Yang memang kadang-kadang manusia 

sendiri kadang-kadang dikendalikan oleh benda.  

Disamping itu karena manusia tidak perlu dengan tuhan menurut 

Heidegger, maka cukup dengan bahasa puisi, pasti akan diketemukan tuhan. 

Padahal kalau kita melihat kejadian manusia dari semula tidak ada menjadi 

ada, ini menandakan masih adanya yang mengadakan, itulah tuhan yang 

harus diakui keberadaannya. 

Eksistensi yang disebut adalah desain yang dianggap menjadi 

permulaan yang benar untuk ontology atau pengetahuan (filsafat) tentang 

ada. Eksistensi karena aku dan ada. Namun aku bukan berarti ada tapi aku 

sebagai penyelenggara. Sehingga keberadaan manusia adalah bkarena aku 

yang memperdulikan dengan adanya jalannya kepada tuhan.  
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c. Karl Jaspers (1883-1969)  

Japers yang semula belajar hokum dan kedokteran, kemudian 

memindahkan perhatiannya ke filsafat pemikirannya terlebih-lebih kepada 

Kierkegaard. Pokok persoalan yang paling penting baginya sebagaimana 

dapat merangkap “ada atau berada”
17

 dalam eksistensi sendiri. 

Menurut jaspers ada 3 cara untuk mendekati “ada” sebagai yang 

mengikuti itu :  

1. Pertama-tama kita mendekati orang berpangkat dari diri kita sebagai 

desain, sebagai pengada yang berada ditengah-tengah segala pengada 

yang lain.  

2. Untuk mendekati yang ada sesudah diri kita sendiri yaitu dengan 

melalui kesadaran bagi kita, yang benar-benar ada dalam kematian, 

apa yang ada bagi kesadaran, sebaliknya apa yang bagi kesdaran tidak 

ada, bagi kita juga tidak ada dalam kenyataan. Dengan demikian 

kesadaran adalah perlu mutlak guna menjadikan apa saja menjadi 

benar-benar ada bagi kita.  

3. Kita adalah roh yaitu kesatuan dan keseluruhan dari apa yang kita 

pikirkan, yang kita buat, yang kita rasakan yang demikian didalam roh 

ini kita menampakan diri sebagai “ada” berada, yang menuju kearah 

mana kita dapat mendekati “ada” yang mengikuti dalam arti yang 

sebenarnya.  

 

                                                           
17

 Harun Hadiwijoyo, Dari Sejarah Filsafat Barat 2,………..h. 165 
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Cara kedua untuk mendekati “ada” sebagai “yang” ialah berpangkat 

dari dunia. Hal ini lebih tampak jelas dalam pendekatan “ada” yang melalui 

kesadaran dan roh. Roh membuka bagi kita dunia merupakan lapangan kerja 

rohani. Kedudukan dunia sama dengan kedudukan kesadaran dan roh, 

menunjukan syarat mutlak bagi penampakan bagi pengada-ngada itu. Dunia 

tempat roh bekerja dan yang dikerjakan oleh roh bukanlah dunia yang selesai 

terlahir, melainkan dunia yang terus menerus memanggil kita untuk 

mengusahakan perealisasian-perealisasian baru. Akan tetapi menurutnya, 

bahwa dunia bukanlah satu-saatunya cara yang dipakai “ada” untuk 

menampakkan diri disamping cara-cara lain. Oleh karena itu yang mengikuti 

itu adalah dirinya sendiri, dengan cara menerobos batas-batas obyektifitas 

didalam dunia, untuk menuju mengatasi dunia yang trasenden, menuju yang 

mengikuti sebagai trasenden.  

Menurut jaspers tugas filsafat ialah mencari jawaban mengenai 

makna hidup, serta mencari kejelasan mengenai hidup yang harus dipilih. 

Manusia tidak akan memperoleh keterangan mengenai makna hidup melalui 

jalan pengetahuan, kendatipun jalan ini sudah disempurnakan oleh ilmu-

ilmu. Jawaban harus dicari melalui eksistensi. Yang jelas manusia eksistensi 

manusia berada pada kehidupannya (makna hidup), namun makna hidup 

yang sesungguhnya tidak akan ketemu kalau tidak bereksistensi.  

Eksistensi dalam bahasa mistik disebutnya jiwa dan allah, sementara 

dalam filsafat disebutnya eksistensi. Eksistensi/keberadaan manusia pada 

serba kemungkinan, kemungkinan yang dimaksud adalah mungkin ada 
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didunia ini tapi belum adanya merupakan belum merupakan eksistensi. 

Sebab eksistensi itu sesuatu panggilan untuk mengisi karunia kebebasan kita. 

Dalam waktu manusia harus memutuskan bagaimana ia mau menjadi secara 

abadi.  

Manusia ditentukan oleh situasi, situasi yang dimaksud japrs adalah 

situasi kongkrit, manusia akan sadar karena yang akan dialami oleh manusia 

akan mengalami yang terakhir, atau batas-batas hidup yang paling ujung 

batas tersebut adalah keahlian. Menurut japers tidak mau menyebut allah, 

karena allah hanyalah symbol belaka. Menurut dia  masih mengakui bahwa 

manusia butuh wahyu (dalam islam Al-Qur’an), namun tidak mengakui 

bahwa wahyu ilahi terbatas pada suatu priode dan sejarah. Segala sesuatu 

tidak dapat merupakan wahyu. 

Namun secara universal mengakui adanya Allah dan manusia pun 

harus memilih yang baik tanpa syarat, bahwa dunia tidak merupakan 

kenyataan terakhir.  

 

d. Marcel  

Nama lengkapnya ialah Gabriel marcel (lahir 1889). Ia menyelidiki 

tentang manusia.  Jadi keberadaan manusia karena manusia yang lain, karena 

manusia masih butuh dengan manusia yang lain, maka yang akan timbul 

kesetiaan. “setia ini hanya mungkin karena orang merupakan bagian dari 

dikau yang mutlak (tuhan)”.
18

 Dalam hubungan ini kesetiaanlah yang 

menentukan segala-galanya. Menurutnya kesetiaanlah yang menciptakan aku, 
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 Harun Hadiwijoyo, Dari Sejarah Filsafat Barat 2,……….. h. 147 
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aku disebabkan adanya partisipasi manusia kepada tuhan. Apa yang 

diucapkan oleh marcel ini, ada benarnya karena manusia membutuhkan 

manusia yang lain. Tanpa ada bantuan manusia yang lain, tentunya kita hidup 

ini akan hampa, kendatipun dalam kehidupan serba ada tapi seakan-akan 

adanya satu kekosongan yang belum lengkap dimiliki oleh manusia yakni 

hubungan timbale balik antara yang satu dengan yang lainnya. Sebenarnya 

partisipasi manusia kepada tuhan menurut hemat penulis kalimat tersebut 

kurang pas, sedangkan kepada tuhan adalah berbakti. Namun demikian 

menurut marcel ini, manusia tetap masih ada kebutuhan dengan tuhannya 

(wahyu) walaupun pengertian tuhan tetap berbeda dengan pengertian tuhan 

menurut konsepsi islam.  

 

e. Paul Sartre  

Nama lengkap adalah Jean Paul Sartre (lahir tahun 1905). Keberadaan 

manusia ditinjaunya pada dua sisi yakni ada pada sendirinya dan ada bagi 

sendirinya. Tinjauan ini berdasarkan fenomenologis.  

Ada pada sendirinya ini adalah ada pada hal-hal jasmani. Ada ini tak 

mempunyai penentuan lebih lanjut. Adapun ada bagi sendirinya ini ialah 

kesadaran-kesadaran ini mempunyai intensionalitas ; ia selalu terarahkan 

kepada yang lain.
19

 Manusia dihukum untuk hidup bebas, itulah kata-kata 

filsafatnya. “manusia samasekali bebas. Ia dihukum untuk hidup dengan 

bebas”.
20
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 Harun Hadiwijoyo, Dari Sejarah Filsafat Barat 2,……….. h. 147-148 
20

 Harry Hamersma,, Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern,………… h. 108 
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Kebebasan yang diungkapkan oleh sarte bmenurut penulis ialah 

kebebasan semu sebab kebebasan bukanlah karunia, yang pada akhirnya 

bukan kebebasan namun akhirnya ialah beban berat yang pada gilirannya 

akan mengalami kegagalan. Kegagalan ini bukan merupakan cambuk untuk 

bangun kembali, namun kegagalan yang tidak akan pernah ada harapan baru. 

Sehingga menurut panulis keberadaan manusia, status manusia dan 

kedudukan manusia tak ubah seperti binatang yang tidak pernah berfikir 

panjang untuk mengatasi kendala yang dihadapi, dan nanti akhirnya tudak 

mengakui adanya wahyu (tuhan), sehingga tuhan dianggapnya hal-hal yang 

mustahil. 

Disisi lain Sartre masih mengakui disamping adanya kebebasan 

tentunya ada ketakutan, misalnya dalam dunia ens-oi (adanya – dalam – 

dunianya –sendiri) sebenarnya tidak ada kebebasan. Namun dalam dunia 

yang umum ada kebebasan. Kebebasan yang dimaksud pada penulis sebutan 

diatas adalah merasa beban yang sangat berat dipikulnya. Dengan merasa 

takut dan khawatir bebannya tidak dipikul kadang manusia melarikan diri, 

sehingga manusia harus berani dan kebebasan itu manusia harus mengisinya, 

sehingga disini letaknya eksistensi.  

Nampaknya apa yang di ungkapkan noleh Sartre bahwa manusia akan 

manakala berpangkal pada dua sisi, yakni sisi ada, apa sendirinya dan ada 

bagi sendirinya. Namun disamping itu manusia harus mengisi kebebasan, 

kebebasan yang dianggapnya menjadi beban. Sehingga kebebasan itu merasa 

manusia bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan. Dengan demikian 
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manusia berada dengan makhluk/binatang lainnya, namun Sartre 

menganggapnya mustahil adanya tuhan sebab sudah cukup bagi dirinya 

sendiri. Oleh karenanya menurut penulis juga manusia akan membutuhkan 

wahyu (tuhan) adalah hal yang mustahil diperlukan.  



BAB III 

EKSISTENSI MANUSIA DALAM ISLAM 

 

A. Konsep Islam Tentang Eksistensi Manusia  

1. Pemikiran Islam Tentang Eksistensi Manusia  

Manusia adalah salah satu jenis mahluk allah yang diberikan kelebihan 

dari makhluk allah yang lain. Kelebihan itu antara  lain dalam bentuk fisik, 

diberikannya akal fikiran, sehingga dengan demikian manusia mampu 

membedakan antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, baik 

buruk, manusia pun oleh allah diciptakan dalam bentuk yang sempurna, 

sebagaimaana disinggung dalam surat At-tin ayat 4:  

            

Artinya : “sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam 

bentuk yang sebaik-baiknya”.
1
 

Taqwim menurut Hamka dalam tafsir Al-Azharnya adalah pendirian. 

Yaitu bahwasannya diantara makhluk allah diatas permukaan bumi ini, 

manusia lah yang diciptakan oleh allah dalam sebaik-baik bentuk. Bentuk 

lahir dan batin, bentuk tubuh dan bentuk nyawa, sehingga dinamai basyar 

artinya wajah yang mengandung gembira sangat berbedass dengan mahluk 

lain.
2
  

Jadi jelas bahwa manusia adalah mahluk allah yang paling baik dan 

sempurna. Binatang misalnya, hanya diberikan naluri tidak diberikan akal, 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,( Pelita III, 1979/1980), h. 1076 

2
 Hamka, Tafsir Al-Azhar,( Pustaka Islam, Surabaya, 1973), h. 185 
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oleh karenanya perbuatan dan tindakannya tenpa berfikir panjang asalkan 

dikerjakan saja.  

Malaikat adalah salah satu makhluk allah yang hanya diberikan akal 

tanpa diberikan hawa nafsu, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang mendorong 

untuk berbuat jahat sehingga tetap setia dan patuh kepada yang 

menciptakannya. Sebaliknya manusia diberikan keduanya, sehingga 

bertempur keduanya, dia akan berbuat baik kalau akalnya yang menang, tetapi 

sebaliknya ia akan berbuat jahat dan amoral kalau nafsunya yang menang. 

Maka dari itu keduanya haruslah seimbang antara akal dan nafsu. 

Lebih lanjut Hamka mengatakan, dan manusia diberi pula akal, bukan 

semata-mata nafsunya yang turun naik, maka dengan keseimbangan sebaik-

baik tubuh dan pedoman pada akalnya itu dapatlah ia hidup dipermukaan 

bumi ini menjadi pengatur. Kemudian tuhan pun mengutus pula rosul-rosul 

membawa petunjuk bagaimana menjalin hidup ini supaya selamat. 
3
  

Semenjak lahir, anak manusia telah membedakan dirinya daripada 

anak hewan. Ia mempunyai persamaan rohaniah, ia merasa suka dan duka, ia 

tertawa dan menangis, ia memiliki kehidupan batin, tumbuh kesadaran akan 

diri dan akan lingkungannya, dan yang amat penting ialah tumbuh 

kemampuan berfikir sehingga ia dapat mempelajari bahasa yang didengarnya, 

dengan bahasa itu dapatlah ia menyalurkan apa yang ada dalam dirinya 

                                                           
3
 Hamka, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Islam,……………. h. 185 
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(pikiran, perasaan, pengalaman dan keinginan) kepada orang-orang yang 

dipergaulinya. 
4
  

Dari keterangan-keterangan diatas jelaslah bahwa manusia adalah 

mahluk yang paripurna, diberikannya akal pikiran, nafsu bahkan yang sangat 

terpenting adalah diberikannya kalbu (hati). Sebenarnya qalbu inilah yang 

akan memutar segenap tubuh manusia terutama yang berkaitan batiniah 

sehingga nantinya apa yang ia lakukan (manusia) akan dipertanggung 

jawabkan bukan saja dimuka bumi saja tetapi yang paling penting dihadapan 

mahkamah ilahi.  

Namun manusia kadang-kadang mengingkari kodratnya sebagai 

manusia, sehingga akhirnya berbuat diluar kemampuannya maka timbul 

keonaran, kekacauan, keributan dan sebagainya. Hal yang semacam ini tidak 

akan pernah terjadi pada binatang atau hewan lain, akhirnya manusia lebih 

rendah dari binatang. Sebenarnya banyak ayat-ayat lain yang bercerita tentang 

manusia itu.  

Kalau kita bicara tentang makhluk allah yang mempunyai status, 

hargadiri dan lain sebagainya tidaklain hanyalah manusia, karena manusia 

adalah makhluk yang bertanggung jawab.  

Sudah pasti bahwa makhluk yang bertanggung jawab itu ialah pilihan 

dari sifat-sifat yang telah disebut dalam al-Qur’an tentang manusia, baik 

                                                           
4
 Sidi Gazalba, Ilmu Filsafat dan Islam Tentang Manusia dan Agama, (Bulan Bintang. 

Jakarta, 1985), Cet 2, h. 10 
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sebagai pemikul beban (taklif) atau sebagai sasaran pujian dan celaan dari 

sebab watak dan perbuatannya.
5
  

Dalam Al-Qur’an disebut manusia dengan pujian yang sangat tinggi 

dan celaan yang sangat jelek dalam berbagai ayatnya. Ini tidak berarti bahwa 

Al-Qur’an memuji dan mencela manusia dalam waktu yang sama, tetapi 

sebagai makhluk yang memiliki kesempurnaan dan kekurangan dengan 

menciptakan dalam dirinya potensi bagi dua macam tersebut. Manusia adalah 

makhluk yang dapat menjadi baik dan buruk karena ia adalah makhluk, 

pemikul beban (taklif).  

Manusia bertanggung jawab tentang kerjanya individu dan masyarakat, 

bahkan alam sekelilingnya. Sebagai mana disebut dalam surat  Al-Ahzab ayat 

72: 

                           

                   

Artinya :  

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 

dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan 

mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh,
6
  

 

                                                           
5
 M.Yusuf Musa, Al-Qur’an dan Filsafat, Alih Bahasa Ahmad Daudy, (Bulan Bintang, 

Jakarta, 1998),h. 48 
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,( Pelita III, 1979/1980), h. 147 
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Adapun pijakan tanggung jawab dalam Al-quran adalah menjangkau 

semua rukunnya, ermasuk penafsiran para pembahas tentang hikmat syariat 

agama, sedangkan yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah masalah syari’at 

agama, jadi tanggung jawab dan amanat itu tidak perlu dipikul pada benda-

benda :langit, bumi dan gunung-gunung kecuali kepada manusia.  

Disisi lain status manusia selain makhluk yang bertanggung jawab, ia 

juga sebagai pencari kebenaran. Dalam hubungan ini Allah berfirman dalam 

surat Ar-Ruum ayat 8 : 

 

                        

                        

 

Artinya :  

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri 

mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara 

keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. 

dan Sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan 

Pertemuan dengan Tuhannya.
7
  

Jadi jelas bahwa status manusia adalah sebagai makhluk yang 

bertanggung jawab, artinya apa yang dikerjakan sanggup menanggung 

resikonya, selain itu manusia/insane sebagai pencari kebenaran artinya ia 

                                                           
7
 K.H.Q.Shaleh dan H.A.A Dahlan, Assbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya 

Ayat-ayat Al-Qur’an, (Diponegoro, Bandung, 1984), Cet. Ke 4, h. 
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belum puas kalau hal-hal sesuatu belum dibuktikan dengan dalil-dalil, baik 

dalil naqli maupun dalil aqli.  

 

2. Eksistensi dan Esensi Manusia 

Untuk mewujudkan kehidupan manusia secara manusiawi, sesuai 

dengan kondisi penciptaannya dan tuntunan Allah SWT pada semua yang 

diciptakan Nya, manusia perlu mengenali dan memahami hakikat dirinya. 

Pengenalan dan pemahaman itu akan mengantarkan pada kesediaan mencari 

makna dan arti kehidupan, agar tidak menjadi sia-sia baik selama menjadi 

penghuni bumi maupun di dalam kehidupan yang kekal di akhirat kelak. 

Makna dan arti hidup dan kehidupan sebagai hamba Allah SWT benar-benar 

berada dalam Ridho-Nya.  

Pemikiran tentang hakikat manusia, sejak zaman dahulu sampai zaman 

modern ini juga belom berakhir dan tak akan berakhir. Ternyata orang 

menyelidiki manusia itu dari berbagai sudut pandang, ilmu yang menyelidiki 

dan memandang manusia dari sudut pandang budaya disebut dengan 

Antropologi budaya. Sedang yang memandang dari segi adanya atau dari segi 

hakikatnya disebut antropologi filsafat, memikirkan dan membicarakan 

mengenai hakikat manusia inilah yang menyebabkan orang tidak henti-

hentinya berusaha mencari jawaban yang memuaskan tentang pertanyaan yang 

mendasar tentang manusia yaitu apa, darimana dan kemana manusia itu 

nantinya. Berbicara mengenai apa itu manusia ada 4 aliran yaitu : 

1. Aliran serba zat, mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada 

hanyalah zat atau materi. Zat atau materi itulah hakekat dari sesuatu. 
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Alam ini adalah zat atau materi, dan manusia adalah unsure dari alam 

maka dari itu hakikat dari manusia itu adalah Zat atau materi.  

2. Aliran serba roh, berpendapat bahwa segala hakekat sesuatu yang ada 

di dunia ini adalah roh, juga hakikat manusia adalah roh. Adapun zat 

itu adalah manifestasi daripada roh diatas dunia ini.  

3. Alam dualisme, mencoba untuk meyakinkan kedua aliran tersebut 

diatas. Aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya 

terdiri dari dua substansi yaitu jasmani dan rohani. Kedua substansi ini 

masing-masing merupakan unsur asal yang adanya tidak tergantung 

satu sama lain. Jadi badan tidak berasal dari roh, juga sebaliknya. 

Hanya dalam perwujudannya manusia itu ada dua, jasad dan roh, yang 

keduanya berintegrasi membentuk yang disebut manusia.  

4. Aliran eksistensialisme, yang memandang manusia secara menyeluruh, 

artinya aliran ini memandang manusia tidak dari sudut serba zat atau 

serba roh atau dualism. Tetapi memandangnya dari segi eksistensi 

manusia itu sendiri yaitu cara beradanya manusia itu sendiri didunia 

ini.
8
  

Dari keempat aliran tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang 

melatar belakangi keberadaanya di dunia ini sebagai manusia yang terdiri dari 

jasmani dan rohani.  

                                                           
8
 Zuhairi dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Bumi Aksara, Jakarta, 1995), h.71 
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Sedangkan dalam islam sendiri, hakikat manusia adalah di dasarkan 

pada apa yang diterangkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunah, atau melalui 

pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri.  

Menurut Al-Ghazali dalam bukunya Manusia menurut Al-Ghazali, 

dikatakan bahwa hakikat mengandung makna”sesuatu yang tetap, dan tidak 

beubah-ubah,identitas esensial yang menyebabkan sesuatu menjadi dirinya 

sendiri dan membedakannya dari yang lainnya”
9
  

Sedangkan menurut Hadari Nawawi dalam bukunya Hakikat Manusia 

Menurut Islam. Hakikat yang dimaksud ialah “kondisi yang sebenarnya atau 

intisari yang mendasari tentang keberadaan dan kedudukan makhluk yang 

berasal dari keturunan adam dan hawa yang dijadikan Khalifah Allah dan 

penguasa di bumi”.
10

  

Dari kedua pengertian atau pendapat tersebut diatas, jelaslah bahwa 

hakikat manusia dalam islam adalah suatu keberadaan yang mendasari 

diciptakannya manusia yang telah diberi amanat untuk mengatur bumi 

(Khalifah) yaitu untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah SWT 

sebagaimana firman Allah SWT Q.S.Adzariyaat ayat 56 : 

               

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

mereka mengabdi kepada-Ku”
11

 

                                                           
9
Al-Ghazali, diterjemahkan oleh M.Yasir Nasution,Manusia Menurut Al-Ghazali,( 

Rajawali Pers, Jakarta, 1988), h.49 
10

Hadari Nawawi, Hakikat Manusia Menurut Islam, (Gema Risalah, Bandung, 1992), h. 

217 
11

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,( Gema Risalah, Bandung, 

1992), h. 862 
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Dismping peranannya sebagai khalifah, manusia juga sebagai hamba 

Allah. Sebagai hamba Allah berarti ia sebagai seorang yang taat dan patuh 

pada perintah-Nya. Kesediaan manusia menghambakan diri hanya kepada 

allah dengan sepenuh hatinya akan mencegah penghambaan manusia, baik 

terhadap dirinya maupun sesamanya. Sedang begitu pula sebaliknya.  

Kedudukan manusia dimuka bumi baik sebagai khalifah maupun 

sebagai hamba Allah bukanlah dua hal yang bertentangan, tetapi merupakan 

kesatuan yang padu terpisahkan. Kekhalifahan adalah realsasi dari 

pengabdiannya kepada sang Khalik, dengan kata lain kekhalifahan manusia 

pada dasarnya diterapkan pada konteks individu dan social yang berporos pada 

Allah SWT. 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah, merupakan hakikat atau 

intisari terdalam dari wujud dirinya. Manusia tidak ada di mukabumi ini jika 

tidak diciptakan oleh Allah SWT.  

Hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan allah 

memberikan makna bahwa penciptaan merupakan pihak penentu dan yang 

diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik mengenai kondisi maupun 

makna penciptaannya. Manusia tidak mempunyai peranan apaapun dalam 

peruses dan hasil penciptaan dirinya. 

Oleh karena itu ketidak mampuan manusia itu, merupakan peringatan 

bagi manusia. Seperti halnya manusia tidak ikut menentukan atau memilih 

orang tuanya, suku atau bangsa dan lain-lain. Oleh karenanya manusia harus 



45 
 

menyadari atas ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah SWT 

kepadanya.  

Manusia beriman melalui gerak kejiwaannya selalu berusaha 

mendekatkan diri sedekat-dekatnya pada Allah SWT. Usaha itu dilakukannya 

untuk mendapatkan kasih dan sayang-Nya berupa keselamatan, kebahagiaan 

dan kesejahtraan hidup di dunia dan akhirat.  

Dalam hal ini Allah SWT telah menerangkan dalam firman-Nya 

bahwa:  

                       

    

Artinya :  “Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana 

dikehendaki-Nya. tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, 

yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
12

  

Manusia yang beriman selalu mensyukuri ketentuan dari Allah SWT 

dalam penciptaan dirinya dan tidak pernah menyesalinya. Dalam kondisi 

apapun diciptakan, pada dasarnya merupakan cobaan atau ujian Allah SWT 

terhadap keimanan seseorang. Kondisi itu mungkin menyenangkan atau 

mungkin pula tidak menyenangkan, kedua adalah cobaan atau merupakan 

ujiannya. Hakikat diri sebagai makhluk yang ditentukan dan tidak bebas 

memilih ini, merupakan takdir yang harus diterima oleh manusia sebagai 

makhluk ciptaannya.  

                                                           
12

 Hadari Nawawi, Hakikat Manusia Menurut Islam,( Al-Iklas Surabaya Indonesia, 1993), 

h. 64 
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Pikiran bekerja untuk memahami alam dan manusia seperti yang 

dianjurkan Al-Qur’an adalah untuk memahami proses penciptaanya. Intisari 

berikutnya dalam hakekat manusia itu adalah dimana manusia itu dilahirkan 

sebagai manusia yang tidak berdaya dan berkemampuan yang sangat 

tergantung pada orang lain, terutama kepada kedua orang tuanya. Tidak 

seorang manusia pun dilahirkan dalam keadaan langsung dewasa dan berdiri 

sendiri, lepas dari ketergantungan kedua orang tuanya, baik secara fisik 

maupun secara psikis.  

Manusia adalah makhluk yang mulia dan letak kemuliannya dapat 

dilihat dari beberapa hal yaitu : 

1. Manusia adalah mahluk yang ada dan keberadaannya di dunia ini 

untuk mengadakan sesuatu, artinya seseorang manusia mempunyai 

tugas bekerja yang menyandang tugas kreatifitas dalam hidupnya.  

2. Manusia ada untuk berbuat yang baik dan membahagiakan manusia, 

artinya manusia ada untuk mengadaakan sesuatu yang benar serta 

bermanfaat, dari sanalah berakar dari segala bentuk karya manusia, 

kreatifitas dan dinamika manusia di dalam kehidupannya.  

3. Manusia adalah makhluk  yang memiliki kebebasan dalam hidup, 

artinya kebebasan manusia Nampak melalui aneka kreasi dalam segala 

segi kehidupan dan melalui kebebasannya itulah muncul kegiatan-

kegiatannya.  

4. Manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab, dalam diri manusia 

ada kesadaran untuk mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan 
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dalam hidupnya itu, misalnya dalam salah satu wujud kesadaran 

religious, bahwa manusia harus mempertanggung jawabkan 

perbuatannya pada ilahi.  

5. Manusia adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan walaupun 

manusia adalah makhluk mulia, namun manusia juga bukanlah yang 

tidak terbatas.  

Kelima hal tersebut diatas merupakan perincian dari hakikat kehidupan 

manusia dalam islam sebagai makhluk yang istimewa.  

 

B. Pemikiran Tokoh Filusuf Islam Tentang Eksistensi Manusia  

1. Al-Ghazali 

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid bin Muhammad bin 

Ahmad Al-Ghazali, Gelar Hujjatul Islam, lahir pada tahun 450 H di Tus, suatu 

kota kecil khurasan (iran).
13

 Al-Ghazali yang hidup pada abad pertengahan 

tidak terlepas dari kecendrungan umum zamannya dalam memandang 

Eksistensi manusia.  

Di dalam buku-buku filsafatnya, ia menyatakan bahwa manusia 

identitas esensial yang tetap, tidak berubah-ubah, yaitu “al-nafs” (jiwanya). 

Dalam bukunya Ma’arij, Al-Quds Fi Ma’darij Ma’ Rifal, ia menjelaskan, 

yang dimaksud dengan al-nafs adalah “substansi yang berdiri sendiri,tidak 

bertempat”, dan merupakan tempat pengetahuan-pengetahuan intelektual 

berasal dari “alam ala-malakut” atau “alam Al-amr”
14

 ini menunjukan bahwa 

                                                           
13

 A. Hanafi,Pengantar Filsafat Islam, (Bulan Bintang, Jakarta 1990), h. 135 
14

 Yasir Nasution, Manusia Menurut Al-Ghazali,( Rajawali Pers, Jakarta 1988), h. 50 
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menurut Al-Ghazali esensi manusia bukanlah fisik jasmaninya, dan bukan 

fungsi fisik. Menurutnya wujud manusia terdiri dari jiwa, al-ruh dan badan 

tetapi esensinya adalah jiwa. Status jiwa dan badan dalam keberadaan manusia 

adalah sama, dalam arti, yang satu tidak dapat disalahkan kepada yang lain. 

Keduanya berhubungan secara eksidental, pada saatnya hubungan dan antara 

keduanya terputus.  

Jiwa adalah substansi yang berdiri sendiri dan mempunyai sifat-sifat 

dasar yang berbeda dengan badan berasal dari dua dunia yang berbeda. Jiwa 

berasal dari dunia metafisik, bersifat inmateri, tidak berbentuk komposisi, 

mengandung daya mengetahui dan bergerak dan kekal. Sedangkan badan 

adalah substansi yang mengandung dengan pada dirinya, dan tidak kekal. Jiwa 

diciptakan berhubungan dengan badan. Hubungan jiwa dan badan terputus 

karena kematian dan bertemu kembali ketika saat berbangkit tiba di akhirat.  

Daya-daya yang dimiliki manusia, pada hakekatnya tidak efektif. 

Daya-daya itu terikat kepada kehendak Allah. Akal manusia tidak dapat 

mengetahui yang baik dan buruk secara praktis yang dapat diwujudkan dalam 

perbuatan manusia, akal manusia tidak mengetahui tuhan. Manusia tidak 

mempunyai kehendak dan kekuasaan yang efektif dalam mewujudkan 

perbuatan-perbuatannya. Perbuatannya tersebut karena diciptakan tuhan.  

Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan akhirat yaitu mengenal 

tuhan sepenuhnya. Inilah tujuan hidup manusia karena hakekat manusia 

diciptakan untuk itu, yaitu mengetahui hakekat yang tertinggi adalah Tuhan. 

Dan kesempurnaan diri di dunia dilakukan dengan menempatkan daya-daya 
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yang rendah yang dimiliki manusia, Al-mutakhagjilat, al-syhwat dan al-

ghadhab, dibawah daya yang tertinggi didalam jiwa mewujudkan akhlak yang 

baik dan melaksanakan ibadah-ibadah serta mengingat tuhan.  

 

2. Muhammad Iqbal  

Dari penelitian terakhir terungkap bahwa Muhammad Iqbal lahir pada 

tanggal 9 November 1877, dari keturunan Brahmin yang hidup di lembah 

Khasmir.
15

 Ia seorang yang berdarah ningrat, yang telah dua abad sebelumnya 

memeluk agama Islam, bahkan ayahnya sendiri adalah “sufi”.
16

  

Karyanya yang dianggap mewakili penggerakan pemikiran Iqbal 

adalah Asrari khudi (rahasia diri) yang menekankan pentingnya diri pribadi 

manusia. Istilah “khudi” diciptakan dari pusat kesastraan dan kehidupan 

kognitif yang aktif, dalam pandangannya menjadi dasar bagi wujud esensial 

makhluk individual. Dengan memberikan penegasan positif, manusia dapat 

mengembangkan kesempurnaannya, dengan demikian tujuan idealnya harus 

diarahkan sedekat mungkin dengan Tuhan yang telah menciptakannya. Dalam 

puisinya Iqbal mengatakan : 

Khudi bangkit mengatakan,jauh, gemilang dan bernafas 

Membakar, menyinari, berjalan dan lari memental 

Luasan waktu gelangganya 

Langit alunan abu dipertemukan jalannya 

Dan diajarnya yang budiman menuju sulat sulit hidup 

Dipecah dirinya dan diciptakannya zarah demi zarah 

                                                           
15

 Syafii Ma’arif, Iqbal Barat dan Timur,( Republika, Dialog jum’at tanggal 20 Februari 

1998), h. 8 
16

 Abu Thakib kh, Percikan Dari Filsafat Islam, (Gunung Pesagi,B.Lampung, 1995), h. 

86  
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Lalu menyatukan pada dia kembali akan menjadi gunung-gunung  

Inilah fitrah khudi akan menjelmakan dirinya  

Dalam setiap zarah bermukim kuasa khudi 

Qudrad yang belum menjelma dan tersembunyi 

Membelenggu sifat demi sifat akan melahirkan amal 

Penerka hidup di alam semesta 

Berasal dari Qudrat-iradat Khudi.
17

 

Dalam puisinya inilah jelaslah bahwa Iqbal menjelaskan eksistensinya 

manusia dan menghargai dirinya manusia serta menganjurkan umat islam agar 

mengembangkan potensi dirinya. Islam tidak ada pernyataan alam dengan 

pencipta, atau pengetahuan nabusia dengan tuhan. Keduanya adalah realitas 

yang berbeda satu sama lainnya.  

Khudi yang dimaksud Iqbal adalah ego atau diri manusia sempurna 

yang mengembangkan segala potensi di dalam dirinya untuk melaksanakan 

tugas-tugas kekhalifahan manusia di bumi ini. Potensi inilah yang tidak 

dimiliki oleh makhluk lainnya dan membuat malaikat patuh dan tunduk pada 

manusia. Pemanfaatan potensi itu secara optimal akan menjadikan manusia 

mampu menguasai alam semesta dan isinya. Khudi tersebut harus diliputi oleh 

perasaan cinta kepada Allah dan melaksanakan segala amal dengan landasan 

ketuhanan sebagaimana di ungkapkan dalam syairnya : 

Hiasilah dirimu dengan rona Ilahi 

Hormatilah dan jajakan cinta! 

Tabi’at orang Islam diliputi oleh kasih! 

Musim yang tidak bercinta menjadi kafir 

Pada Allah tergantung pendapatnya dia melihat atau tidak.
18

 

                                                           
17

 Iqbal, M, Asrari Khudi, Alih Bahasa,Bachrun Rankuti, (Bulan Bintang, Jakarta 1976), 

h. 179 
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Manusia sebagai ciptaan Allah SWT harus mampu memanfaatkan 

sumber daya alam untuk kepentingan hidupnya. Sebagai mandataris allah 

untuk menjadi khalifahnya di bumi, oleh karena itu keberadaanmanusia 

dengan kekuatan kemampuan khudi yang dimilikinya haruslah menciptakan 

perubahan-perubahan, menakhlukan bumi untuk kehidupan sendiri. Inilah 

yang disebut Iqbal insane kamil yaitu manusia sempurna. Hakekat dari 

manusia adalah untuk memahami hubungannya, dengan alam semesta dan 

tuhan yang sang pencipta sebagai manusia sempurna. Sebagaimana 

dikatakannya:  

“pembuangan adam kedunia bukanlah berarti hukuman terhadapnya 

karena telah melanggar memakan “buah kuldi” yang terlarang atau sesuatu 

kehilangan moral, melainkan peralihan manusia dari kiesadaran yang 

sederhanaa menuju kepada cahaya kesempurnaan dalam dirinya.”
19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
18

 Iqbal, M, Asrari Khudi, Alih Bahasa,Bachrun Rankuti,…………… h. 164 
19

Iqbal,M, Rekontruksi Kembali Pemikiran Islam,( Kalam Mulia, Padang 1993), h. 62 



BAB IV 

KONSTRUKSI  EKSISTENSI MANUSIA MENURUT ALIRAN  

EKSISTENSIALISME BARAT DAN ISLAM 

 

A. Eksistensi Manusia Menurut Eksistensialisme  

Munculnya  paham eksistensialisme merupakan kritik terhadap filsafat 

klasik dan pertengahan yang cenderung fatalisme. Pada era filsafat klasik dan 

pertengahan akar-akar historis eksistensialisme suadah ada tetapi yang dibahas 

adalah manusia dipandang sebagi manusia dan menjadikan manusia sebagai objek 

pemikirannya sehingga terlepas dari kehidupan nyata (Abstrak), “Pemikir-pemikir 

filsafat terdahulu turut menghancurkan kebebasan manusia itu sendiri, dan analisis 

filsafatnya bersifat abstrak seolah-olah sang pemikir tidak memikirkan dirinya 

secara  konkrit”.
1
  

Eksistensialisme adalah paham atau aliran filsafat yang memandang 

gejala-gejala dengan berpangkal pada eksistensi pandangannya relative moderen 

dalam filsafat. Pelopor gerakan ini adalah soren Kierkegaard (1813-1855), filosof 

asal Denmark yang menentang keras pemikiran abstraknya hegel yang 

menyatakan manusia telah hilang atau tidak memiliki kepribadian lagi, sedangkan 

menurut kiergaard dalam eksistensialisme menekankan secara khusus kepada 

individu, pentingnya subjektifitas dan penderitaan sebagai emosi sentral 

kehidupan manusia. Salah satu tokoh eksistensialisme lainnya yang mencoba 

mengembangkan pemikirannya adalah Heir Degger yang melandaskan kebebasan 

                                                           
1
. Save M. Dagun, Filsafat Eksistensialisme, (Rineka Cipta, Jakarta, 1990), h. Akhir 



53 
 

manusia dan Nietzsche yang mentemakan gerakannya “allah telah mati” dan tiap-

tiap individualis mencari nilai-nilainya sendiri, sebagai jembatan masa depan.
2
 

Kierkegaard mengawali pemikirannya bidang eksistensi dengan 

mengajukan pernyataan ini;  bagi manusia, yang terpenting dan utama adalah 

keadaan dirinya atau eksistensi dirinya. Eksistensi manusia bukanlah statis tetapi 

senantiasa menjadi, artinya manusia itu selalu bergerak dari kemungkinan 

kenyataan. Proses ini berubah, bila kini sebagai sesuatu yang mungkin, maka 

besok akan berubah menjadi kenyataan. Karena manusia itu memiliki kebebasan, 

maka gerak perkembangan ini semuanya berdasarkan pada manusia itu sendiri. 

Eksistensi manusia justru terjadi dalam kebebassannya. Kebebasan itu muncul 

dalam aneka perbuatan manusia. Baginya bereksistensi berarti berani mengambil 

keputusan yang menentukan bagi hidupnya. Konsekuensinya, jika kita tidak 

berani mengambil keputusan dan tidak berani berbuat, maka kita tidak 

bereksistensi dalam arti sebenarnya.  

Kierkegaard membedakan tiga bentuk eksistensi, yaitu estetis, etis, dan 

rligius.  Eksistensi estetis menyangkut kesenian, keindahan. Manusia hidup dalam 

lingkungan dan masyarakat, karena itu fasilitas yang dimiliki dunia dapat 

dinikmati manusia sepuasnya. Di sini eksistensi estetis hanya bergelut terhadap 

hal-hal yang dapat mendatangkan kenikmatan pengalaman emosi dan nafsu.  

Eksistensi ini tidak mengenal ukuran norma,  tidak adanya keyakinan akan 

iman yang menentukan. Eksistensi etis. Setelah manusia menikmati fasilitas 

dunia, maka ia juga memperhatikan dunia batinnya. Untuk keseimbangan hidup, 

                                                           
2
 .Vincent Martin, O.P, Filsafat Eksistensialisme, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001), h. 
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manusia tidak hanya condong pada hal-hal yang konkrit saja tapi harus 

memperhatikan situasi batinnya yang sesuai dengan norma-norma umum. Sebagai 

contoh untuk menyalurkan dorongan seksual (estetis) dilakukan melalui jalur 

perkawinan (etis).   

Eksistensi religius. Bentuk ini tidak lagi membicarakan hal-hal konkrit, 

tetapi sudah menembus inti yang paling dalam dari manusia. Ia bergerak kepada 

yang absolut, yaitu Tuhan. Semua yang menyangkut Tuhan tidak masuk akal 

manusia. Perpindahan pemikiran logis manusia ke bentuk religius hanya dapat 

dijembatani lewat iman religius.
3
  

Gabriel Marcel muncul di pertengahan abad ke-20 Masehi, ia mencoba 

mengkaji eksistensialisme dengan menyatukan ilmu filsafat dan seni drama yang 

menurutnya metode ini sangat efektif untuk mengetahui manuisa secara konkrit, 

“cara pendekatan saya adalah dari kehidupan memanjat sampai ketaraf pemikiran  

lalu turun lagi dari pemikiran kehidupan dengan usaha untuk menerangi 

kehidupan itu”.
4
 

Menurut Maecel eksistensi manusia bergerak diantara dua kutub, yaitu; 

“berada” dan “tidak berada”. Pikirannya berawal dari “berada”, dimana awalnya 

manusia merasa heran dan kagun atas keberadaan dirinya yang nyata terdiri dari 

manusia dan tubuh. Antara tubuh dan manusia itu satu kesatuan yang saling 

membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan sebagaimana dikatakannya, “antara 

manusia dan tubuh ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainya, dengan bersatunya 

                                                           
3
 http://ujeberkarya.blogspot.co.id/2010/01/filsafat-eksistensialisme.html 

4
. K. Bertens, Filsafat Barat Abad XX Jilid II,( PT Gramedia, Jakarta, 1996), h. 65 
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manusia dengan tubuh maka muncullah “saya” yang bersifat ”otonomi” atau 

tertutup bagi orang lain”.
5
  

 

B. Pandangan Islam Terhadap Konsep Eksistensialisme  

Islam adalah suatu ajaran agama yang berisikan wahyu Allah SWT yang 

diantar langsung oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk 

seluruh umat manusia sebagai pedoman hidup (way of life) di dunia dan di 

akhirat.  

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang dikaruniai akal pikiran, 

dengan akal pikiran itu manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi untuk mengetahui hakikat dirinya sebagai pengemban misi kekhalifahan 

dan untuk mencapai kesejahtraan hidupnya di dunia dan di akhirat. Tidak kenal 

pada dirinya dapat membuat ketidaktahuan akan tujuan hidup. Posisi dan fungsi 

diri yang esensial diatas bumi ini, yang akan menyulitkan mendapatkan 

keselamatan dalam arti yang benar.  

Mengenal diri sebagai metafisis, akan menghilangkan kabut kegelapan dan 

perlahan-lahan akan bermula pada sebuah perkenalan dengan sebuah sosok yang 

terdiri dari “jasmani” dan “rohani” yang tidak lain adalah “diri manusia” yang 

harus dikenal, dicermati, disayangi dan diselamatkan dengan menempuh jalan 

“shirotol mustaqim”. 

Wahyu yang pertama surat Al-alaq yang diturunkan di Goa Hira oleh 

Allah tanggal 17 Ramadhan kepada Muhammad SAW telah mengandung makna 

yang esensial mengenai manusia, ini bertanda bahwa islam telah menjelaskan 

                                                           
5
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prihal manusia sebelum manusia berlomba-lomba mengkaji siapa dirinya 

sebenarnya.  

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Alaq ayat 1-5 : 

                                

                    

Artinya : Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, Dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah yang 

Maha pemurah,Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,  Dia 

mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
6
 

 

Konsep islam dalam Al-Qur’an sangat jelas dimana manusia dituntut 

untuk selalu mengakui kebesaran Allah SWT sebagai khaliq, pencipta alam 

semesta dan yang menciptakan manusia dari segumpal darah, yaitu dalam rahim 

ibunya, dimulai dari unsure-unsur unorganis, sel-sel, tulang, daging sampai 

menjadi bayi yang sempurna, kemudian ia lahir kedunia ini. Tuhan yang maha 

pemura kemudian mengajarkan manusia untuk membaca dan menulis atas segala 

sesuatu yang tidak diketahui maksud dan tujuan untuk apa yang diciptakan.  

Mausia adalah salah satu makhluk ciptaan allah, yang terdiri dari unsure 

jasmani (tubuh kasar yang terdiri dari darah, daging dan tulang) berasal dari tanah 

dan air. Kemudian unsure rohani (roh, akal, hati nurani dan nafsu) yang berasal 

dari allah, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-Mukminun ayat 12-14 

sebagai berikut : 

                                                           
6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,( Surya Cipta Aksara, Surabaya 

1993), h. 1079 
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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.
7
 

 

Dari ayat diatas jelas bahwa proses penciptaan manusia berawal dari tanah 

yang tersaring, dan proses ini diterangkan dalam Al-Qur’an melalui tujuh 

tingkatan, yaitu pertama dalam surat As-sujjaddah ayat 7 sebagai berikut :  

                      

Artinya : “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan 

yang memulai penciptaan manusia dari tanah”
8
 

 

Yang kedua dan ketiga dalam surat Ar-rahman ayat 14 sebagai berikut :  

             

Artinya :” Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar”
9
  

                                                           
7
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,…………. h.527 

8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,………, h.661 
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Yang keempat dalam surat Al-hijjir ayat 28 sebagai berikut :  

                         

Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering 

(yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk”
10

  

 

Yang kelima dalam surat As-shaffat ayat 11 sbagai berikut :  

                          

Artinya : “Maka Tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekah): "Apakah mereka 

yang lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami ciptakan itu?" 

Sesungguhnya Kami telah menciptakan mereka dari tanah liat”.
11

  

 

Yang ke enam dalam surat Al-Imron ayat 59 sebagai berikut :  

                       

    

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

(penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah 

berfirman kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), Maka jadilah Dia”
12

 

 

Dari tingkatan satu sampai enam merupakan proses terbentuknya wujud 

kasar (jasmani) manusia yang terdiri dari zat-zat yang terkandung dari tanah 

(hydrogenium), tanah kering (axygenium), tanah tembikar yang terbakar atau zat 

                                                                                                                                                               
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,………, h.886 

10
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya………, h. 393 

11
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,…………… , h. 85 

12
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,………….. , h. 716 
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arang (carbonium), impur hitam (nitrogenium), tanah liat (ferum, yodium, sillicum 

dan mangan) dan terakhir dari tanah (zat unorganis) dimana tingkatan ini adalah 

proses pembentukan suatu zat unorganis yang disebut “protein” yang kemudian 

mengalami substansi lalu terbentuklah badan kasar (jasmani) manusia, akan tetapi 

belum hidup karena tidak ada rohnya. 
13

  

Selanjutnya dalam islam, keturunan manusia itu di ciptakan dari air mani 

yaitu melalui proses perkawinan laki-laki dan perempuan yang terpelihara dengan 

baik dalam rahim ibu selama Sembilan bulan lamanya, berawal dari tetes air mani, 

kemudian menjadi segumpal darah, lalu berubah menjadi daging kemudian diberi 

tulang dan diikat oleh urat dan otot kemudian di bungkus oleh kulit, setelah 

kejadian itu sempurna Allah memberikannya ruh kedalam tubuh bayi tersebut 

kemudian hadir kedunia fana ini.  

Jadi jelaslah apa yang dimaksud dengan manusia dalam islam, dimana 

salnya ia ada di muka bumi ini yang terdiri atas jasmani dan rohani . dan 

kemudian mereka berkembang biak, berpasang-pasangan laki-laki dan 

perempuan, hidup dan mati sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah 

SWT sebagai sang khalik, sebagaimana yang termaktub dalam surat Al-fathir ayat 

11 sebagai berikut : 
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 Bahauddin Mudhary, Mencermati Hakikat Diri,( Pustaka Progresif, Surabaya 2000), h. 
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Artinya : “Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, 

kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). dan 

tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan 

melainkan dengan sepengetahuan-Nya. dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur 

seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan 

(sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu 

bagi Allah adalah mudah.”
14

  

 

Kemudian apakah maksud dan tujuan manusia mendiami bumi ini, dan 

apa hikmah atau rahasia mereka ditempatkan turun temurun dimuka bumi ini, hal 

ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an yang dimulai sesuatu dialog 

antara Allah dengan para malaikat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai 

berikut:  

                          

                             

    

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."
15

 

 

Nyatalah bahwa manusia itu diciptakan oleh allah mempunyai nkedudukan 

dan tanggung jawab yang penting sebagai khalifah dimuka bumi ini. Perkataan 

khalifah mempunyai pengertian yang banyak yaitu sebagai pengganti, wali, 

petugas, penghubung, penguasa dan sebagainya. Manusia diciptakan oleh allah 

SWT jelas mempunyai misi dimuka bumi ini yaitu sebagai khalifah, untuk itu 

mereka diberi kekuatan lahir dan batin berupa akal fikiran sesuai dengan tugas 
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 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya ,………………., h. 697 
15

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya,……………, h. 13  
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dan kewajibanya, diberi juga bimbingan tata cara hidup dan bekerja berupa 

tuntunan agama (Al-qur’an) sebagai penuntun atau pedoman. Dengan berpegang 

teguh pada Al-qur’an maka manusia dapat maju dan sanggup membentuk 

kebudayaan dan peradaban yang tinggi serta menciptakan perdamaian sesamanya 

dan dapat menahlukkan bumi serta isinya guna diambil manfaatnya untuk 

kehidupan di dunia dalam mengemban tugas tersebut agar mendapat kebahagiaan 

hidup di dunia dan di akhirat.  

Hal ini tidak diketahui oleh para malaikat, dimana dengan berpegangan 

teguh kepada Al-Qur’an dan kekuatan akal pikirannya manusia dapat mencapai 

suatu sosok makhluk yang sempurna, melebihi semua para makhluk lainnya 

termasuk malaikat. Oleh karena itu tepat kalau Allah SWT mengatakan bahwa ia 

lebih mengetahuinya.  

Al-Qur’an berisi aturan-aturan hokum, perintah-perintah serta larangan 

yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam mengemban misi kekhalifahannya 

sebagai pedoman hidup atau petunjuk bagi manusia. AL-Qur’an adalah tuntunan 

hidup manusia untuk menjalankan nisinya di dunia, manusia superior atas alam, 

karena ia memikul amanat yang amat besar, yang langit, bumi dan gunung-

gunung tidak mampu memikulnya. Karena manusia sebagai khalifah Allah harus 

mengembangkan segala potensi diri dan nalar yang dianugrahkanNya kepada 

manusia, serta berinisiatif mengelola alam.  

Begitu besar tanggung jawab manusia dalam mengelola alam dan 

meningkatkan etos kerjanya dalam kehidupan di dunia. Manusia mempunyai 

kelebihan yang tidak dimiliki sebagian makhluk, termasuk malaikat sekalipun, 
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dan mempunyai derajat yang lebih mulia. Oleh sebab itu, manusia harus 

memelihara kemuliaan dan kelebihan yang dimiliki agar bisa tampil mengelola 

alam. Karena memang alam disediakan Allah untuk kepentingan manusia sendiri 

agar mudah menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi ini untuk 

kebahagiaan hidupnya di dunia dan diakhirat.  

Allah SWT di dalam Al-qur’an surat Al-qashash ayat 77 memerintahkan 

manusia untuk mencari dan memanfaatkan segala karunia yang diberikanNya 

untuk kebutuhan manusia tersebut, dan mengingatkan manusia untuk selalu 

berbuat baik sesamanya serta memelihara alam dari kerusakan-kerusakan 

sebagaimana firmanNya :  

                   

                         

    

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari 

(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 

Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat 

kerusakan”
16

 

 

Di dalam diri manusia terdapat kebutuhan yang beerbeda yang bersifat 

psikis yaitu hati nurani (sifat malaikat) yang cenderung kerinduan spiritualnya 

untuk mengenal allah, beriman kepada Rabbi dengan berbagai aspek pengabdian 

antara hamba dan kholiknya, dan nafsu (sifat hewan) yang cermin dalam aneka 

kebutuhan fisik yang harus dipenuhi sebagai kiat kelangsungan hidupnya.  

                                                           
16

 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya ,……………, h. 661 
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Dalam islam, pandangannya yang bersifat baik terhadap manusia tersimpul 

dalam konsep fitrah. Dengan watak fitrah yang dimiliki oleh manusia inilah. 

Tuhan menyuruh manusia untuk menerima agama yang benar sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 30 sebagai berikut :  

                              

                

Artinya : “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; 

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. 

tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui.”
17

  

 

Jadi fitrah dari Allah (yang ditetapkan kepada manusia) itu adalah 

merindukan kebenaran (hanief). Namun ada juga manusia yang tergoda dengan 

keindahan-keindahan duniawi, mereka lebih mengutamakan kebutuhan bahwa 

nafsunya yang menghantarkannya jauh keluar dari ajaran-ajaran Al-Qur’an dan 

Hadits bahkan lupa segala-galanya hingga tidak lagi mengakui bahwa Allah SWT 

sebagai tuhan yang menciptakannya. Sebagaimana yang ter maktub dalam surat 

Yunus ayat 40 sebagai berikut :  

                            

Artinya : “Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al Quran, 

dan di antaranya ada (pula) orang-orang yang tidak beriman kepadanya. 

Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan”.
18

 

 

Manusia dulunya hanya suatu umat, hidup rukun bersatu dalam suatu 

agama, sebagai suatu keluarga, tetapi setelah mereka berkembang biak dan setelah 

nafsu dan keinginan mereka berbeda, maka timbullah berbagai perbedaan yang 
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mengakibatkan perpecahan. Oleh karena itu Allah mengutus para Rasul yang 

membawa wahyu dai-Nya untuk member peringatan dan petunjuk serta 

mengembalikan mereka kepada jalan yang lurus. Mengenai diutusnya para Rasul 

ini, Allah SWT menjelaskan dalam surat Yunus ayat 47 sebagai berikut :  

                        

Artinya : “Tiap-tiap umat mempunyai rasul; Maka apabila telah datang Rasul 

mereka, diberikanlah keputusan antara mereka, dengan adil dan mereka 

(sedikitpun) tidak dianiaya.”
19

 

 

Para Rasul diutus oleh Nya sebagai pengemban tugas risallah kenabian 

dengan tujuan mengembalikan manusia kejalan yang benar, yaitu jalan yang di 

ridhoi oleh Allah SWT, dan menyampaikan kebenaran itu dari Allah, oleh karena 

itu janganlah manusia merasa ragu dan bimbang terhadap ajaran agamaNya. Dan 

dalam Al-qur’an di gambarkan bahwa ketika manusia sebelum lahir ke dunia, 

antara roh manusia telah mengikat janji dengan tuhan sebelum roh itu ditiupkan 

ke dalam jasmani.  

Sebagai mana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 60 sebagai berikut :  

                            

Artinya : “Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu Hai Bani Adam supaya 

kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagi kamu",
20

 

 

Ayat ini merupakan gambaran yang diramatis tentang terjadinya perjanjian 

manusia dengan tuhan yang bersifat azali karena terjadinya sebelum manusia 

dilahirkan. Dengan begitu perjanjian ini merupakan bagian yang hakiki dari diri 

                                                           
19
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manusia yang tidak akan berubah. Dan juga sudah digambarkan dalam Al-Qur’an 

bahwa Allah tidak menciptakan makhluknya jin dan manusia kecuali untuk 

berbakti dan mengabdi serta menyembah Allah SWT.  

Hakekatnya manusia di ciptakan, serta bertujuan untuk mengabdi dan 

menyembah hanya kepada Allah sebagai Khaliq. Karena manusia lahir dengan 

membawa janji yang azali dengan Tuhan, yakni dengan mengakui ke-Tuhananya, 

maka begitu lahir kita membawa bakat alami untuk menyembah. Inilah yang 

seharusnya disalurkan secara benar. Dan tujuan diturunkannya Al-Qur’an adalah 

hendak membangkitkan kesadaran tinggi manusia untuk memahami hakikat diri 

mereka dan hubungannya dengan alam semesta dan Tuhan.  

Jadi manusia adalah makhluk yang mengembangkan perintah Allah 

sebagai Khalifah dimuka bumi, guna mengabdi dan menyembah kepada-Nya, 

mengamalkan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya guna 

mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan manusia dalam 

pandangan Islam tampak esensi dari manusia tersebut mendahului daripada 

eksistensi.  

 

C. Persamaan dan Perbedaan Konsep Eksistensialisme dan Pandangan 

Islam 

1. Persamaannya  

Islam dan Eksistensiaalisme sama-sama memandang manusia adalah 

makhluk yang paling paripurna dari berbagai dimensi yang mempunyai nilai 

lebih dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Karena manusia 

memiliki kelebihan berupa akal pikiran. Islam dan Eksistensialisme juga 
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memandang manusia sebagai pemimpin untuk mengatur kehidupan manusia 

dan segala isinya serta memakmurkannya, serta manusia adalah makhluk yang 

trasenden. Seperti yang diungkapkan oleh Kierkegaard :  

Pertama, manusia harus bersikap estetis (indah) yakni manusia harus 

bersih artinya sedap dipandang mata yang melihatnya. Dari tindak tanduk 

harus indah, perbuatan, tutur kata dan lain sebagainya.  

Kedua, bersikap etis artinya manusia bisa menepatkan dirinya pada 

proporsi yang sebenarnya. Menyadari dengan sesungguhnya bahwa manusia 

ada keterbatasan walaupun barangkali nafsu belum menerima kenyataan, 

sementara akal manusia mempunyai batas. Hal ini tidak berarti manusia 

dengan akalnya mampu akan berbuat segalanya, namun kata Kierkegaard 

manusia harus mengakui secara jujur tentang kelemahan yang dimilikinya.  

Ketiga, manusia itu bereksistensi manakala mempunyai rasa religious 

(beragama) artinya manusia harus percaya adanya Allah yang abadi, walaupun 

percayanya Kierkegaard kepada tuhan (Allah) yang dimaksud adalah yesus, 

tetapi inilah konsekuensi manusia bereksistensi.  

Dalam Al-Qur’an bahwa manusia harus bersikap bersih, rapih bahkan 

suci baik dari hadats kecil maupun besar. Islam (Al-Qur’an) mengajarkan 

untuk membaca Al-Qur’an dengan suara yang merdu dan bagus dan tidak 

meninggalkan tajwidnya. Pendek kata apa yang dikemukakan Kierkegaard 

bahwa manusia bereksistensi pertama-tama harus bersikap estetis nampaknya 

ada kesamaan.  
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Manusia harus bersikap sebagaimana yang dikemukakan Kierkegaard, 

tampaknya wahyu jauh sudah mengakui bahwa manusia dari proses 

kejadiannya, sebagaimana penulis uraikan dimuka melalui tahapan-tahapan. 

Tahapan ini memerlukan waktu yang sangat panjang, akan berbeda sekali 

dengan ciptaan tuhan selain manusia. Katakanlah kambing misalnya, 

walaupun prosesnya sama dengan manusia mengalami kurun waktu lama, 

namun setelah lahir dalam jangka beberapa jam sudah bisa berjalan. Manusia 

akan bisa jalan tentunya akan mengalami proses panjang lagi minimal satu 

tahun.  

Dari sinilah manusia mengakui kelemahan, walaupun diberikannya 

kemampuan akal tetapi jelas ada keterbatasan, artinya masih mengakui bahwa 

masih ada ketergantungan dari orang lain. Dengan perkataan lain manusia 

harus mengakui kelemahan yang dimiliki, dan itu sudah dijelaskan dengan 

keterangan-keterangan yang terdahulu. Namun dengan demikian tidak berarti 

kelemahannya itu tidak berusaha atau berdiam diri. Paling tidak karena 

manusia merasa lemah makanya harus berusaha dan berdo’a.  

Sikap religious sebagaimana dikemukakan Kierkegaard atau percaya 

kepada Allah. Islam percaya kepada Allah yang Esa Dzat-Nya, sifat-Nya dan 

ciptaan-Nya, dengan lain kata Allah yang tunggal bukan pada Yesus Kristus. 

Percaya bukan hanya sekedar percaya btapi dilaksanakan dengan penuh rasa 

tanggung jawab sebagai manusia ciptaan-Nya dengan tetap melaksanakan 

aturan yang diturunkannya melalui delegasi Allah serta tetap menjauhi asusila 

yang dilarang-Nya.  
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Dari keseluruhan gerak manusia semestinya disadarkan pada sikap 

religious ini. Dalam persamaan yang lain misalnya dapat dijumpai pada surat 

An-Najm ayat 20 yang maksudnya kurang lebih, bahwa manusia itu akan 

memperoleh apa yang ia usahakan sendiri. Sepintas memang ayat demikian, 

sehingga dalam filsafat Humanisme juga mengatakan demikian, bahwa 

manusia itu akan memperoleh dan mendapat apa yang ia kerjakan tanpa 

adanya campur tangan orang lain (tuhan). Dalam paham Mutakallim terkenal 

dengan golongan/faham qodariah.  

Dimana manusia mempunyai kemampuan dengan akalnya, sehingga 

apa yang ia usahakan merupakan hasil usahanya sendiri tanpa ada abantuan 

orang lain (tuhan).  

Dalam ayat diatas, tidak berarti manusia memperileh apa yang ia 

usahakan, namun lebih dari itu mutlak adanya bantuan orang lain (tuhan). 

Sebab ayat Al-Qur’an adalah merupakan suatu system, artinya antara ayat satu 

dengan lainnya ada keterkaitan. Memang ada ayat yang ditafsirkan atau 

diterangkan dalam ayat berikutnya yang disebut tafsirul ayat bil ayat, dan ada 

satu ayat ditafsirkan atau diterangkan pada ayat bahkan pada surat yang 

berbeda.  

Sehingga dengan demikian nampaknya jelas bahwa manusia menurut 

islam apa yang diushakannya finalnya ditentukan oleh Tuhan Allah. Aturan 

dengan kata lain manusia akan memperoleh sesuatu sesuai dengan apa yang ia 

usahakan setelah berusaha dan beramal sholeh dengan tetap berpedoman 

selalu ingat kepada Allah. Mungkin orang/manusia sebagian berasumsi dan 
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mengatakan bahwa manusia yang tidak beramal sholeh pun akan memperoleh 

apa yang ia usahakan bahkan harta kekayaan dan jabatan yang ia kuasai, boleh 

jadi inilah akibatnya, akhirnya orang/manusia tidak percaya pada tuhan. 

“wahyu menyatakan bahwa agama islam diciptakan Allah adalah bersesuaian 

sengan fitrah manusia, jadi secara tidak langsung wahyu mengakui pula bahwa 

manusia memang mempunyai fitrah”.
21

 Satu fitrah manusia tersebut adalah 

fitrah beragama, artinya manusia harus percaya akan adanya Tuhan. Dengan 

demikian manusia jelas ada ketergantungan, berbeda dengan filsafat pada 

umumnya yang selalu mengandalkan kemampuan diri dan akalnya yang tanpa 

campur tangan orang lain. Artinya apa yang ia usahakan itu 100% hasil cipta 

karya manusia sendiri walaupun masih ada diantara filusuf masih mengakui 

adanya ketergantungan orang lain (tuhan). Namun perlu digaris bawahi bahwa 

yang dimaksud tuhan disini menurut filusuf adalah yesus. Tapi menurut islam 

jelas yang dimaksud tuhan adalah Allah yang tidak menyerupai suatu makhluk 

pun.  

Dalam Al-qur’an memang ada kalimat “afala ta’qilun”,”afala 

tatadabbarun”, dan banyak lagi kalimat-kalimat yang lain agar manusia 

menggunakan akalnya. Namun perlu diingat bahwa manusia ciptaan Allah, 

tentunya akal yang diberikan kepada manusia sifatnya terbatas sehingga tidak 

akan menyamai yang menciptakannya apalagi melebihinya.  
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2. Perbedaannya :  

Sebagaimana penulis uraikan dimuka eksistensi manusia menurut 

Eksistensialisme dan islam tetap berbeda hal ini disebabkan satu antaranya 

karena berlainan sumber, sehingga dengan demikian akan tetap berbeda. 

Tentunya kita dapat menyimpulkan karena islam, kebenaran dan 

kemutlakannya dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan filsafat bersumber 

pada akal,oleh karenanya kebenaranpun bersifat temporer. Artinya mungkin 

hari ini yang diselidiki dan ditemukan akal itu benar, boleh jadi setelah 

diadakan penelitian ulang menjadi salah. Misalnya dalam proses kejadian 

manusia yang terkandung dalam Al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 12-13 

bahwa kejadiannya diawali dari saripati yang berasal dari tanah kemudian 

menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi 

segumpal daging, kemudian tulang benulang dan dibungkus dengan daging 

yang pada akhirnya menjadi makhluk yang berbentuk (manusia).  

Dalam filsafat khususnya filsafat modern tidak diketemukan filusuf 

yang mengatakan bahwa proses kejadian manusia diawali dari saripati tanah 

apalagi proses kejadian dalam Al-qur’an terdiri dari dua tahap bahkan Darwin 

dengan teori evolusinya mengatakan walaupun mengakui bahwa kejadian 

proses manusia itu melalui tahap atau proses namun prosesnya berbeda 

dengan apa yang terdapat dalam Al-qur’an . Darwin mengatakan bahwa proses 

kejadian manusia itu diawali dari makhluk atau binatang yang paling kecil 

berubah menjadi agak besar, menjadi besar yang pada akhirnya sampai kepada 

manusia seperti kita sekarang. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa manusia 
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sebagaimana yang dikemukakan oleh Darwin berasal dari kera. Dengan 

demikian manusia tak ubahnya sama dengan binatang. Padahal wahyu 

menempatkan manusia baik dari segi kejadiannya maupun statusnya adalah 

yang paling sempurna danpaling terhormat.  

Dari keterangan ini dijelaskan bahwa status maupun kemampuan 

manusia serta proses kejadiannya dan kebutuhan akan petunjuk tetap berbeda 

antara menurut wahyu dan menurut filosuf. Sebagaimana penulis uraikan 

dimuka tadi bahwa yang merupakan perbedaan itu karena berlainan sumber 

yang berbeda, kendatipun demikian walaupun ada para ahli yang mencoba 

memadukannya atau menyamakannya tetap tidak akan sama dan tidak akan 

diketemukan.  

Dalam hubungan ini seorang bapak eksistensialis kenamaan yakni 

Kierkegaard misalnya mengemukakan bahwa Eksistensi/keberadaan manusia 

selain melalui tiga tahapan diatas ialah terdapat pada satu perasaan bahkan 

harus merasa bersalah dan berdosa. Tanpa manusia merasa berdosa dan 

bersalah kata Kierkegaard maka manusia tersebut tidak bereksistensi, 

sedangkan sikap religious (rasa keagamaan) yang dimaksud kierkegaardbharus 

percaya kepada Tuhan, yakni Yesus. Mengapa Kierkegaard mengatakan sikap 

religious, karena selain filosof dia juga seorang penganut agama Kristen yang 

taat.  

Apa yang dikemukakan Kierkegaard, filusuf lain Heidegger 

mengatakan bahwa manusia itu akan dikatakan manusia manakala mengerti 

ajal, artinya manusia itu akan dikatakan bereksistensi kalau sudah menemukan 
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ajal. Yang jelas menurut penulis apa yang dikatakan heidegeer manusia itu 

bisa dikatakan bereksistensi kalau sudah mati. Karena menurut wahyu (islam) 

bahwa yang dikatakan batas usia hidup manusia di alam fana ini.  

Dari keterangan-keterangan diatas jelas bahwa eksistensi / keberadaan 

manusia menurut wahyu dan menurut filosof tetap mengalami perbedaan 

walaupun ada persamaan. Satu atau beberapa diantaranya misalnya yang 

dikemukakan para filusuf tersebut bahwa eksistensi manusia terdapat pada 

perasaan bersalah dan berdosa pada ajal bahkan pada situasi tertentu. Hal yang 

demikian tersebut tidak terdapat dalam wahyu yang jelas eksistensinya / 

keberadaannya manusia menurut wahyu terdapat pada akalnya yang sehat dan 

memanfaatkannya sesuai dengan yang member untuk beramal sholeh yang 

dijiwai dengan kalbu.  

Sehingga dengan demikian kalau mencari-cari persamaanya justru 

yang lebih banyaak dan lebih besar adalah perbedaan antara eksistensi 

manusia menurut wahyu dan eksistensi menurut akal. Hal yang besar ini 

disebabkan sebagaimana penulis uraikan dimuka tadi, karena factor 

sumbernya yang berbeda serta titik tolaknya yang berbeda pula.  

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP  

 
A. Kesimpulan  

Dari uraian-uraian diatas, untuk memudahkan dalam memahami penulisan 

ini, dapatlah penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kehidupan manusia menurut Eksistensialisme (filosof) bahwa eksistensi 

manusia terdapat pada kebebasan, sehingga demikian maka akan 

diketemukan eksistensi dirinya. Padahal karena gilirannya manusia bebas 

pada akhirnya timbul kegagalan dan rasa takut yang tidak beralasan. 

Keberadaan manusia karena adanya manusia lain, dengan demikian tidak 

diketemukan terdapat pada amal sholehnya. Dari berbagai fungsinya 

bahwa para filosof terdapat pada akal fikirannya.  

2. Eksistensi manusia menurut faham eksistensialisme dalam pandangan 

islam selain pada amal sholehnya,akal, juga pada qalbunya artinya tidak 

mutlak pada akal fikirannya, manusia mmempunyai jiwa yang 

memungkinkan otak untuk berfikir, kalbunya menjadi sumber penghayatan 

rohaniah dan tangan menjadi pangkal tehknik, mewujudkan apa yang 

difikirkan otak dan dirasakan oleh kalbunya. Akal fikiran sebagai 

instrument pengetahuan dan pengetahuan tentang islam yang merupakan 

alat pengukur untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 

Manusia sebagai khalifah menurut islam bahwa manusialah yang sanggup 

mempertanggung jawabkan apa yang ia pimpin, khalifah yang dimaksud 
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disini ialah pengganti atau tanggung jawab untuk mengatur manusia serta 

segala isinya dan memakmurkannya, sedangkan pada eksistensialisme 

tidak diketemukan kata khalifah tapi akal (para filosof) mengakui dengan 

kemampuan pada akalnya manusialah yang layak untuk menjadi 

pemimpin. Namun demikian secara tersirat dapat ditemukan dalam bentuk 

pengalamannya, misalnya ada timbale balik antara manusia dengan 

manusia yang lain. Artinya ada yang dipimpin dan ada pula yang 

memimpin.  

3. Persamaan dan perbedaan eksistensi manusia menurut eksistensialisme 

dalam pandangan islam.  

a. Persamaan :  

Eksistensialisme dan islam sama-sama memandang manusia adalah 

makhluk yang paling paripurna dari berbagai dimensinya yang 

mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang 

lainnya. Eksistensialisme juga memandang manusia sebagai 

pemimpin, untuk mengatur kehidupan manusia dan segala isinya dan 

memakmurkannya.  

b. Perbedaan :  

Dalam proses penciptaan manusia menurut asalnya terdiri dari dua 

tahap yakni tahap pertama langsung diciptakan oleh Allah dan tahap 

kedua malalui proses keturunan, sedangkan menurut Eksistensialisme 

tidak diketemukan proses kejadian manusia, apalagi manusia diawali 

dari binatang yang paling kecil, akhirnya sampai kejadian yang paling 
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besar. Jadi tidak mengakui seperti apa yang di bicarakan oleh Al-

qur’an, wahyu meyakini bahwa manusia adalah makhluk yang 

bertanggung jawab untuk memikul beban, sehingga bagi manusia yang 

tidak dapat melaksanakan bahkan memikul beban atau amanat itu 

termasuk dzolim.  

Sementara Eksistensialisme dalam filsafat eksistensi sarte bahwa maanusia 

yang tidak dapat melaksnakan tanggung jawab atau amanat itu akhirnya melarikan 

karena takut was-was.  

Status manusia disamping sebagai khalifah tetapi sebagai hamba, smentara 

akal (filosof) meyakini bahwa manusia bukanlah hamba tetapi pemimpin, oleh 

karena itu tidak mengakui bahwa manusia harus pasrah pada ketentuan tuhan. 

Islam sangat dibutuhkan kehadirannya ditengah-tengah umat manusia , hal ini 

dimaksudkan sebagai pembeda mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang 

hak dan bathil, serta untuk menghilangkan keraguan dan ketidak percayaan yang 

ditimbulkan oleh akal manusiia.  

Sementara akal sedikit kembali membutuhkan wahyu, sebab menurut akal, 

manusia mampu untuk menjawab segala masalah yang dihadapinya, bisa 

mengatasi kejdian alam yang ditimbulkannya.  

Keberadaan manusia menurut islam bukan hanya sebagai hamba atau 

manusia yang bertanggung jawab saja tetapi juga manusia harus beramal sholeh 

untuk menyempurnakan eksistensinya sebagai manusia. Sementara 

eksistensialisme, keberadaan manusia hanya terletak pada kemampuan akalnya 

saja. Perbandingan eksistensialisme dan islam, terdapat beberapa hal yang tidak 
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relevan (mengenai “ada’ nya manusia di dunia) dan yang relevan ( dalam hal 

kemanusiaan dan tuhan), namun banyak saja yang tidak, hal ini dikarenakan latar 

belakangnya berbeda, dimana pada filosof eksistensialisme menggunakan potensi 

kekuatan akal fikirannya, sedangkan islam berdasarkan kebenaran yang mutlak 

benar.  

Hendaknya eksistensi atau keberadaan manusia tidak mengandalkan 

materi semata, bahkan akal semata, namun perluditunjang oleh amalan sholeh dan 

perasaan atau qolbu. Sehingga dengan demikian manusia tidak perlu mendewa-

dewakan akal yang dimiliki oleh manusia yang akan menemui jalan buntu dan 

tidak puas. Untuk itu wahyulah yang merupakan jalan terakhir yang dijamin 

kebenarannya perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 

kehidupan dunia ilmiah yang berdasarkan pada wahyu ilahi. 

 

B. Saran-saran  

Dalam uraian skripsi ini penulis ingin memberikan sumbangsih pemikiran 

dan memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Akhir-akhir ini manusia atau insane sudah merasa jenuh dan bosan untuk 

membicarakan hak-hak yang berkaitan antara manusia dan agama, tetapi 

manusia lebih banyak membicarakan dengan berdiskusi masalah lain. 

Padahal seyogyanya lebih banyak membicarakan manusia dan agama, 

yang sasarannya tidak saja pada intern umat beragama dalam bentuk 

dialog, seminar dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk 

mempertebal keyakinan kita akan kebenaran wahyu dan ajaran islam.  
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2. Dalam era globalisasi baik informasi, industrialisasi, ekonomi dan social 

budaya, politik, nampaknya manusia ini lebih cenderung membicarakan 

bisnis ketimbang membicarakan manusia kaitannya dengan wahyu ilahi 

serta masakah ketuhanan. Sehingga dengan demikian banyak anggota 

masyarakat yang akhirnya menyekolahkan anaknya pada sekolah-sekolah 

yang memberikan harapan di lajur duniawi, tidak peduli apakah akan 

merusak aqidah atau keimanan anaknya, oleh karena itu perlu diambil 

terobosan-terobosan baru dalam menggunakan metode pengenalan dalam 

pada Tuhan secara mudah dan gamblang diterima anak muda. Serta 

dibenarkan oleh agama dan hendaknya umat islam mendirikan sekolah-

sekolah dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang lengkap dengan 

tidak meninggalkan nilai islami.  

3. Hendaknya eksistensi atau keberadaan manusia tidak mengandalkan 

materi semata, bahkan akal semata,namun perlu ditunjang oleh amalan 

sholeh dan peradaan atau qalbu, sehingga dengan demikian manusia tidak 

perlu mendewa-dewakan akal yang dimiliki oleh manusia akan dimiliki 

oleh manusia akan menemui jalan buntu dan tidak puas. Untuk itu 

wahyulah yang merupakan jalan terakhir yang dijamil kebenarannya perlu 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mauupun dalam kehidupan dunia 

ilmiah yang berdasarkan pada wahyu ilahi tadi.  

 

C. Penutup  

Puji syukur yang hanya tercurahkan pada Allah SWT. Penguasa pencipta 

alam semesta. Atas karunia dan rahmat-Nya jualah skripsi ini dapat diselesaikan 
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walaupun dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan kemampuan yang ada. 

Merupakan wujud keterbukaan, untuk menerima kritik dan saran dari pembaca 

yang tentunya bersifat konstruktif (membangun).  

Akhirnya penulis berharap agar kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca, dan almamater. Terlebih itu merupakan amal bakti pada Allah SWT. 

Amin yaa robbal alammin.   
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