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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang konsep manusia menurut Nurcholish Madjid di

atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Manusia adalah makhluk ketuhanan dalam arti bahwa, ia adalah

makhluk yang menurut tabiat dan alam hakikatnya sendiri sejak masa

alam rahim selalu mencari dan merindukan Tuhan. Menurut

Nurcholish Madjid manusia adalah makhluk Tuhan yang tertinggi

sebaik-baiknya ciptaan, bahwa manusia diciptakan dari kejadian

asalnya yang suci (fithrah), dan bernaluri kesucian, namun manusia

juga makhluk yang dha’if dan kedha’ifan manusia inilah permulaan

dari semua bencana yang menimpa manusia.

2. Manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menyembahnya sebagaimana

yang telah dijelaskan dalam kitab suci surah Adz Dzariyat (51): 56.

Manusia harus senantiasa beribadah bersikap tunduk dan pasrah secara

benar kepada Tuhan, melalui ibadah seorang hamba mengharap al-

Khalik akan menolong dan membimbing hidupnya, menempuh jalan

menuju kebahagiaan.

3. Dalam surah Al Baqarah (2): 30 dijelaskan bahwa Allah menciptakan

manusia sebagai khalifah (pengganti) di bumi, jadi manusia harus

melaksanakan amanah ini. Manusia diberi tugas untuk memelihara
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bumi ini karena sudah merupakan tempat  yang baik bagi hidup

manusia. Tugas manusia sebagai khalifah Allah di bumi ialah bahwa

manusia harus mengurus dan mengembangkan yang ada pada bumi ini

sesuai dengan perintah yang diberikan Allah.

4. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk memberi

kesempatan kepada manusia untuk tampil sebagai mahkluk moral yaitu

mahkluk yang mememiliki kemampuan untuk berbuat baik atau jahat.

Dan Allah hendak menguji manusia, siapa diantaranya yang paling

baik dalam amalan perbuatannya.

5. Hidup manusia di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di

akhirat kelak, karena manusia pasti akan mengalami kematian.

Kematian bukanlah akhir dari segala pengalaman  eksistensial

manusia, melainkan permulaan dan jenis pengalam baru yang lebih

hakiki dan abadi. Menurut Nurcholish Madjid makna kematian itu

adalah sebagai terminal  bagi manusia dan sebagai kemestian manusia.

B. Saran

Dengan uraian singkat ini, yaitu mengenai konsep manusia menurut

Nurcholish Madjid, diharapkan dapat meningkatkan tanggungjawab kita dalam

menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan Tuhan, sehingga kita menjadi

manusia yang bertaqwa. Kemudian penulis juga mengharapkan hasil penelitian

yang sederhana ini dikembangkan lagi ke depannya, Agar terjejaki konsep-konsep

manusia menurut Nurcholish Madjid secara utuh, guna dijadikan peningkatan
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kesadaran manusia dalam menyikapi kesalahan-kesalahan manusia yang telah

melalaikan tugasnya di bumi ini.

Mengingat tulisan yang sederhana ini tentu tidak luput dari kesalahan dan

kekhilafan. Karena itu, segala bentuk kritik yang membangun untuk menjadikan

tulisan ini lebih baik selalu penulis nantikan. Semoga tulisan ini menjadi sebuah

karya ilmiah yang bermanfaat bagi semua orang yang membacanya dan semoga

Allah mengampuni segala dosa dan khilaf penulis.


