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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Konsep Jiwa Menurut Teori Psikoanalisis Ditinjau dari 

Perspektif Islam. Menurut teori psikoanalisis, perilaku manusia ditentukan oleh 

adanya interaksi dari tiga subsistem dalam kepribadian, yaitu id, ego, super ego. 

Psikoanalisis menyebut manusia sebagai homo valens yaitu manusia yang 

berkeinginan, dimana perilakunya digerakkan oleh keinginan-keinginan terpendam. 

Jiwa adalah sesuatu yang terdapat didalam diri manusia yang tidak dapat diketahui 

wujudnya, yang dapat menerima arahan kepada kebaikan dan keburukan, dan 

memiliki berbagai sifat dan karakter kemanusiaan, juga memiliki pengaruh yang 

nyata pada perilaku manusia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana ayat 

Al-Qur’an, hadits dan pendapat ulama memandang konsep jiwa menurut teori 

psikoanalisis. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data yang ada di pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan 

yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam membahas skripsi ini penulis 

menggunakan metode content analysis atau analisis isi, yaitu proses penarikan 

kesimpulan berdasarkan pertimbangan yang dibuat sebelumnya atau pertimbangan 

umum simpulan yang dapat ditiru (replicable) dan shahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jiwa manusia 

mencakup tiga aspek yaitu nafs ammarah, nafs lawwamah dan nafs muthmainnah. 

Teori psikoanalisis memandang jiwa manusia juga dari tiga aspek yaitu id, ego dan 

super ego. Dalam penelitian ini jelas bahwa teori psikoanalisis berbeda dengan 

pandangan Islam terhadap jiwa, dikarenakan psikoanalisis adalah bersumber dari 

pemikiran seorang manusia yang mencetuskan sebuah teori berdasarkan 

pengalamannya dan pikirannya sendiri, sedangkan dalam Islam Allah telah 

menetapkan ketentuan akan makna, substansi dan karakteristik jiwa yang Allah 

wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk paling sempurna yang di antara makhluk-makhluk 

Allah lainnya dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran 

dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat.
1
 Keberadaan manusia juga menjadi 

tanda tanya besar bagi berbagai kalangan, terutama para ilmuan dan filosof. Hampir 

semua kalangan tidak ingin mengabaikan fenomena besar dari penciptaan 

tersebut.  Jasad, akal, indera dan nafs (jiwa) yaitu komponen utama manusia yang 

paling sering dibahas dalam kajian keilmuan.  

Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis adalah orang pertama yang berusaha 

merumuskan psikologi manusia. Freud memfokuskan perhatiannya pada totalitas 

kepribadian manusia, bukan pada bagian terpisah-pisah. Pendekatan analisis tentang 

manusia sangat kompleks tetapi secara garis besar dapat diringkas dalam tiga 

kesatuan kompleks yang memiliki hubungan timbal balik.
2
 Menurut teori 

psikoanalisis, perilaku manusia ditentukan oleh adanya interaksi dari tiga subsistem 

dalam kepribadian, yaitu id, ego, super ego. Psikoanalisis menyebut manusia sebagai 

_______________ 
 
1
 Erhamwilda, Konseling Islami, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2009), hlm. 48. 

 
2
 Faizah, Lalu Muchsin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 43. 
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homo valens yaitu manusia yang berkeinginan, dimana perilakunya digerakkan oleh 

keinginan-keinginan terpendam. 

Jiwa adalah sesuatu yang terdapat didalam diri manusia yang tidak dapat 

diketahui wujudnya, yang dapat menerima arahan kepada kebaikan dan keburukan, 

dan memiliki berbagai sifat dan karakter kemanusiaan, juga memiliki pengaruh yang 

nyata pada perilaku manusia.  

Dalam teori psikoanalisis apabila seseorang didorong oleh nafsu kesenangan 

maka ia akan terjerat oleh nafsu kejahatan karena ia hanya memikirkan kesenangan, 

oleh karenanya egolah yang menjadi jembatan bagi id untuk menyeimbangkan 

keinginan dan dorongan-dorongan yang dimilikinya. Ego adalah tahapan proses 

pencarian norma dan nilai pada super ego yang akan menentukan jiwa manusia 

bermasalah atau tidak. Super ego adalah tahapan yang menentukan akan dorongan 

nafsu kesenangan id, dari nilai dan norma super egolah yang menjadi pandangan jiwa 

manusia sehat atau tidak. Apabila ketiga sistem ini berjalan dengan baik pada diri 

manusia, maka selama keputusannya tidak mengganggu orang lain di sekitarnya 

maka ini tidak bermasalah karena dalam pandangan psikoanalisis apabila manusia 

melakukan kehendaknya dan tidak mengganggu orang lain maka ini tidak dikatakan 

dengan manusia yang mempunyai penyakit atau tidak sehat.  

Berbeda dengan aturan yang ada di dalam agama Islam, Islam mempunyai 

aturan sendiri yang mana apabila dorongan nafsu kesenangan yang dimiliki oleh 

manusia haruslah dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. 
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Dalam Islam manusia harus mempunyai tujuan hidup dan tanggung jawab dalam 

melakukan segala hal.  

Dalam Al-Qur’an dikatakan bahwa dalam diri manusia ada nafsu taqwa (baik) 

dan nafsu fujur (jahat), sebagaimana Firman Allah: 

                                      

    

Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan 

sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (QS. Asy-Syams: 7-

10).
3
 

Jiwa memiliki berbagai kondisi, kadang ia tergoda, tergelincir dan terjerumus, 

dan kadang menyesali diri karena melakukan keburukan. Terkadang jiwa menyuruh 

berbuat kebaikan, tapi kadang pula berada dalam kedua kondisi tersebut. Sebenarnya 

sumber kejahatan dalam kehidupan manusia bukanlah disebabkan oleh fisik semata, 

juga bukan karena merespon dorongan-dorongannya. Kejahatan itu akan timbul jika 

tubuh mengambil posisi sebagai pemimpin jiwa yang mengikat, maka ia akan 

kehilangan cahaya spiritual yang terang, dan manusia akan jatuh pada tingkat jiwa 

terburuk yaitu tingkatan hewani, karena ia tidak menggunakan kemampuan 

spiritualnya. Perilaku manusia tergantung kepada jiwa yang individu miliki, baik itu 

jiwa yang sehat maupun jiwa yang tidak sehat. 

_______________ 
 
 
3
 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2013), hlm. 595. 
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 Perilaku manusia yang terlihat pada jasadnya tidak akan berjalan sebagaimana 

mestinya jika jiwanya terganggu. Hal terpenting adalah pembentukan jiwa manusia 

melalui pembentukan kognitif dan emotifnya. Emosi manusia sebagai bagian dari 

gejala jiwa, tidak akan maksimal kerjanya jika jasad manusia dalam keadaan sakit 

atau hilang fungsinya. 

Tugas Islam tidak lain adalah memberikan pertolongan yang maksimal untuk 

manusia. Dengan demikian, manusia akan mampu menopang fitrahnya yang mulia, 

semakin memperkuat nyala sinarnya, dan senantiasa berjalan di dalam 

pertunjukannya. Selain itu agar manusia terbebas dari berbagai gangguan dosa yang 

terus menggoda dan selalu berusaha untuk menjerumuskannya.
4
 

  Manusia tidak semata-mata buruk, oleh karena itu menurut Al-Qur’an 

manusia dituntut untuk selalu menjaga kesucian nafs atau jiwanya dan tidak 

mengotorinya dengan perbuatan yang terlarang dan perbuatan dosa. Karena sebagai 

makhluk, manusia tidak hanya hidup di alam dunia, tetapi manusia juga akan hidup di 

alam akhirat sebagai pertanggungjawaban terhadap kehidupannya di alam dunia dan 

berusaha untuk mencapai tingkat kesempurnaa dan selamat dari keburukan dan 

marabahaya. 

_______________ 
 
4
 Wawan Junaedi Soffandi, Akhlak Seorang Muslim, (Jakarta Selatan: Mustaqim, 2004), hlm. 

44. 
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  Beranjak dari permasalahan di atas, maka penulis perlu untuk melakukan 

penelitian yang lebih mendalam menyangkut Konsep Jiwa Menurut Teori 

Psikoanalisis ditinjau dari Perspektif Islam. 

 

B. Fokus Masalah  

1. Bagaimana konsep jiwa menurut teori psikoanalisis?  

2. Bagaimana konsep jiwa menurut teori psikoanalisis ditinjau dari perspektif 

Islam? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui konsep jiwa menurut teori psikoanalisis 

2. Untuk mengetahui konsep jiwa menurut teori psikoanalisis ditinjau dari 

perspektif Islam 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis adalah untuk menambah wawasan keilmuan tentang 

pengetahuan konsep jiwa dan dapat digunakan sebagai titik tolak bagi 

peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis dengan 

penelitian ini secara lebih mendalam, sekaligus untuk menambah khazanah 

ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu psikologi. 
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2. Secara praktis, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat 

selama dalam bangku kuliah, sehingga diharapkan dapat berguna sebagai 

rujukan dalam menangani masalah psikologis khususnya yang berkaitan 

dengan konsep jiwa manusia. 

 

 

E. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman, penafsiran dan kekeliruan 

dalam memahami beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut 

istilah-istilah yang perlu dijelaskan: 

1. Konsep  

Menurut Poerdawarminta, konsep adalah rancangan atau buram (surat dan 

sebagainya).
5
 Sedangkan konsep yang penulis maksudkan dalam penulisan ini adalah 

suatu pendapat atau ide yang dapat dipertaggungjawabkan berdasarkan teori yang 

ada. 

2. Jiwa 

Jiwa menurut kamus umum bahasa Indonesia, jiwa adalah roh yang ada di 

tubuh manusia. Diartikan juga sebagai seluruh kehidupan batin manusia 

_______________ 
 
5
Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , cet. III , (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 

hlm. 611. 

 



7 

 

(keseutuhan yang terjadi dari perasaan batin, pikiran, angan-angan, dan 

sebagainya).
6
  

Al-Ghazali mendefinisikan jiwa manusia sebagai kesempurnaan pertama bagi 

fisik alamiah yang bersifat mekanistik; ia melakukan berbagai aksi berdasarkan 

ikhtiar akal dan menyimpulkan dengan ide, serta mempersepsi berbagai hal yang 

bersifat kulliyat.
7
 

Jiwa yang dimaksud oleh peneliti adalah perilaku manusia yang hanya saja 

bisa tampak dari tingkah laku yang nyata atau tindakan manusia yang menandakan 

jiwanya sehat atau tidak sehat, perilaku yang manusia tampakkan juga sangat 

berpengaruh kepada kesehatan jiwa manusia. Apabila jiwa itu sehat maka akan sehat 

semua yang dimiliki oleh manusia baik itu sikap, tingkah laku, jasmani dan rohani 

manusia akan teratur tanpa adanya pelanggaran terhadap ketetapan yang sudah Allah 

tetapkan. 

3. Perspektif Islam 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, perspektif adalah pandangan, 

tinjauan, sudut pandang.
8
 

Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun, berarti 

“penyerahan”, “pemasrahan”, atau berasal dari kata salima yaslamu salaman yang 

_______________ 
 
6
 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia , cet. III , (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 

hlm. 492. 

 
7
 Ibid., hlm. 209 

 
8
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 663. 
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berarti “membuat damai” atau “membuat selamat”. Menurut istilah, Islam ialah 

“suatu ungkapan penyerahan diri dan kepasrahan secara total kepada Allah, dengan 

cara tunduk dan mengikuti perintah-Nya serta meninggalkan larangan-Nya.
9
 

Islam maknanya adalah berserah diri pada Allah dalam perintah, larangan 

Allah dan berita-Nya melalui jalan wahyu. Islam adalah ibadah kepada Allah dan 

tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan shalat, menunaikan zakat, 

berpuasa di bulan ramadhan, menunaikan ibadah haji, amar ma’ruf, nahi mungkar 

dan mengucapkan salam kepada keluarga.
10

 Jadi, Islam adalah agama yang 

diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh 

umat manusia agar manusia dapat memahami kewajiban terhadap Tuhan dan Rasul 

serta memahami hubungan antar manusia dengan Tuhannya, hubungan antar manusia 

dengan manusia lain dan cara manusia untuk menstabilkan dirinya sendiri agar selalu 

beriman dan percaya akan qadar baik maupun qadar buruk yang diberikan Allah 

kepadanya. 

Maka berdasarkan uraian di atas, perspektif Islam dalam penelitian ini adalah 

pandangan Islam yang bersumber dan berpedoman pada Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ 

ulama serta pendapat para filosof Islam tentang konsep jiwa menurut teori 

psikoanalisis. 

 

_______________ 
 
9
 Muhammad Abdul Mujeb, dkk, (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2009), hlm. 239 

 
10

 Said Hawa, Al-Islam, (Jakarta: Gema Insani,2004), hlm. 13 dan 22. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Biografi Penemu Teori Psikoanalisis 

Sigmund Freud kemungkinan lahir tanggal 6 Maret atau 6 Mei 1856 di 

Freiberg, Moravia, yang kini jadi bagian Republik Ceko, (para cendekia bersilang 

pendapat tentang tanggal lahirnya, tanggal yang pertama disebut yaitu delapan bulan 

setelah pernikahan orang tuanya). Freud adalah anak sulung dari Jacob dan Amalie 

Nathanson Freud.
1
  

Sigmund Freud lahir di Austria pada 1856. Ia adalah anak pertama, walaupun 

ayahnya 20 tahun lebih tua dari ibunya, telah memiliki dua putra dari perkawinan 

sebelumnya. Walaupun kelahirannya diikuti oleh kelahiran tujuh anak lagi, akan 

tetapi Freud dengan kecemerlangan intelektualnya tetap menjadi kesayangan sang ibu 

dan dia mengetahui hal tersebut.
2
 Sebagai remaja yang serba serius dan anak 

sekolahan, Freud tidak memiliki persahabatan yang erat dengan dengan adik-adiknya. 

Akan tetapi, ia menikmati hubungan yang hangat dan penuh kasih sayang dengan 

sang ibu sehingga di tahun-tahun berikutnya ia melihat hubungan ibu dan anak 

_______________ 
 
1
 Jess Feist, Gregory J Feist, Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 20 

 
2
 Lawrence A. Pervin, Daniel Cervone, dan Oliver P. John, Psikologi Kepribadian: Teori dan 

Penelitian, Edisi Kesembilan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 74 



10 

 

  

sebagai hubungan yang paling sempurna dan paling jelas di antara semua hubungan 

antar manusia (Freud,1933/1964).
3
 

Pada awalnya, Freud mencoba berbagai teknik dalam kerja terapeutiknya, 

termasuk hipnosis, yang dipelajarinya dari psikiatris Perancis terkenal, Jean Charcot. 

Ketika menemukan tidak semua pasien dapat dihipnotis, dia mengeksplorasi metode 

lain, sampai akhirnya mendapatkan metode yang penting dalam upayanya: free 

association (asosiasi bebas). Dalam teknik asosiasi bebas, orang yang dianalisa 

membiarkan semua pemikirannya muncul tanpa halangan atau pemalsuan apapun. 

Idenya adalah membiarkan pemikiran seseorang mengalir bebas, untuk 

mengungkapkan asosiasi tersembunyi diantara ide-ide yang ada. Bagi Freud teknik 

asosiasi bebas bukan hanya metode perawatan tetapi juga metode ilmiah. Hal tersebut 

memberikan bukti utama bagi teori kepribadiannya.  

Di akhir periode 1890-an, Freud dikucilkan oleh kalangan professional dan 

mengalami krisis pribadi. Ia mulai menganalisis mimpi-mimpinya sendiri, dan setelah 

ayanhnya meninggal dunia di tahun 1896, ia mengambil inisiatif untuk menganalisis 

dirinya sendiri setiap hari. Sekalipun analisis ini ia jalani penuh pergulatan sepanjang 

hidup, masa-masa di akhir tahun 1890-an adalah masa yang paling sulit bagi dirinya. 

Sepanjang periode ini, Freud memandang dirinya sebagai pasiennya yang paling 

baik.
4
 Henri Ellenberger (1970) menggambarkan masa kehidupan Freud ini sebagai 

_______________ 
 
3
 Jess Feist, Feist Gregory J, Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 20 

 
4
 Ibid., hlm. 23 
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periode “penyakit kreatif” suatu kondisi yang ditandai oleh depresi, neurosis, keluhan 

psikosomatis, dan keterpakuan yang intens pada aktifitas kreatif tertentu. Freud 

menderita karena meragukan diri sendiri, depresi dan obsesi akan kematiannya 

sendiri.
5
 

Pada 1900/ 1953, Freud mempublikasikan karyanya yang paling signifikan, 

The Interpretation of Dreams. Dalam buku ini, Freud tidak lagi hanya menaruh 

perhatian pada penanganan pasien. Dia mulai mengembangkan teori tentang pikiran, 

yaitu teori struktur dasar  dan prinsip kerja fisik manusia.
6
 

Freud diagungkan oleh banyak orang sebagai seorang genius yang berani dan 

penuh kasih sayang, yang lain dengan melihat banyaknya “pertempuran” yang 

dilakukannya dan putusnya hubungan Freud dengan para koleganya, memandangnya 

sebagai rigid, otoriter, dan tidak toleransi dengan pendapat orang lain. Apapun 

interpretasi kepribadian Freud, tidak diragukan lagi bahwa dia menyusun karya-

karyanya dengan keberanian yang mengagungkan. Dia dengan berani mempretasikan 

detail pribadi kehidupannya sendiri sebagaimana yang diungkapkan dalam analisis 

diri.
7
 

Sigmund Freud, pendiri psikoanalisis, adalah orang pertama yang berusaha 

merumuskan psikologi manusia. Freud memfokuskan perhatiannya pada totalitas 

_______________ 
 
5
 Jess Feist, Fiest Gregory J, Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 24 

 
6
 Lawrence A. Pervin, Daniel Cervone, dan Oliver P. John, Psikologi Kepribadian: Teori dan 

Penelitian, Edisi Kesembilan, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 75 

 
7
 Ibid., hlm. 76 
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kepribadian manusia, bukan pada bagian-bagian yang terpisah-pisah. Pendekatan 

psikoanalisis tentang manusia sangat kompleks tetapi secara garis besar dapat 

diringkas dalam tiga kesatuan kompleks yang memiliki hubungan timbal balik.
8
 

Freud memiliki talenta yang luar biasa sebagai penulis, anugerah inilah yang 

menempatkan dirinya sebagai tokoh yang memberikan kontribusi penting di abad ke-

20. Ia menguasai bahasa Jerman dengan baik dan bisa menggunakan banyak bahasa 

lain. Sekalipun ia tidak berhasil meraih hadiah nobel untuk ilmu pengetahuan, ia 

mendapatkan hadiah Goethe untuk sastra di tahun 1930.
9
 

 

Freud menggambarkan tentang tiga sistem utama kepribadian manusia id (das 

es), ego (das ich), dan super ego (ueber ich). Perilaku manusia merupakan hasil 

interaksi ketiga subsistem tersebut. Konsep ini muncul berdasarkan pemahaman 

Freud yang mengumpamakan keadaan dan proses mental manusia ibarat gunung es 

yang mengambang di tengah lautan. Bagian permukaan yang tampak hanyalah 

sebagian dari apa yang diobservasi tentang keadaan dalam jiwa dan merupakan alam 

kesadaran, sedangkan bawah es adalah tidak sadar, dan diantara kedua alam tersebut 

(alam sadar dan alam tidak sadar) terdapat alam prasadar.
10

 

 

_______________ 
 
8
 Faizah, Effendi Lalu Muchsin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 

hlm. 43 

 
9
 Jess Feist, Feist Gregory J, Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 26 

 
10

 Faizah, Effendi Lalu Muchsin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group , 2006), 

hlm. 44 
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B. Konsep Jiwa Menurut Teori Psikoanalisis 

1. Id 

Pada bagian inti dari kepribadian yang sepenuhnya tak disadari adalah 

wilayah psikis yang disebut sebagai id, yaitu istilah yang diambil dari kata ganti 

untuk “ sesuatu” atau itu (the it), atau komponen yang tak sepenuhnya diakui oleh 

kepribadian. Id tak punya kontrak dengan dunia nyata, tetapi selalu berupaya untuk 

meredam ketegangan dengan cara memuaskan hasrat-hasrat dasar. Ini dikarenakan 

satu-satunya fungsi id adalah untuk memperoleh kepuasan sehingga kita 

menyebutnya sebagai prinsip kesenangan (pleasure principle).
11

 

Id adalah sistem kepribadian yang orisinil, kepribadian setiap orang hanya 

terdiri dari id ketika dilahirkan. Id merupakan tempat bersemayam naluri-naluri. Id 

kurang terorganisasi, buta, menuntut, dan mendesak. Seperti kawah yang terus 

mendidih dan bergolak, id tidak bisa mentoleransi tegangan, dan bekerja untuk 

melepaskan tegangan itu sesegera mungkin serta untuk mencapai keadaan 

homeostatik, dengan diatur oleh asas kesenangan yang diarahkan pada pengurangan 

tegangan, penghindar dari kesakitan, dan perolehan kesenangan, id bersifat tidak 

logis, amoral dan didorong oleh satu kepentingan: memuaskan kebutuhan-kebutuhan 

naluriah sesuai dengan asas kesenangan. Id tidak pernah matang dan selalu menjadi 

_______________ 
 
11

 Feist Jess, Feist, Gregory J, Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 

27 
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anak manja dari kepribadian, tidak berpikir, dan hanya menginginkan atau bertindak. 

Id bersifat tidak sadar.
12

  

Id (das es) merupakan wadah yang berisi dorongan-dorongan bawaan yang 

bersifat primitif dan dorongan-dorongan biologis manusia (insting), id bergerak 

berdasarkan prinsip kesenangan dan kepuasan, dan id merupakan lapisan psikis 

paling dasar. Id bersifat egoistis, tidak bermoral, dan tidak mau tahu keadaan, ia 

adalah tabiat hewani manusia, tempat dua naluri, yakni libido (eros) dan thanatos 

berada. Libido (eros), atau naluri kehidupan adalah insting reproduktif yang 

menyediakan energi dasar untuk kegiatan-kegiatan manusia yang konstruktif. Dalam 

konsep Freud, libido bukan hanya meliputi dorongan seksual, tetapi juga segala hal 

yang mendatangkan kenikmatan termasuk kasih sayang, pemujaan pada Tuhan, dan 

cinta diri (narcisism). Sedangkan thanatos (naluri kematian) adalah insting yang 

bersifat destruktif dan agresif. Walaupun id mampu melahirkan keinginan, tapi ia 

tidak mampu memuaskan keinginan.
13

 

Id yang akan selalu memberikan dorongan-dorongan terhadap sesuatu yang 

diinginkan tanpa memikirkan untung ruginya bagi manusia, ia juga merupakan sistem 

yang menyimpan dorongan-dorongan biologis bagi manusia, fungsinya sebagai hawa 

nafsu yang terus mendorong manusia untuk berbuat sesuka hati sesuai dengan 

_______________ 
 
12

 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2009), hlm. 14 

 
13

 Faizah, Effendi Lalu Muchsin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 

hlm. 44 
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keinginannya. Id akan melakukan apa saja tergantung dengan keinginan alam bawah 

sadar, oleh karena itu id harus selalu dijembatani oleh ego untuk sedikit 

menundukkan hawa nafsu yang berlebihan. Super ego juga akan menjadi pengontrol 

bagi apa yang akan dikerjakan oleh id. 

2. Ego  

Ego (das ich) yang berfungsi menjembatani tuntutan id dengan realitas dunia 

luar. Ego adalah mediator antara hasrat-hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan 

realistik. Ego-lah yang menyebabkan manusia menundukkan hasrat hewaninya dan 

hidup sebagai wujud yang rasional. Ego bergerak berdasarkan prinsip realitas. Ego 

(das ich) memiliki unsur kesadaran, mampu menghayati secara batiniah maupun 

lahiriyah. Das ich menampilkan akal budi dan pikiran, selalu siap menyesuaikan diri, 

dan mampu mengendalikan dorongan-dorongan. Ia menampilkan prinsip realitas, 

yaitu menghambat dan mengendalikan prinsip kesenangan.
14

 

Ego memiliki kontak dengan dunia eksternal dari kenyataan. Ego adalah 

eksekutif dari kepribadian yang memerintah, mengendalikan, dan mengatur. Sebagai 

“polisi lalu lintas” bagi id, super ego, dan dunia eksternal,  tugas utama ego adalah 

mengantarai naluri-naluri dengan lingkungan sekitar. Ego mengendalikan kesadaran 

dan melaksanakan sensor. Dengan diatur oleh asas kenyataan, ego berlaku realistis 

_______________ 
 
14

 Faizah, Effendi Lalu Muchsin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 

hlm. 44-45 
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dan berpikir logis serta merumuskan rencana-rencana tindakan bagi pemuasan 

kebutuhan-kebutuhan.
15

  

Apabila para konselor menangani resisten-resisten dan pertahanan-pertahanan, 

maka pemahaman atas sifat dan fungsi pertahanan-pertahanan ego menjadi penting. 

Mekanisme-mekanisme pertahanan ego membantu individu mengatasi kecemasan 

dan mencegah terlukanya ego. Mekanisme-mekanisme pertahanan ego itu tidak selalu 

patologis dan bisa memiliki nilai penyesuaian jika tidak menjadi suatu gaya hidup 

untuk menghindari kenyataan. Mekanisme-mekanisme pertahanan yang digunakan 

oleh individu bergantung pada taraf perkembangan dan derajat kecemasan yang 

dialaminya. Mekanisme-mekanisme pertahanan sama-sama memiliki dua ciri: 

menyangkal atau mendistorsi kenyataan, dan beroperasi pada taraf tak sadar. Teori 

Freud adalah model pengurangan ketegangan atau sistem homeostatis. Berikut ini 

penjabaran-penjabaran singkat mengenai beberapa bentuk mekanisme pertanan ego. 

a. Penyangkalan 

Penyangkalan adalah pertahanan melawan kecemasan dengan “menutup 

mata” terhadap keberadaan kenyataan yang mengancam. Individu menolak sejumlah 

aspek kenyataan yang membangkitkan kecemasan. Kecemasan atas orang yang 

dicintai misalnya, sering dimanifestasikan oleh penyangkalan terhadap fakta 

kematian. Dalam peristiwa-peristiwa tragis seperti perang atau bencana-bencana 

_______________ 
 
15

 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2009), hlm. 14 
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lainnya, orang-orang sering berkecendrungan membutakan diri terhadap kenyataan-

kenyataan yang terlalu menyakitkan untuk diterima. 

b. Proyeksi 

Proyeksi adalah mengalamatkan sifat-sifat tertentu yang tidak bisa diterima 

oleh ego kepada orang lain. Seseorang melihat pada diri orang lain hal-hal yang tidak 

disukai  dan dia tidak bisa menerima adanya hal-hal itu pada diri sendiri. Jadi dengan 

proyeksi, seseorang akan mengutuk orang lain karena “kejahatannya” dan 

menyangkal memiliki dorongan jahat seperti itu. Untuk menghindari kesakitan karena 

mengakui bahwa di dalam dirinya terdapat dorongan yang dianggapnya jahat, ia 

memisahkan diri dari kenyataan ini.  

c. Fiksasi 

Fiksasi maksudnya adalah menjadi “terpaku” pada tahap-tahap perkembangan 

yang lebih awal karena mengambil langkah ke tahap selanjutnya bisa menimbulkan 

kecemasan. Anak yang terlalu bergantung menunjukkan pertahanan berupa fiksasi 

dan ini akan menghambat si anak belajar mandiri.
16

 

d. Regresi 

        Regresi adalah melangkah mundur ke fase perkembangan yang lebih awal 

yang tuntutan-tuntutannya tidak terlalu besar. Contohnya, seorang anak yang takut 

sekolah memperlihatkan tingkah laku infantil seperti menangis, mengisap ibu jari, 

_______________ 
 

16
 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2009), hlm. 19 
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bersembunyi dan menggantungkan diri pada guru, atau ketika adiknya lahir, seorang 

anak kembali menunjukkan bentuk-bentuk tingkah laku yang kurang matang.  

e. Rasionalisasi 

Rasionalisasi adalah menciptakan alasan-alasan yang “baik” guna 

menghindarkan ego dari cedera; memalsukan diri sehingga kenyataan yang 

mengecewakan menjadi tidak begitu menyakitkan. Orang yang tidak memperoleh 

kedudukan mengemukakan alasan, mengapa dia begitu senang tidak memperoleh 

kedudukan yang sesungguhnya diinginkannya, atau seorang pemuda yang 

ditinggalkan kekasihnya, guna menyembuhkan ego-nya yang terluka ia menghibur 

diri bahwa si gadis tidak berharga dan bahwa dirinya memang akan menendangnya.
17

 

f. Sublimasi 

Sublimasi adalah menggunakan jalan keluar yang lebih tinggi atau yang 

secara sosial lebih dapat diterima bagi dorongan-dorongannya. Contohnya, dorongan 

agresif yang ada pada seseorang disalurkan kedalam aktifitas bersaing di bidang 

olahraga sehingga dia menemukan jalan bagi pengungkapan perasaan agresifnya, dan 

sebagai tambahan dia bisa memperoleh imbalan apabila berprestasi di bidang olah 

raga itu.
18

 

 

 

_______________ 
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 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2009), hlm 19-20 
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g. Displacement 

Displacement adalah mengarahkan energi kepada objek atau orang lain 

sebagai objek asal atau orang sesungguhnya, tidak bisa dijangkau seorang anak yang 

ingin menendang orang tuanya kemudian menendang adiknya atau jika adiknya tidak 

ada menendang kucing. 

h. Represi 

Represi adalah melupakan isi kesadaran yang traumatis atau bisa 

membangkitkan kecemasan; mendorong kenyataan yang tidak bisa diterima kepada 

ketaksadaran, atau menjadi tidak menyadari hal-hal yang menyakitkan. Represi, yang 

merupakan salah satu konsep Freud yang paling penting, menjadi basis bagi banyak 

pertahanan ego lainnya dan bagi gangguan-gangguan neurotik. 

i. Formasi Reaksi  

Formasi reaksi adalah melakukan tindakan yang berlawanan dengan hasrat-

hasrat tak sadar; jika perasaan-perasaan yang lebih dalam menimbulkan ancaman, 

maka seseorang menampilkan tingkah laku yang berlawanan guna menyangkal 

perasaan-perasaan yang bisa menimbulkan ancaman itu. Contohnya, seorang ibu yang 

memiliki perasaan menolak terhadap anaknya, karena asanya perasaan berdosa, ia 

menampilkan tingkah laku yang sangat berlawanan, yakni terlalu melindungi atau 

“terlalu mencintai” anaknya. Orang yang menunjukkan sikap menyenangkan yang 
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berlebihan atau terlalu baik boleh jadi berusaha menutupi kebencian dan perasaan-

perasaan negatifnya.
19

 

Mekanisme inilah yang akan menjadi pertahanan bagi diri manusia, 

sebagiannya adalah pertahanan diri bagi yang tertekan perasaan dan pikiran yang 

terganggu, mengkambinghitamkan orang lain dengan kesalahan diri sendiri, bereaksi 

apabila ada respon dari orang tertentu, merasionalkan sesuatu permasalahan yang 

sedang dialami, dan banyak cara lain untuk membentengi diri dari permasalahan yang 

sedang dihadapi.  

3. Super Ego 

Super ego adalah cabang moral atau hukum dari kepribadian. Super ego 

adalah kode moral individu yang urusan utamanya adalah apakah suatu tindakan baik 

atau buruk, benar atau salah.
20

 

Super ego merepresentasikan hal yang ideal alih-alih hal yang riel, dan 

mendorong bukan kepada kesenangan, melainkan kesempurnaan. Super ego 

merepresentasikan nilai-nilai tradisional dan ideal-ideal masyarakat yang diajarkan 

oleh orang tua kepada anak. Super ego berfungsi menghambat impuls-impuls id. 

Kemudian, sebagai internalisasi standar-standar orang tua dan masyarakat, super ego 

berkaitan dengan imbalan-imbalan dan hukuman-hukuman. Imbalan-imbalannya 

_______________ 
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 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: PT. Refika 
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adalah perasaan-perasaan bangga dan mencintai diri, sedangkan hukuman-

hukumannya adalah perasaan-perasaan berdosa dan rendah diri.
21

  

Super ego memiliki dua subsistem, suara hati (conscience) dan ego ideal. 

Freud tidak membedakan kedua fungsi ini secara jelas, tetapi secara umum, suara hati 

lahir dari pengalaman-pengalaman mendapatkan hukuman atas perilaku yang tidak 

pantas dan mengajari kita tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan. Suara hati yang 

primitif datang dari kepatuhan anak pada standar orang tua karena takut kehilangan 

rasa cinta dan dukungan orang tua.
22

 

Super ego dapat diibaratkan kata hati yang terbentuk melalui proses 

internalisasi yang meliputi larangan dan perintah dari luar yang berhubungan dengan 

lingkungan sosial dan nilai moral. Super ego yang akan menjadi keputusan akhir 

yang diambil dari dorongan-dorongan alam bawah sadar id dengan bantuan ego yang 

menjembatani keduanya. Salah satu bentuk hubungan manusia dengan lingkungannya 

adalah interaksi sosial. Hubungan manusia dengan manusia (interaksi sosial) berkisar 

pada usaha menyesuaikan diri, dimana individu yang satu menyesuaikan diri dengan 

individu lain, atau individu yang lain menyesuaikan diri dengan individu yang ada di 

sekitarnya. 

 

_______________ 
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4. Konsep Jiwa Menurut Sigmund Freud 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan istilah jiwa, roh, nyawa, 

dan berbagai kata lain yang senada. Jauh sebelumnya istilah itu juga telah begitu lekat 

dalam kosa kata bahasa yang digunakan dalam ragam budaya yang berbeda. 

Peruntukan istilah tersebut merujuk pada bentukan halus dalam diri manusia yang 

tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Bentukan halus yang tidak tampak itu 

menimbulkan kesulitan sendiri dalam memberikan pengertian yang tepat. 

Dalam literature psikologi pada umumnya para ahli berpendapat bahwa 

penentu perilaku utama manusia dan corak kepribadian adalah keadaan jasmani, 

kualitas kejiwaan, dan situasi lingkungan.
23

  

Freud meyakini bahwa perilaku ditentukan oleh kejadian di masa lalu 

ketimbang dibentuk oleh tujuan di masa kini. Manusia memiliki sedikit kontrol atas 

tindakannya di masa kini karena banyak dari perilaku mereka berakar pada dorongan-

dorongan tidak disadari yang berada diluar kesadaran di masa kini. Walaupun 

manusia biasanya percaya bahwa mereka dapat mengontrol kehidupan mereka, Freud 

bersikeras bahwa kepercayaan semacam itu adalah ilusi.
24

 

_______________ 
 
23

 Iin Tri Rahayu, Psikoterapi Perspektif Islam dan Psikologi Kontemporer, (Malang: Sukses 

Offset), 2009, hlm. 37 
 
24

 Jess Feist, Feist Gregory J, Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 

71 
 



23 

 

  

Freud yakin bahwa masa kini seringkali dibentuk oleh alasan-alasan masa lalu 

ketimbang oleh tujuan manusia untuk masa depan. Manusia tidak bergerak ke tujuan 

yang ditentukan oleh diri sendiri. 

Ego mengontrol jalan-jalan yang ditempuh, memilih kebutuhan-kebutuhan 

yang dapat dipenuhi serta cara-cara memenuhinya, serta memilih obyek-obyek yang 

dapat memenuhi kebutuhan, di dalam menjalankan fungsi ini seringkali ego harus 

mempersatukan pertentangan-pertentangan antara id dan superego. Peran utamanya 

adalah ialah menjadi perantara antara kebutuhan-kebutuhan instinktif dengan keadaan 

lingkungan, demi kepentingan adanya organisme. Apa yang dikerjakan oleh superego 

seringkali bertentangan langsung dengan dorongan-dorongan dari id. Hal ini 

disebabkan karena nilai-nilai moral itu mewakili usaha masyarakat untuk mengontrol, 

bahkan kalau perlu mencegah, pernyataan-pernyataan dari dorongan-dorongan 

primitif, terutama dorongan seksual dan agresi.
25

 

Sekalipun ketiga aspek itu masing-masing mempunyai fungsi, sifat, 

komponen, prinsip kerja, dinamika sendiri-sendiri, namun ketiganya berhubungan 

dengan rapatnya sehingga sukar (tidak mungkin) untuk memisah-misahkan 

pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia karena tingkah laku selalu merupakan 

hasil sama dari ketiga aspek ini.
26

  

_______________ 
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Psikoanalisis memandang manusia sebagai sosok makhluk yang hidup 

dorongan-dorongan (Id) dan sangat ditentukan oleh masa lalunya. Konsep ini 

dipandang terlalu menyederhanakan kompleksitas dorongan hidup yang ada dalam 

diri manusia, sehingga terkesan pesimistis dalam pengembangan diri manusia. 

Sementara aliran behavioristik memandang manusia sebagai sosok makhluk yang 

sangat mekanistik karena kelahirannya tidak membawa apapun (netral), sehingga 

kehidupannya sangat ditentukan oleh lingkungan atau hasil lingkungan (pasif). 

Alam kesadaran (conciousness) adalah suatu keadaan dimana aktivitas mental 

bisa kita sadari setiap saat, seperti berpikir dan persepsi. Sebagian dari ego dan super 

ego berada di alam kesadaran ini. Alam Ketidaksadaran (unconsciousness) adalah di 

mana timbulnya gejala-gejala psikis yang sama sekali tidak kita sadari, sulit untuk di 

jelaskan. Gejala-gejala seperti itu seperti dorongan-dorongan moral, pengalaman-

pengalaman yang memalukan, harapan-harapan yang irasional, dorongan-dorongan 

seksual yang tidak sesuai norma-norma atau moral masyarakat, dan alam pra 

kesadaran (preconsciousness) dimana kita bisa menyadari gejala-gejala psikis yang 

timbul hanya bila kita memperhatikannya. Gejala-gejala seperti ini adalah memori, 

pengetahuan-pengetahuan yang telah di pelajari. Id berada pada level ini. Dalam 

dimensi kesadaran versus ketidaksadaran, teori psikoanalisis jelas sangat condong ke 

arah motivasi tidak sadar. Freud yakin bahwa motivasi yang mendasari semua 
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tindakan tersebut berakar dari ketidaksadaran kita dan sering kali cukup berbeda 

dengan apa yang kita percayai.
27

 

Bagi Sigmund Freud segala bentuk tingkah laku manusia bersumber pada 

dorongan-dorongan dari alam ketidaksadaran (unconsciousness). Dialektika antara 

kesadaran dan ketidaksadaran ini dijelaskan Sigmund Freud dalam tiga sistem 

kejiwaan, masing-masing yaitu id, ego, dan superego. 

C. Konsep Jiwa Menurut Perspektif Islam 

1. Menurut Al-Qur’an dan Hadits  

Sesungguhnya hal yang pertama kali disoroti Islam adalah pandangan jiwa 

kepada dirinya sendiri. Langkah maju manusia senantiasa dibarengi dengan godaan 

hawa nafsu. Sedangkan langkah mundur manusia juga tidak akan pernah luput dari 

perasaan was-was yang terus saja membayangi. Nafsu manusia tidak akan pernah 

puas dan tidak akan pernah ridha terhadap kebenaran.
28

 

Nafs sebagai totalitas manusia mengisyaratkan bahwa manusia memiliki dua 

dimensi, dimensi jiwa dan dimensi raga. Kedua dimensi ini harus ada dalam diri 

setiap manusia, jasad tanpa jiwa dengan fungsi-fungsinya dipandang tidak sempurna, 

_______________ 
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begitu juga jiwa tanpa jasad maka jiwa tidak akan dapat menjalankan fungsi-

fungsinya.
29

 

Pada dasarnya, manusia adalah bukan sekedar makhluk jasmani, tetapi ia 

adalah makhluk ruhani dan jasmani dan yang terpokok padanya menurut Shihab 

adalah kondisi kejiwaan atau sisi dalamnya sebagai makhluk ruhani yang mempunyai 

perasaan dan kehendaknya. Manusia pada sisi sebagai makhluk ruhani inilah, 

kepadanya diarahkan perintah dan larangan dan atas dasar itu pula kepadanya 

dijatuhkan sanksi atau ganjaran, kenyamanan atau kepedihan serta kebahagiaan atau 

kesengsaraan. Dari sanalah lahir amal baik atau buruk dan kepadanya ditujukan sifat 

iman dan kufur, walaupun harus diakui bahwa jasmani adalah alat yang 

digunakannya untuk meraih tujuan dan maksud-maksudnya.
30

 

Para ahli umumnya membedakan manusia dari dua aspek saja, yaitu jasad dan 

ruh. Sedikit sekali yang membedakan antara jasad, ruh dan nafs, padahal ketiganya 

memiliki kriteria-kriteria sendiri. Jasad dan ruh merupakan dimensi manusia yang 

berlawanan sifatnya. Jasad sifatnya kasar dan indrawi atau empiris serta 

kecendrungannya ingin mengejar kenikmatan duniawi dan material. Sedangkan ruh 

sifatnya halus dan gaib serta kecendrungannya mengejar kenikmatan samawi, 

ruhaniyah dan ukhrawiyah. Esensi yang berlawanan ini pada prinsipnya paling 

_______________ 
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membutuhkan. Jasad tanpa ruh merupakan substansi yang mati, sedang ruh tanpa 

jasad tidak dapat teraktualisasi. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara kedua 

esensi ini, sehingga menjadi nafs. Dengan nafs maka masing-masing keinginan jasad 

dan ruh dalam diri manusia bisa terpenuhi.
31

 

Beberapa pendapat tersebut mendiskripsikan bahwa antara ruh dan nafs 

berbeda. Ruh adalah urusan Allah dan hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya. 

Sementara nafs adalah apa yang ada pada manusia yang merupakan sinergi antara 

jasad dan ruh. Sinergi psikofisik inilah yang akan melahirkan perilaku, baik perilaku 

lahir maupun batin.
32

 

Kata nafs dalam Al-Qur’an mempunyai aneka makna, sekali diartikan sebagai 

totalitas manusia, seperti antara lain maksud surat Al-Maidah ayat 32, di kali lain ia 

menunjuk kepada apa yang terdapat dalam diri manusia yang menghasilkan tingkah 

laku seperti maksud kandungan firman Allah: 

                                     

                                       

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, 

di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak 

_______________ 
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ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia”. (QS. Ar-Ra’d: 11).
33

 

Menurut Achmad Mubarok sebagaimana dikutip oleh Faizah, kata nafs dalam 

Al-Qur’an mempunyai beberapa makna: 

1. Nafs sebagai diri atau seseorang, seperti dalam firman Allah surat Ali Imran 

ayat 61. 

2. Nafs sebagai diri Tuhan, seperti dalam surat Al-An’am 6: 54 

3. Nafs sebagai person sesuatu, seperti dalam surat Al-Furqan ayat: 3 

4. Nafs sebagai ruh, seperti dalam surat Al-An’am ayat 93 

5. Nafs sebagai jiwa, seperti dalam surat Asy-syams 91: 7 dan Al-Fajr ayat 27 

6. Nafs sebagai totalitas manusia, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 32 

7. Nafs sebagai sisi dalam manusia yang melahirkan tingkah laku, seperti dam 

surat Ar-Ra’d ayat 11.
34

 

Sedangkan makna khususnya tampak dalam hadist Rasulullah, 

 اَلَْم تََشُو ْاإِلْوَساَن إَِرا َماَت َشَخَص بََصُشهُ قَالُوا بَلَى قَاَل فََزالَِك ِحْيَه يَْبتَُع بََصُشهُ وَْفَسهُ 

Artinya: “ Apakah manusia tidak memperhatikan mata orang yang meninggal?” 

para sahabat lalu berkata, “iya” Rasulullah lalu bersabda, “(ketika 

seseorang meninggal) maka pada saat itu matanya mengikuti ruhnya (yang 

pergi meninggalkan jasad)”. (HR. Muslim).
35

 

_______________ 
 
33

 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri, 2013), hlm. 250 

 
34

 Faizah, Effendi Lalu Muchsin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 
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Definisi kesehatan jiwa adalah kematangan emosi dan sosial seseorang 

disertai dengan adanya kesesuaian dengan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Juga 

kemampuan untuk memikul tanggung jawab kehidupan, serta untuk menghadapi 

segala permasalahan yang menghadangnya diiringi dengan adanya rasa dalam 

menerima realitas kehidupan, rasa keridhaan, dan kebahagiaan atas apa yang terjadi.
36

 

Indikasi kesehatan jiwa dalam Islam tampak dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Sisi Spiritualitas: adanya keimanan kepada Allah, konsisten dalam 

melaksanakan ibadah kepada-Nya, menerima takdir dan ketetapan yang telah 

digariskan oleh-Nya, selalu merasakan kedekatan kepada Allah, memenuhi 

segala kebutuhan hidupnya dengan cara yang halal, dan selalu berzikir kepada 

Allah. 

b. Sisi Sosial: cinta kepada orang tua, anak dan pasangan hidup (istri/suami), 

suka membantu orang-orang yang membutuhkan, amanah, berani mengatakan 

kebenaran, manjauhi segala hal yang dapat menyakiti manusia (seperti 

berbohong, mencuri, memfitnah, membunuh, khianat atau menzalimi), jujur 

kepada orang lain, suka bekerja, dan mampu membawa tanggung jawab 

sosial. 

c. Sisi Biologis: terhindarnya tubuh dari segala bentuk penyakit dan juga cacat 

fisik dengan adanya pemahaman akan selalu menjaga kesehatan tubuh dengan 

_______________ 
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tidak membebaninya dengan suatu tugas yang tidak sesuai dengan 

kemampuannya.
37

 

Apa yang ada dalam nafs dapat juga muncul dalam mimpi, yang oleh Al-

Qur’an pada garis besarnya dibagi dalam dua bagian pokok. Pertama dinamainya 

ru’ya dan kedua dinamainya adhghatsu ahlam. Yang pertama dipahami sebagai 

gambaran atau simbol dari peristiwa yang telah, sedang, atau akan di alami, dan yang 

belum atau tidak terlintas dalam benak yang memimpikannya. Yang kedua lahir dari 

keresahan atau perhatian manusia terhadap sesuatu dan hal-hal yang telah berada di 

bawah sadarnya.
38

 

Rasulullah telah memotivasi manusia untuk bisa melakukan banyak penelitian 

guna pengobatan dari segala penyakit fisik dan psikis, sebagaimana tampak dalam 

sabdanya, 

 َما أَْوَزَل ّللّاُ َداًء إاِلَّ أَْوَزَل لَهُ ِشفَاءً 

Artinya: “ Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali diturunkan pula 

penawarnya”. (HR. Bukhari).
39

 

 

Keimanan seseorang mampu memelihara dirinya dari hal-hal hina dan 

mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Ketika Allah 

_______________ 
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mengajak Hamba-Nya untuk melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan, maka dia 

menganggap perbuatan ini sebagai realisasi dari keimanan yang tertanam di dalam 

hati. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah: 

                       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah 

kamu bersama orang-orang yang benar”. (Qs. At-Taubah: 119)
40

 

Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa iman yang kokoh pasti akan 

melahirkan akhlak yang mulia. Begitu pula sebaliknya, lemahnya iman akan 

memunculkan akhlak yang rapuh atau bahkan menyebabkan akhlak itu benar-benar 

hilang, sesuai dengan kadar besarnya godaan yang datang. 

Sedangkan nafs sebagai penggerak tingkah laku, berfungsi sebagai 

penampung hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Jika nafs dijaga dari dorongan-

dorongan syahwat atau hawa nafsu, maka kualitasnya akan meningkat sekaligus 

meningkatkan kualitas perbuatan jasmani, tetapi jika ia dikotori oleh perbuatan 

maksiat, maka nafs akan menurun kualitasnya juga menurunkan kualitas perbuatan 

jasmani.
41

 

Seseorang yang tidak tahu malu dan berprilaku menyimpang sehingga dia 

larut dalam perbuatan-perbuatan hina tanpa memiliki rasa segan kepada orang lain, 

maka tipe orang seperti ini telah dikomentari oleh Rasulullah sebagai berikut, 

_______________ 
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 الَحيَاُء َو اإلْيَماُن قَْشواً َجِمْيعاً فَإَِرا ُسفَِع أََحُذهُماَ ُسفَِع اْْلَخشُ 

Artinya: “ Rasa malu dan keimanan itu merupakan teman akrab. Jika salah satu 

diantaranya dicabut, maka yang lain pasti akan ikut dicabut” (HR. Al-

Hakim dan Ath-Thabarani).
42

  

Hanya saja yang patut disayangkan, ada beberapa orang yang mengaku 

dirinya sebagai orang yang patuh beragama terkadang malah lengah dengan hakikat 

dan tujuan ibadah yang dia lakukan. Sesungguhnya Rasulullah telah mengancam 

orang seperti ini dan memperingatkan umatnya agar tidak menjadi seperti mereka. 

Apabila moralitas manusia buruk, maka cakrawala akan terlihat gelap. 

Berbagai fitnah akan menimpa orang-orang yang hidup di masa itu dan juga mereka 

yang hidup di masa mendatang. Adapun bentuk perlakuan Islam ketika berhubungan 

dengan karakter manusia yang buruk, maka dengan cara memberikan peringatan dan 

senantiasa memberikan arahan maupun bimbingan. Islam akan membuat orang 

tersebut tunduk kepada daya nalar akal sehat dan kehendak fitrah yang mulia. 

Oleh karena itu, sebagai seorang muslim sangatlah dianjurkan untuk selalu 

bisa mengendalikan hawa nafsu yang dimiliki. Apabila manusia bisa membentengi 

dirinya daripada hawa nafsu jahat dan mampu mempertahankan perilaku baik 

terhadap dirinya dan sesamanya, maka dengan keimanan yang kokoh ia akan 

_______________ 
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mendapatkan ketentraman jiwa tanpa ada kecemasan, penyakit, dan kegelisahan 

dalam menjalani kehidupan. 

Sesungguhnya iman itu mempunyai tingkatan, seperti halnya ilmu itu juga 

mempunyai tingkatan, ilmu itu biasa berhasil sesudah iman, dan ilmu itu berada di 

belakang iman. Apabila keimanan seseorang sudah kuat maka ilmu yang dimilikinya 

juga akan berkah, karena setiap orang yang beriman dan berilmu akan selalu 

bersyukur dan selalu menggunakan ilmunya ditempat yang tepat dan selalu 

menggunakan ilmunya di jalan Allah. Apabila iman seseorang sudah mantap terhadap 

Allah, pastilah ia mempunyai jiwa yang sehat, dikarenakan perilaku dan sikap yang ia 

tampakkan pastilah selalu mencerminkan contoh dari akhlak-akhlak baik yang ia 

contoh dari Rasulullah. Allah juga sudah berjanji akan meninggikan derajat bagi 

orang-orang yang memiliki ilmu dan menjaga imannya untuk selalu membersihkan 

hatinya dengan ilmu yang ia miliki. Allah Ta’ala berfirman: 

                               

                                      

    

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 

kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa 
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derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.  (QS. Al-

Mujadalah: 11).
43

 

       Adapun kekuatan ilmu, maka kebagusan dan kebaikannya itu terletak pada 

jadinya kekuatan ilmu itu, dimana dengan mudah dapat diketahui perbedaan antara 

yang jujur dan yang berdusta dalam perkataan diantara yang benar dan yang bathil 

dalam beriktikad dan diantara yang bagus dan yang buruk dalam perbuatan. Maka 

apabila kekuatan ini bagus, niscaya berhasillah buah hikmah dari padanya. Adapun 

kekuatan marah, maka kebagusannya itu berada pada mampu mengekang dan 

melepaskannya menurut batas yang dibutuhkan oleh kebijaksanaan. Demikian pula 

nafsu syahwat, maka kebagusan dan kebaikannya itu bila berada dibawah isyarat 

kebijaksanaan, yakni isyarat akal dan syara’. Adapun kekuatan keadilan 

(keseimbangan), maka itu batas nafsu syahwat dan marah dibawah isyarat akal dan 

syara’.
44

 

            Maka budi pekerti itu satu ibarat tentang keadaan jiwa dan bentuknya yang 

batin. Sebagaimana bagusnya bentuk lahir secara mutlak itu tidak sempurna dengan 

bagusnya dua mata saja tanpa hidung, mulut dan pipi, bahkan tidak boleh tidak 

daripada bagusnya semua agar sempurna kebagusan lahiriyah. Maka demikian pula 

dalam batiniyah itu ada empat rukun yang tidak boleh tidak harus bagus semua 

sehingga sempurna bagusnya budi pekerti. Maka apabila keempat rukun itu sama, 

_______________ 
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lurus dan sesuai, niscaya berhasillah budi pekerti yang bagus, yaitu kekuatan ilmu, 

kekuatan marah, kekuatan nafsu syahwat dan kekuatan bertindak adil (keseimbangan) 

diantara ketiga kekuatan ini. 

        Pertama-tama ilmu harus muncul agar keinginan muncul. Karena jika ilmu 

belum muncul, maka keinginan juga tidak akan muncul. Selebihnya, jika ilmu dan 

keinginan muncul, maka daya penggerak juga akan muncul. Dan ia merupakan suatu 

daya yang muncul di syaraf dan otot buat melakukan gerakan yang sesuai, baik untuk 

menarik manfaat maupun menghindari bahaya. Daya ini diungkapkan melalui 

kemampuan.
45

 

Berketetapan pada jalan yang lurus, adalah sangat sukar, akan tetapi 

seyogyanyalah manusia untuk bersungguh-sungguh untuk mendekat pada jalan yang 

lurus, jikalau ia tidak mampu pada hakekat jalan yang lurus itu. Maka sesungguhnya 

setiap orang yang ingin selamat, tidak ada keselamatan baginya kecuali dengan amal 

yang shalih, dan perbuatan yang baik itu tidak timbul, kecuali dari akhlak yang baik. 

Maka hendaklah setiap hamba mencari-cari sifat dan akhlaknya, dan hendaklah 

dihitung-hitungkannya dan diusahakan dengan mengobatinya, satu demi satu menurut 

tertibnya. Kita bermohon kepada Allah Yang Maha Pemurah supaya menjadikan kita 

termasuk orang-orang yang muttaqin (orang-orang yang ahli taqwa) dan selalu dalam 

lindungan Allah dimanapun kita berada dan kapanpun kita diberkahi oleh nikmat 

_______________ 
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Allah atau dikala kita diberikan musibah oleh Allah sebagai peringatan dan 

peningkatan iman kita terhadap Allah. 

Oleh karena itu, jiwa manusia yang beragam tidak bekerja sendiri-sendiri, 

tetapi bekerja dalam sebuah kerja sama total. Jadi, jiwa manusia membentuk satu 

kesatuan yang utuh dan melaksanakan berbagai fungsi kejiwaannya melalui daya-

daya jiwa yang saling bekerja sama satu sama lain, dimana semuanya saling melayani 

dalam sebuah aturan yang sempurna. 

 

2. Menurut Imam Al-Ghazali 

a. Biografi Imam Al-Ghazali 

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad 

Al-Ghazali yang populer dengan gelar hujjatul Islam dan Zainuddin. Dia dilahirkan 

pada pertengahan abad ke-5 Hijriah, tepatnya pada tahun 459 Hijriah/1058 Masehi 

atau seperempat abad setelah kematian Ibnu Sina. Dia dilahirkan di Thus, salah satu 

kota di Khurasan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa dia dilahirkan di Ghazalah, 

yang terletak di ujung Thus, sehingga dapat dikatakan dia memiliki darah persia. 

Ayahnya adalah seorang laki-laki miskin yang bekerja sebagai tukang tenun sutera. 

Orang tua Al-Ghazali adalah seorang laki-laki shalih yang sering menghadiri majelis 

pengajian fiqih sebagai pendengar setia, membantu mengurus pengajian, dan ikut 

menyumbang sesuai kemampuan, sang ayah meninggal dunia ketika Al-Ghazali 

belum mencapai usia dewasa. Sementara tentang sejarah ibunya tidak banyak orang 
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yang mengetahuinya, selain bahwa ia hidup hingga menyaksikan kehebatan anaknya 

di bidang ilmu pengetahuan dan melihat popularitasnya serta gelar tertinggi di bidang 

keilmuan. 

Al-Ghazali menuntut ilmu pertama kali di Thus, dia mempelajari beberapa 

metode fiqih. Kemudian dia pindah ke Jarjan pada saat usianya belum mencapai dua 

puluh tahun, disana dia melanjutkan minatnya untuk mengkaji ilmu-ilmu agama dan 

dua bahasa, yaitu bahasa Persia dan bahasa Arab.
46

 

Dalam buku al-Munqidz Min ad-Dhalal, Al-Ghazali menyebutkan bahwa 

dirinya merasakan munculnya krisis kepercayaaan. Sehingga ia mulai meragukan 

semua ilmu pengetahuan yang ada di zamannya dan tidak yakin bahwa ilmu-ilmu itu 

akan dapat mengantarkannya menuju keyakinan. Akibatnya, dia mulai mempelajari 

bidang ilmu pengetahuan lain, yaitu filsafat, ilmu kalam, bathiniyah atau ta’limiyah, 

dan tasawuf. Dari berbagai kajian yang dia lakukan, Al-Ghazali menyimpulkan 

bahwa filsafat, ilmu kalam, dan bathiniyah tidak mengantarkan orang menuju 

pengetahuan tingkat yakin (al-ma’rifat al-yaqiniyah) yang dia harapkan, dia juga 

menyimpulkan bahwa indera dan akal tidak dapat mengantarkan orang menuju 

pengetahuan hakikat (al-ma’rifat al-haqiqah). Pada saat itu, Al-Ghazali mengalami 

krisis psikologis yang serius dan mematikan seluruh kegiatannya serta membuatnya 

meninggalkan kegiatan mengajar.  

_______________ 
 
46

 Muhammad Utsman Najati, Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim, (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 201 
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Al-Ghazali meninggalkan dunia mengajar dan meninggalkan Baghdad ke 

Syam (Suriah) pada tahun 488, dia menetap di Damaskus selama dua tahun dengan 

menjauhkan diri dari orang banyak, sangat tekun melakukan riyadhat an-nafs (olah 

batin), dan ber-mujahadah, lalu dirinya mendirikan sebuah forum diskusi bagi kaum 

sufi dan madrasah bagi penuntut ilmu fiqih. 

Pada tahun-tahun terakhir dari masa hidupnya, dia menghabiskan waktunya 

untuk beribadah dan meninggal dunia pada tahun 505/1111 dalam usia 54 tahun, lalu 

dimakamkan di Thus.
47

 

Dalam kajian Al-Ghazali tentang jiwa, kita menemukan dua macam 

pengetahuan atau lebih tepatnya dua macam psikologi. Pertama, psikologi yang 

membahas tentang daya jiwa hewan, daya jiwa manusia, daya penggerak, dan daya 

jiwa sensorik. Al-Ghazali mengikuti jenis psikologi ini dengan menukil dari Al-

Farabi dan terutama Ibnu Sina yang menjadi sumber penukilan sebagian besar 

pendapat-pendapatnya yang hampir dikutipkan secara tekstial. Kedua, psikologi yang 

membahas tentang olah jiwa, perbaikan akhlak, dan terapi akhlak tercela. Dalam hal 

itu, Al-Ghazali termasuk pembaharu dan penggagas yang tidak bertaklid kepada 

filosof sebelumnya. Di bidang ini, Al-Ghazali telah menemukan beberapa cara efektif 

dalam memperbaiki perilaku manusia, melakukan terapi aib dan penyakit perilaku, 

_______________ 
 

47
 Muhammad Utsman Najati, Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim, (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 202-205 
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dia telah mendahului para psikolog dan para ahli psikoanalisis modern, sebagaimana 

yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.
48

 

b. Defenisi Jiwa 

Al-Ghazali mengikuti pendapat Ibnu Sina, Al-Farabi dan Aristoteles tentang 

tiga jiwa, yaitu jiwa tumbuh-tumbuhan sebagai kesempurnaan pertama bagi fisik 

alamiyah yang bersifat mekanistik, ia membutuhkan makan, tumbuh dan 

berkembangbiak, lalu Al-Ghazali mendefinisikan jiwa hewan sebagai kesempurnaan 

pertama bagi fisik alamiah yang bersifat mekanistik, ia mempersepsi hal-hal yang 

parsial dan bergerak dengan hasrat. Al-Ghazali juga mendefinisikan jiwa manusia 

sebagai kesempurnaan pertama bagi fisik alamiah yang bersifat mekanistik, ia 

melakukan berbagai aksi berdasarkan ikhtiar akal dan menyimpulkan dengan ide, 

serta mempersepsi berbagai hal yang bersifat kulliyat.
49

 Ketiga jiwa ini di dalam 

manusia tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan 

satu sama lain dala menjalankan fungsi-fungsi kemanusiaan yang bersifat fisik dan 

psikis. 

Al-Ghazali berkata, “ Sesungguhnya kami menetapkan jiwa secara umum 

dengan mengenal pengaruh dan gejalanya. Oleh karena itu, kita mengenal jiwa 

tumbuh-tumbuhan dengan pengaruh-pengaruhnya dari proses nutrisi, pertumbuhan 

dan mengembangkan keturunan sejenis; jiwa hewan dengan gejalanya semisal indera 
_______________ 

 
48

 Muhammad Utsman Najati, Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim, (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 209 

 
49

 Ibid., hlm. 209 
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dan gerak ikhtiar; dan jiwa manusia dengan kemampuan menggerakkan dan persepsi 

totalitasnya. Kami mengetahui bahwa semua perilaku tersebut berkaitan dengan suatu 

prinsip yang bernama jiwa, sehingga sendi, keberadaan, dan ciri khasnya sesuai 

dengan jiwa.
50

 

Al-Ghazali menjelaskan bagaimana daya jiwa saling memimpin dan 

bagaimana daya jiwa saling melayani satu sama lain.
51

 Oleh karena itu, jiwa manusia 

yang beragam tidak bekerja sendiri-sendiri, tetapi bekerja dalam sebuah kerja sama 

total. Jadi, jiwa manusia membentuk satu kesatuan yang utuh dan melaksanakan 

berbagai fungsi kejiwaannya melalui daya-daya jiwa yang saling bekerjasama satu 

sama lain, dimana semuanya saling melayani dalam sebuah aturan yang sempurna.
52

 

Semuanya melibatkan semacam kesamaan, yaitu bahwa perasaan 

menyesuaikan dan menyamakan adalah kebaikan. Kenikmatan yang diperoleh 

melalui semua itu serta kesesuaian masing-masing dengan substansi dan hakikat 

merupakan tercapainya kesempurnaan yang bila dikiaskan adalah kesempurnaan 

aktual. Walaupun daya-daya itu terlibat dalam makna tersebut, tetapi sebenarnya 

tingkatan-tingkatan beragam. Maka, yang kesempurnaannya lebih utama, lebih 

lengkap, lebih abadi, lebih sampai, lebih menghasilkan, dan lebih dimengerti di 

_______________ 
 
50

 Muhammad Utsman Najati, Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim, (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 238 

 
51

 Ibid., hlm. 231 

 
52

 Ibid., hlm. 232 
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dalam dirinya adalah kenikmatan yang lebih sempurna dan lebih utuh. Itulah sebuah 

prinsip.
53

 

           Al-Ghazali berpendapat manusia mengumpulkan empat sifat dalam dirinya, 

yaitu sifat as-sab’iyyah (hewan buas), sifat al-bahimiyah (hewan liar), sifat asy-

syaithaniyah (setan), dan sifat ar-rabbaniyah (ketuhanan). Oleh karena itu, jika emosi 

menguasai dirinya, maka ia akan melakukan perilaku hewan buas, semisal 

permusuhan, kebencian, dan menyerang manusia dengan pukulan dan cacian. 

Sebaliknya, jika syahwat menguasai dirinya, maka ia akan melakukan perilaku hewan 

liar, semisal kejahatan, ketamakan, dan seksual.
54

 

Agaknya, keempat sifat yang dimiliki manusia ini masing-masing 

mengandung dorongan fitrah dan perolehan (dorongan yang ditimbulkan oleh proses 

belajar) serta mengandung juga berbagai bakat, sebab dia menggunakan kata “bakat” 

dalam pengertian dorongan atau syahwat. Agaknya, Al-Ghazali memasukkan akhlak-

akhlak yang bersumber dari dorongan dan bakat ke dalam empat sifat yang dimiliki 

manusia tersebut.
55

 

_______________ 
 
53

 Muhammad Utsman Najati, Jiwa Dalam Pandangan Para Filosof Muslim, (Bandung: 

Pustaka Hidayah, 1993),  hlm. 236 

 
54

 Ibid., hlm. 229 

 
55

 Ibid., hlm. 229-230 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (Library Research) dengan 

menggunakan metode penelitian analisis isi buku (Content Analyses).
1
 Penelitian 

pustaka adalah sesuatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk 

menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa 

buku-buku, periodical-periodical seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan 

secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan 

lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan 

ilmiah.
23

 

B. Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini adalah library research (penelitian pustaka) yaitu berdasarkan 

sumber data di perpustakaan yaitu dari Al-Qur’an, hadits, tafsir buku-buku, majalah, 

surat kabar, dan berbagai macam referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan 

yang dikaji. 

_______________ 
 
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 16. 

  
2
 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Tekhnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran 

tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam penyusunan argumentasi logis 

menjadi fakta. Teknik mengumpul data merupakan langkah strategis dalam penelitian 

karena tujuan penelitian untuk mendapatkan data.
4
 

Penelitian studi analisis merupakan kelompok penelitian kualitatif dan penulis 

yang bertindak sebagai instrumen atau alat penelitian artinya peneliti sendiri yang 

bertindak menetapkan fokus penelitian, memilih dan menetapkan data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
5
 

Untuk mengumpulkan data skripsi ini, digunakan penyelidikan kepustakaan 

dengan menelaah buku-buku, artikel maupun jurnal atau sifatnya kepustakaan yang 

menjadi rujukan serta yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Untuk itu metode yang 

dipergunakan ialah metode pemeriksaan keabsahan data.  

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian berkaitan erat dengan teknik pengumpulan 

data, bahkan teknik pengumpulan data sekaligus menjadi teknik analisis data.
6
 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data ke dalam unit-unit, memilih 

_______________ 
 
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011), 

hlm.224. 

 
5
 Mestika Zed, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 

3. 

 
6
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 

222. 
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mana yang penting dan akan dipelajari dibuat kesimpulan dan menceritakan kepada 

orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik content analysis (analisis isi) 

adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi (proses penarikan 

kesimpulan berdasarkan pertimbangan yang dibuat sebelumnya atau pertimbangan 

umum simpulan) yang dapat ditiru (replicable) dan shahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Content analysis (analisis isi) adalah metode penelitian 

yang bersifat pembahasan terhadap isi suatu informasi tertulis.
7
 

 

 

_______________ 
 
7
 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 

hlm. 78. 
 



45 

BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

A. Konsep Jiwa Menurut Teori Psikoanalisis 

Sebelum membahas struktur psikis manusia dalam Islam, perlu kiranya 

membahas sekilas sebagai perbandingan psikoanalisis Sigmund Freud, yang ide-

idenya cukup berpengaruh. Dalam psikoanalisis Freud, struktur psikis manusia 

meliputi tiga sistem utama, yaitu Id (das es), Ego (das ich), dan Super Ego (ueber 

ich). Id adalah bagian paling orisinil dalam kepribadian manusia dan merupakan 

gudang penyimpan kebutuhan-kebutuhannya yang mendasar, seperti makan, 

minum, istirahat atau rangsangan agresivitas dan seksualitas. Ia adalah alam 

bawah sadar (unconsciousness) yang merupakan wadah berisi dorongan dorongan 

primitif, atau naluri-naluri bawaan yang selalu ingin dipuaskan dengan segera, 

berdasarkan pengalaman-pengalaman. 

Freud percaya bahwa ada perilaku anti sosial dibawah permukaan diri 

seseorang, bahkan dari orang yang paling damai sekalipun. Lebih buruk lagi, 

biasanya kita tidak menyadari alasan dari perilaku kita ataupun kebencian yang 

kita rasakan terhadap tema, keluarga dan orang di sekitar kita.
1
  

_______________ 
 
1
 Feist Jess, Feist, Gregory J, Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 72 
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Begitu juga jiwa manusia yang nampak dari luar hanya sebagian kecil saja, 

yaitu alam kesadaran (consciousness). Bagian yang terbesar dari jiwa manusia tidak 

dapat dilihat dari luar dan ini merupakan alam ketidaksadaran. Antara kesadaran dan 

ketidaksadaran terhadap suatu perbatasan yang disebut prakesadaran 

(preconsciousness). Dorongan-dorongan yang terdapat dalam alam pra kesadaran ini 

sewaktu-waktu dapat muncul ke dalam alam kesadaran. Alam kesadaran 

(conciousness) adalah suatu keadaan dimana aktivitas mental bisa kita sadari setiap 

saat, seperti berpikir dan persepsi. Sebagian dari ego dan super ego berada di alam 

kesadaran ini. Alam ketidaksadaran (unconsciousness) adalah di mana timbulnya 

gejala-gejala psikis yang sama sekali tidak kita sadari, sulit untuk di jelaskan. Gejala-

gejala seperti itu seperti dorongan-dorongan moral, pengalaman-pengalaman yang 

memalukan, harapan-harapan yang irasional, dorongan-dorongan seksual yang tidak 

sesuai norma-norma atau moral masyarakat.  

Pada saat menjalankan fungsi kognitif dan intelektual, ego harus menimbang-

nimbang antara sederetan tuntutan id yang tidak masuk akal dan saling bertentangan 

dengan super ego. Jadi, ego terus-menerus berupaya untuk mengendalikan tuntutan 

buta dan irasional dari id serta super ego dengan tuntutan realistis dari dunia luar. 

Terjepit oleh tiga sisi kekuatan yang saling berbeda dan berlawanan satu dengan 

lainnya, maka egopun memunculkan reaksi yang sudah bisa diperkirakan sebelumnya 
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yaitu, cemas. Oleh karena itu, ego menggunakan represi dan mekanisme pertahanan 

(defense mechanism) lainnya untuk melindungi diri dari kecemasan tersebut.
2
 

Super ego yang berfungsi untuk mengontrol dan menyensor id agar tidak 

begitu saja merealisasikan pemuasannya. Super ego dapat diibaratkan kata hati yang 

terbentuk melalui proses internalisasi yang meliputi larangan dan perintah dari dunia 

luar yang berhubungan dengan lingkungan sosial dan nilai moral. Super ego 

memaksa ego untuk menekan hasrat-hasrat yang berlainan ke alam bawah sadar, baik 

id maupun super ego berada di alam bawah sadar manusia.
3
 

Sigmund Freud memandang jiwa manusia dikuasai oleh sistem id dalam 

unconsciousness (ketidaksadaran) karena id berisi dorongan-dorongan primitif dan 

dorongan seksual yang disebut Sigmund Freud dengan libido seksual, serta 

pengalaman traumatis masa kanak-kanak utamanya usia di bawah lima tahun, maka 

secara logis dapat dikatakan bahwa jika manusia juga dikendalikan oleh dorongan-

dorongan libido seksual dan pengalaman traumatis tersebut. 

Ego berada ditengah antara memenuhi desakan id dan desakan super ego. 

Untuk mengatasi ketegangan, super ego dapat menyerah pada tuntutan id, tetapi 

bukan berarti dihukum super ego dengan perasaan bersalah. Super ego (ueber-ich) 

merupakan zat yang lebih tinggi yang ada pada diri manusia yang memberikan garis-

garis pengarahan etis dan norma-norma yang harus dianut. Salah satu fungsi 

_______________ 
 
2
 Feist Jess, Feist, Gregory J, Teori Kepribadian, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 28 

 
3
 Faizah, Effendi Lalu Muchsin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 

hlm. 45 
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terpenting dari ueber-ich ialah sebagai hati nurani yang mengontrol dan mengkritik 

perbuatan.
4
 

Apa hubungan antara ego dan id? Ego adalah tempat bersemayam intelegensi 

dan rasionalitas yang mengawasi dan mengendalikan impuls-impuls buta dari id. 

Sementara id hanya mengenal kenyataan subjektif, ego membedakan bayangan-

bayangan mental dengan hal-hal yang terdapat di dunia eksternal.
5
 

Id mencari kepuasan dengan dua cara: dengan melakukan sesuatu atau hanya 

dengan membayangkan bahwa id telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagi 

id, fantasi bagi pemuasan kebutuhan sama baiknya dengan pemuasan kebutuhan 

sebenarnya. Jika id mencari kesenangan dan super ego mencari kesempurnaan, maka 

ego mencari realitas. Fungsi ego adalah untuk mengekspresikan dan memuaskan 

keinginan id sesuai dengan dua hal, yaitu kesempatan dan batasan yang ada di dunia 

nyata serta tuntutan dari super ego. Ego juga dapat membedakan antara fantasi dan 

realita, ia juga dapat mentoleransi ketegangan dan menciptakan persetujuan akan hal 

yang dipilih dengan pikiran irasionalnya. 

Ego bersifat logis, rasional dan toleran dalam suatu tindakan, ego juga harus 

memenuhi dari id, super ego dan realitas yang ada di dunia nyata. Sehingga 

munculnya nilai dan norma sesuai dengan perilaku yang ia tampakkan. 

_______________ 
 
4
 Faizah, Effendi Lalu Muchsin, Psikologi Dakwah, Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 

hlm. 45 

 
5
 Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, (Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2009), hlm. 14-15 
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B. Pandangan Islam Tentang Konsep Jiwa Menurut Teori Psikoanalisis 

Freud mengemukakan pendapat bahwa untuk mempelajari kehidupan jiwa 

manusia, kita tidak cukup hanya mempelajari bagian jiwa yang sadar dan tingkah 

laku yang tampak, tetapi juga harus meliputi bagian yang tidak sadar. Sebab banyak 

sekali keinginan yang ditekan, pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang berada dalam 

lapisan tidak sadar dan secara terus-menerus memengaruhi tingkah laku manusia. 

Freud memberikan beberapa alasan untuk menunjukkan adanya lapisan jiwa manusia 

yang tidak disadarinya, yaitu adanya berbagai mimpi yang timbul pada waktu orang 

sedang tidur nyenyak. Manusia sering lupa atau terkadang dalam keadaan tidur dapat 

berjalan-jalan (samnambulisme), sering pula mendapatkan solusi dari masalah yang 

sedang dihadapi saat tidur, misalnya sewaktu sedang tidur nyenyak manusia 

mengalami mimpi tertentu sehingga setelah terbangun jiwanya mengalami kelegaan.
6
 

Lapisan tidak sadar dari jiwa manusia berasal dari keturunan (biologis) dan 

sudah ada semenjak manusia dilahirkan ke dunia. Oleh karena itu, Freud menyatakan 

bahwa id merupakan realitas psikis yang sebenarnya, disebabkan lapisan jiwa ini 

bersifat sangat subjektif. Lapisan tidak sadar ini sangat penting peranannya bagi 

individu karena menjadi sumber tenaga atau energi mental individu. 

_______________ 
 

6
 Prawira, Purwa Atmaja, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, ( Jogjakarta: Ar-

Ruuz Media), 2013, hlm. 185-186 



50 

 

Struktur id terdiri dari nafsu, gairah, dan lain-lain yang kesemuanya tidak disadari 

dan menuntut pemuasan.
7
 

Hal terpenting bagi pakar psikoanalisis ini adalah agama yang dianut mampu 

mengembangkan jati diri manusia dan meningkatkan kemampuannya. Ia tidak 

mempermasalahkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam agama tertentu agar 

seseorang mampu mencapai semuanya itu. Selain agama adalah sesuatu yang mampu 

menjadi pedoman bagi hidup dan membuat seseorang mampu mendedikasikan 

dirinya untuknya, agama pun harus bisa diterima oleh penalaran manusia dan mampu 

menjawab semua pertanyaan yang muncul.
8
 

Kesehatan jiwa adalah penyesuaian diri terhadap fungsi jiwa yang beragam 

bersama dengan sikap yang mampu menyikapi krisis kejiwaan yang seringkali terjadi 

pada kebanyakan manusia sehingga dapat melahirkan perasaan positif terhadap 

kebahagiaan dan kemampuannya.
9
 

Jiwa memiliki berbagai sifat dan karakteristik. Ia mencintai dan membenci, ia 

menggoda dan merayu, ia yakin dan kokoh. Ia juga membimbing pemiliknya pada 

jalan yang benar, dan mencelanya saat melakukan perbuatan buruk. Jiwa memiliki 

pengaruh nyata terhadap perilaku manusia. 

_______________ 
 
7
 Prawira, Purwa Atmaja, Psikologi Kepribadian dengan Perspektif Baru, ( Jogjakarta: Ar-

Ruuz Media), 2013, hlm. 187 
 
8
Muhammad Izuddin Taufiq, Panduan Lengkap dan Praktis Psikologi Islam, cet. 1, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2006), hlm. 431 
 
9
 Muhammad Utsman Najati, Psikologi Perspektif Hadis ( Al-Hadis wa „Ulum an-nafs), 

(Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna Baru), 2004, hlm. 289 
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Nafs sebagai elemen dasar psikis manusia mengandung arti sebagai satu 

dimensi yang memiliki fungsi dasar dalam susunan organisasi jiwa manusia. Secara 

esensial nafs juga mewadahi potensi-potensi dari masing-masing dimensi psikis, 

berupa potensi takwa (baik atau positif), maupun potensi fujur (buruk atau negatif).
10

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa nafs dalam konteks pembicaraan tentang 

manusia, menunjuk kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk. 

Dalam pandangan Al-Qur’an, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk 

berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan, 

dan karena itu sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Qur’an dianjurkan untuk diberi 

perhatian lebih besar. 

                     

Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya”. 

(QS. Asy-Syams:7-8).
11

 

Mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat 

menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan 

kebaikan dan keburukan. Disini anatara lain terlihat perbedaan pengertian kata ini 

menurut Al-Qur’an dengan terminologi kaum sufi, yang oleh Al-Qusyairi dalam 

risalahnya dinyatakan bahwa, “Nafs dalam pengertian kaum sufi adalah sesuatu yang 

_______________ 
 
10

 Iin Tri Rahayu, Psikoterapi Perspektif Islam dan Psikologi Kontemporer, (Malang: Sukses 

Offset), 2009, hlm. 83 
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melahirkan sifat tercela dan perilaku buruk”. Pengertian kaum sufi ini sama dengan 

penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang antara lain menjelaskan arti kata 

nafsu, sebagai “dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik”. 

Manusia sebagai makhluk fitrah dan harus tunduk kepada fitrahnya, sesuai 

dengan firman Allah: 

                                   

                   

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”. (QS. Ar-Ruum:30)
12

 

Fitrah Allah yang dimaksud adalah ciptaan Allah, manusia diciptakan Allah 

mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Jikalau ada manusia tidak beragama 

tauhid, maka hal itu tidaklah wajar, mereka tidak beragama tauhid itu hanyalah 

disebabkan oleh pengaruh lingkungan disekitar mereka. 

Sebagaimana telah dipahami bahwa batasan fitrah yang baik adalah yang 

berada dalam koridor keimanan dan kemaslahatan, bukan dalam lingkup kekufuran 

dan sifat serba permisif. Hal ini tidak jauh berbeda dengan batasan-batasan nafsu 

_______________ 
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manusia yang sukar dikendalikan. Seseorang tidak akan pernah berada di dalam pagar 

yang kokoh, kecuali kalau dia telah menghiasi dirinya dengan akhlak mulia.
13

 

Orang yang shaleh ialah orang yang dapat mengekang dorongan-

dorongannya, sedangkan orang yang berdosa adalah orang yang membiarkan 

dorongan-dorongan itu terjadi. Namun adakalanya juga super ego itu dikorupsi oleh 

id; hal yang demikian ini terjadi misalnya kalau orang mempergunakan cara-cara 

agresif untuk mempertahankan nilai-nilai moral. 

Walaupun Al-Qur’an menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif, 

namun diperoleh pula isyarat bahwa pada hakikatnya potensi positif manusia lebih 

kuat dari potensi negatifnya, hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya 

tarik kebaikan. Karena itu manusia dituntut agar memelihara kesucian nafs, dan tidak 

mengotorinya. Manusia memiliki dua potensi yaitu baik dan buruk, sebagaimana 

terdapat dalam surat Asy-syams ayat 7-10: 

                                        

      

 

 

 

 

_______________ 
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Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Maka Allah 

mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya 

Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan 

Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (QS. Asy-Syams: 

7-10).
14

 

Bahwa kecenderungannya kepada kebaikan lebih kuat dipahami dari isyarat 

beberapa ayat, antara lain firman-Nya: 

                                    

                                        

                                      

    

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 

diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 

dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau 

hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, 

janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat 

sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya 

Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak 

sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan 

rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami 

terhadap kaum yang kafir”. (QS. Al-Baqarah: 286).
15

 

 

Kata katsabat yang ada dalam ayat diatas menunjukkan usaha baik sehingga 

memperoleh ganjaran, adalah patron yang digunakan bahasa Arab untuk 

menggambarkan pekerjaan yang dilakukan dengan mudah, sedangkan iktasabat 

adalah patron yang digunakan untuk menunjuk kepada hal-hal yang sulit lagi berat. 

_______________ 
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Pakar Al-Qur’an, mengisyaratkan bahwa nafs pada hakikatnya lebih mudah 

melakukan hal-hal yang baik daripada melakukan kejahatan, dan pada giliranya 

mengisyaratkan bahwa manusia pada dasarnya diciptakan Allah untuk melakukan 

kebaikan.
16

 Ayat lain yang sejalan dengan isyarat di atas, adalah firman-Nya: 

                                  

 

Artinya: “Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) 

terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu 

lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu 

seimbang.” (QS. Al-Infithar:6-7).
17

 

Di sisi lain ditemukan pula isyarat bahwa nafs merupakan wadah. Firman 

Allah dalam surah Ar-Ra‟d: 11 yang dikutip di atas, mengisyaratkan bahwa nafs 

menampung paling tidak gagasan dan kemauan. Suatu kaum tidak dapat berubah 

keadaan lahiriahnya, sebelum mereka mengubah lebih dulu apa yang ada dalam 

wadah nafs-nya, yang ada disini antara lain adalah gagasan dan kemauan atau tekad 

untuk berubah. Gagasan yang benar yang disertai dengan kemauan satu kelompok 

masyarakat, dapat mengubah keadaan masyarakat itu. Tetapi, gagasan saja tanpa 

kemauan, atau kemauan saja tanpa gagasan tidak akan menghasilkan perubahan.
18

 

_______________ 
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Jika sisi luar manusia dapat dilihat dari perbuatan lahirnya, maka sisi dalam 

manusia dapat dilihat dari fungsinya sebagai penggerak. Nafs sebagai wadah dari 

potensi-potensi, juga berperan besar dalam menambah atau mengurang kualitas 

kemanusiaan seseorang, yang terdapat dalam wadah nafs bukan hanya gagasan dan 

kemauan yang disadari manusia, tetapi menampung sekian banyak hal lainnya, 

bahkan boleh jadi ada hal-hal yang sudah hilang dari ingatan pemiliknya. Al-Qur’an 

mengisyaratkan hal tersebut: 

                    

Artinya: “Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, Maka Sesungguhnya Dia 

mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi”. (QS. Thaha:7).
19

 

Yang lebih tersembunyi dan rahasia adalah yang terdapat dalam “bawah sadar 

manusia”, sedangkan yang tersembunyi adalah “yang disadari manusia namun 

dirahasiakannya”. Seandainya saja manusia mengikuti hawa nafsunya saja tanpa 

mempedulikan akan peringatan yang diberikan Allah, maka sungguh binasalah orang 

tersebut. Islam selalu mengaitkan antara indikator kesehatan jiwa dengan keimanan, 

karena apabila orang beriman dan selalu menjaga kepatuhannya terhadap Allah 

pastilah jiwanya sehat karena adanya kesadaran akan diri dan terus memperbaiki diri. 

Manusia diberikan kelebihan oleh Allah yang berbeda dari makhluk lainnya yaitu 

akal, jadi manusia mampu untuk beripikir, merasa dan mengarahkan kecenderungan 

_______________ 
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terhadap prilaku baik atau buruk, serta lebih mampu meningkatkan kesehatannya dan 

menjaga dirinya dari berbagai penyakit yang ada disekitarnya. 

Nafs adalah potensi jasad ruhani manusia secara inheren telah ada semenjak 

manusia menerimanya. Potensi ini terikat dengan hukum yang bersifat jasmani dan 

ruhani. Semua potensi yang terdapat pada nafs bersifat potensial, tetapi dapat aktual 

jika manusia mengupayakannya. Setiap komponen yang ada memiliki daya-daya 

laten yang dapat menggerakkan tingkah laku manusia.
20

 Nafs sebagai elemen dasar 

psikis manusia mengandung arti sebagai satu dimensi yang memiliki dasar alam 

susunan organisasi jiwa manusia. Secara esensial nafs juga mewadahi potensi-potensi 

dari masing-masing dimensi psikis, berupa potensi taqwa (baik atau positif), maupun 

potensi fujur (buruk atau negatif). 

Secara ekplisit, Al-Qur’an menyebut adanya tiga jenis nafs, yaitu: 

1. Nafs Muthmainnah, yaitu nafsu yang tenang, jauh dari segala keguncangan, 

selalu mendorong berbuat kebajikan. 

2. Nafs Ammarah, yaitu nafsu yang selalu mendorong berbuat kejahatan, tunduk 

kepada nafsu syahwat dan panggilan setan. 

3. Nafs Lawwamah, yaitu nafsu yang belum sempurna, selalu melawan 

kejahatan tapi suatu saa melakukan kejahatan hingga disesalinya.
21

 

_______________ 
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Adapun penjelasan dari nafs muthmainnah adalah jiwa yang tenang dibawah 

perintah dan jauh dari goncangan dan godaan yang disebabkan menentang hawa 

nafsu, sebagaimana Firman Allah: 

                             

Artinya: “ Hai jiwa yang tenang.  Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang 

puas lagi diridhai-Nya”. (QS. Al-Fajr: 27-28).
22

 

Ia adalah jiwa yang bersih, tenang dan mantap bersama kebenaran. Tidak 

mengalami benturan, kekalutan, bimbang dan guncangan, karena ia mengetahui jalan 

kebahagiaan dan ridha di jalan Allah. Ia ridha terhadap Allah dan Allahpun ridha 

terhadapnya.
23

 Orang seperti ini telah disebutkan ciri-cirinya oleh Allah dalam Al-

Qur’an: 

                                 

Artinya: “Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah 

hati menjadi tenteram”. (QS. Ar-Ra’d: 28)
24

 

 Nafs muthmainnah adalah jiwa yang tenang lagi merasa aman dan tetram 

karena banyak berzikir dan mengingat Allah. Ketika ia wafat dan ketika 

dibangkitkan di hari Kemudian untuk menghadap Tuhan hatinya rela, yakni puas 

_______________ 
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dengan ganjaran yang diberikan Allah SWT dan Allah pun ridha kepadanya, maka 

karena itu masuklah ia ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang taat lai 

memperoleh kehormatan dari Allah dan masuklah ia ke dalam surge yang telah 

Allah persiapkan bagi orang-orang yang taat.
25

 

Nafs muthmainnah merupakan tingkatan tertinggi dari rentetan strata jiwa, 

karena pada tingkatan ini manusia sudah terbebas dari sifat-sifat kebinatangan dan 

penuh dengan cahaya ilahiyyah. Nafs muthmainnah inilah yang membawa manusia 

kepada tingkat kesempurnaan dan kepuasan atas keimanan yang telah diraihnya. Jika 

dikaitkan dengan teori psikoanalisis, nafs muthmainnah ini bisa kita artikan layaknya 

super ego, yang mana di tahap inilah manusia menemukan jati dirinya dan di tahap 

inilah keputusan atas dorongan-dorongan yang diberikan oleh id, sehingga ego yang 

menjadi jembatan bagi keduanya untuk mengambil jalan yang tepat untuk 

menerapkan jiwa sehat dalam dirinya dan keputusan yang tepat dalam hidupnya. Ia 

merasakan lezatnya iman dan tidak menggantinya dengan yang lain. Kesibukannya 

mencari nafkah tidak membuatnya lalai dari ketaatan kepada Allah dan tidak 

memalingkan dirinya dari keindahan kuasa Allah.  

Nafs ammarah, nafsu ini meninggalkan tantangan dan tunduk serta taat 

kepada tuntutan nafsu syahwat dan dorongan-dorongan syaitan, dengan kata lain 

bahwa nafsu ini cenderung kepada karakter-karakter biologis, cenderung pada 

kenikmatan-kenikmatan hawa nafsu yang sebenarnya dilarang agama karena menarik 

_______________ 
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hati kepada derajat yang hina. Ini dapat dikatakan seperti dorongan id, yang selalu 

mengutamakan kepuasan yang diinginkan olehnya. Dalam Al-Qur’an Allah 

berfirman: 

                                   

Artinya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena 

Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu 

yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 

Pengampun lagi Maha Penyanyang”. ( QS. Yusuf: 53)
26

 

 Dalam kondisi ini jiwa disifatkan sebagai menyuruh berbuat buruk, yang 

berperan mengantarkan pemiliknya pada keburukan dan menjauhkannya dari 

kebaikan. Jiwa cenderung menyuruh berbuat buruk kecuali jiwa yang dirahmati 

Allah, maksudnya adalah ampunan bagi siapa saja yang bertaubat dan orang yang 

kembali kepada ajakan jiwa yang menyuruhnya berbuat buruk. 

Tampak jelas bahwa hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan tanpa 

memikirkan akan apa yang terjadi kedepannya. Nafs ammarah dalam pengertian 

pertama ini sangat tercela, sedangkan nafs dalam pengertian kedua adalah nafs yang 

terpuji, karena itu adalah jiwa manusia atau hakikat dirinya yang mengetahui akan 

Allah dan semua pengetahuan tentang dirinya. Dalam Islam manusia masih bisa 

menyeimbangkan akan hawa nafsunya sesuai dengan keimanan yang mereka miliki, 

dan dalam agama Islam juga telah ditentukan apa saja yang boleh dikerjakan dan apa 

saja yang dilarang oleh Allah. Berbeda dengan perspektif barat, mereka dapat 

_______________ 
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melakukan dorongan yang tercela dengan catatan tidak mengganggu orang lain dan 

tidak menjadi penyakit bagi masyarakat sekitarnya. 

Nafs yang ketiga adalah nafs lawwamah, yang mana apabila ketenangan tidak 

sempurna, akan tetapi menjadi pendorong kepada nafsu syahwat dan menentangnya, 

nafsu ini juga mencaci pemiliknya ketika ia teledor dalam beribadah kepada Allah. 

Nafsu ini pula sumber penyesatan karena ia patuh terhadap akal, kadang tidak, ia 

masih memikirkan akan kebaikan terhadap dirinya apabila terdapat dorongan tercela 

yang menyuruhnya untuk berbuat kejahatan, Allah berfirman:   

             

Artinya: “Dan aku bersumpah dengan jiwa yang Amat menyesali dirinya sendiri”. 

(Qs. Al-Qiyamah:2)
27

 

 

Maksudnya, bila ia berbuat kejahatan ia menyesali akan perbuatannya dan bila 

ia berbuat kebaikan ia juga menyesal kenapa ia tidak berbuat lebih banyak untuk 

menembus doa yang telah ia perbuat. Berbeda dengan nafs ammarah yang cenderung 

agresif mendorong untuk memuaskan keinginan-keinginan rendah, dan menggerakan 

pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang negatif, maka nafs lawwamah telah 

memiliki sikap rasional dan mendorong untuk berbuat baik. Namun daya tarik 

kejahatan lebih kuat kepadanya dibandingkan dengan daya tarik kebaikan. 

_______________ 
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Salah satu kemurahan Allah adalah membuat kondisi manusia dapat 

meningkat kepada suatu kondisi yang bisa mengembalikannya kepada fitrahnya yang 

bersih, dan menghilangkan darinya maksiat, kemudian jiwa itu menyesali perbuatan 

buruknya. Menyesal itu berarti menyesali akan maksiat yang dibuatnya dan kenapa 

tidak terus menerus berbuat kebaikan yang merupakan sifat terpuji. 

 Nafs lawwamah adalah jiwa yang menyesal dan mengecam diri sendiri jika 

melakukan kesalahan. Penyesalan dan kecaman itu bisa dilakukan oleh orang-orang 

yang taat atau oleh orang yang durhaka. Bila yang disesali dan yang dikecam itu 

karena ia berbuat durhaka maka ia akan selamat. Sebaliknya bila yang disesali dan 

dan dikecam itu karena berbuat taat, maka ia akan celaka. Penyesalan dan kecaman 

itu akan mencapai puncaknya kelak di hari Kemudian. Karena itu semua orang walau 

telah berupaya berbuat baik masih juga akan menyesal diri di hari Kemudian bila 

saatnya nanti ia merasa bahwa ketika hidup di dunia ada peluang baginya untuk 

menambah kebaikan, tetapi ia tidak menggunakannya.
28

 

Nafs lawwamah menahan desakan jiwa yang menyuruh berbuat buruk dan 

menghindarkannya dari keburukan, dan ini membuktikan bahwa perlunya kekuatan 

diri serta iman yang mampu mengendalikan segala hasrat dan meletakkan pada 

pertimbangan syara’. 

Tiga pengertian jiwa di atas bisa dipahami sebagai kondisi-kondisi 

kepribadian manusia dalam berbagai peringkat kematangan yang ia lewati selama 

_______________ 
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terjadinya konflik antara aspek-aspek spiritual dan material dalam dirinya. Pada 

mulanya ketika seorang manusia belum mukallaf (terbebani), jiwanya masih suci, 

namun setelah berinteraksi dengan lingkungan jiwanya menjadi kotor. Ketika 

kepribadian manusia ada pada peringkat yang terendah dimana hawa nafsunya lebih 

dominan, potensi akalnya dikuasai oleh hawa nafsu, maka jiwa tersebut masuk dalam 

golongan “jiwa yang cenderung kepada kejahatan”. Nafs (jiwa) jenis ini memiliki 

kualitas rendah yang ditandai dengan sifat-sifat yang tercela.
29

 

Al-Qur’an juga telah mengisyaratkan sebagian tabiat buruk yang dimiliki 

manusia, diantaranya terdapat dalam Firman Allah: 

                              

                                  

    

 

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari 

jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat 

kembali yang baik (surga)”. (QS. Ali Imran: 14).
30

 

               

_______________ 
 
29

 Faizah, Effendi Lalu Muchsin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006),  
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Artinya:  “Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir”. (QS. 

Al-Ma’arij: 19)
31

 

Dalam mendidik manusia, Islam menempuh pendidikan yang bertujuan 

merealisasikan keseimbangan pribadi manusia antara material dan spiritualnya. 

Dengan demikian, manusia diharapkan dapat menjadi pribadi normal yang dapat 

menikmati kesehatan jiwa. Hanya saja, kebanyakan manusia cenderung menyibukkan 

dirinya demi meraih kebahagiaan sesaat dalam kehidupannya. Oleh karena itu metode 

pendidikan tertentu menjadi kebutuhan yang mendesak untuk membangun manusia 

seutuhnya. Metode pendidikan yang dimaksud ialah pendidikan yang mecakup tiga 

hal: Pertama, memberi perhatian terhadap peningkatan spiritualitas manusia melalui 

iman kepada Allah SWT, pasrah, dan menjalankan berbagai macam ibadah sebagai 

proses pendekatan diri kepada-Nya. Kedua, memberi perhatian terhadap sisi jasmani 

manusia melalui kontrol terhadap motivasi dan emosinya, serta melawan hawa nafsu 

dan segala hasrat birahinya. Ketiga, memberi perhatian terhadap pembelajaran sifat 

dan kebiasaan yang signifikan bagi manusia untuk kematangan emosional dan sosial, 

pertumbuhan pribadi, kesiapan diri dalam memikul beban tanggung jawab hidup, 

memainkan peran dalam perkembangan masyarakat, memakmurkan bumi, dan 

menyiapkan pribadinya untuk hidup normal sehingga dapat merealisasikan kesehatan 

jiwanya.
32

 

_______________ 
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Jadi sifat orang yang jiwanya telah mencapai tingkat muthmainnah adalah 

hatinya selalu tentram karena ingat kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya terhadap 

apa yang diyakininya sebagai kebenaran, dan oleh karena itu ia tidak mengalami 

konflik batin, tidak merasa cemas, dan tidak pula takut. 

Ketahuilah bahwa hawa nafsu itu mengajak kepada kenikmatan tanpa 

mempertimbangkan akibatnya. Sebagaimana diketahui bahwa kenikmatan itu 

melahirkan kerugian yang melebihi kenikmatan itu sendiri bahkan dapat menghalangi 

pengikutnya untuk merasakan kenikmatan serupa. Hawa nafsu itu berpaling dari 

berpikir mengenai hal itu, yang demikian itu adalah sifat binatang karena mereka 

senantiasa tidak mempertimbangkan akibat, hanya saja binatang lebih bisa 

dimaklumi, tidak semestinya manusia sebagai makhluk berakal jatuh dari martabat 

yang mulia ke martabat yang hina. 

Al-Ghazali menjadikan kasus sehat dan sakit pada badan sebagai contoh 

untuk menjelaskan kasus sehat dan sakit pada jiwa. Al-Ghazali mengatakan 

“Sesungguhnya kesehatan badan ada pada normalitas kondisinya, dan sakit badan 

bersumber dari kecenderungan kondisi badan untuk menjauhi normalitas. Demikian 

pula, normalitas pada akhlak merupakan kesehatan jiwa, dan kecenderungan untuk 

menjauhi normalitas adalah penyakit dan gangguan.
33

 

Kita harus menunjukkan disini bahwa Al-Ghazali sangat memperhatikan studi 

tentang jiwa. Sebab dia menganggap pengetahuan tentang jiwa (ma‟rifat an-nafs) 

_______________ 
 
33

 Faizah, Effendi Lalu Muchsin, Psikologi Dakwah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 
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adalah jalan untuk mengenal Allah (ma‟rifatullah). Jejak-jejak dimana terlihat 

keagungan Sang Pemilik kebenaran dan kesempurnaan sifat adalah ma‟rifat jiwa 

(ma‟rifat an-nafs), sebagaimana firman Allah SWT:  

                                      

        

Artinya: “Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami 

di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi 

mereka bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa 

Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” (QS. 

Fushilat: 53).
34

 

                          

Artinya: “Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang 

yang yakin. Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka Apakah kamu tidak 

memperhatikan?” (QS. Adz-Dzariyat: 20-21).
35

 

 

Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu mentadabburi isi Al-

Qur’an, sehingga kita dapat mengetahui akan kebesaran Allah, dan mengetahui 

bagaimana cara untuk mendapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan kita 

kepada jiwa yang tenang dan selalu membawa kita kepada jalan kebaikan tanpa 

mengikuti hawa nafsu semata. 

Ketika pilihan jiwa terfokus kepada kebaikan, keinginannya untuk kebenaran 

semakin kuat, memutuskan segala hal sesuai dengan tuntunan syariat, berjalan 

_______________ 
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dengan fitrahnya ke arah hidayah, menerapkan syariat dengan mudah, mengikuti cara 

yang Allah turunkan dengan cermat, maka tidak diragukan lagi bahwa jiwa seperti ini 

adalah jiwa muttaqin al-abrar (jiwa orang-orang bertakwa yang senantiasa 

melaksanakan kebaikan). Selanjutnya, jiwa tersebut akan konsisten menepaki jalan 

orang-orang pilihan, bahkan ia mencela dirinya bila luput melakukan kebaikan. Ia 

menyesali dirinya bila melakukan keburukan, ia selalu melipatgandakan kebaikan. 

Jadilah, jiwanya menempati kedudukan “jiwa tertinggi”; jiwa muthmainnah yang 

tidak terpengaruh oleh hawa nafsu, tidak terombang-ambing oleh syahwat, tidak 

tergoda oleh keinginan sesaat, dan tidak dapat digoyahkan oleh setan. 

Dalam kepribadian manusia terkandung berbagai sifat hewani yang tercermin 

dalam berbagai kebutuhan fisik yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup 

dirinya. Selain itu, dalam kepribadian manusia juga terkandung berbagai sifat 

malaikat yang tercermin dalam kerinduan spiritualnya untuk mengenal Allah SWT.
36

 

Syahwat adalah daya yang menimbulkan daya aktif untuk menarik apa yang 

diketahui atau diduga baik, sedangkan penggerak stimulatif yang menolak bahaya 

adalah daya yang diungkapkan melalui emosi (dalam hal ini, kemarahan). Emosi 

adalah daya yang menolak apa yang diketahui atau diduga berbahaya atau 

menyakitkan dengan tujuan balas dendam atau dominasi.
37

 

_______________ 
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Berbeda dengan hewan, melalui kemampuan membedakan yang disertai nafsu 

emosi dan syahwat, maka pada diri manusia muncul sifat setan. Ia akhirnya menjadi 

orang jahat yang menggunakan kemampuan membedakan untuk menyimpulkan 

berbagai bentuk kejahatan dan berusaha mencapai tujuan dengan cara makar, licik 

dan penipuan, serta memperlihatkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Itulah akhlak 

setan. 

Merealisasikan keseimbangan antara raga dan jiwa merupakan syarat mutlak 

untuk menjadi pribadi normal yang dapat menikmati kesehatan jiwa. Kesehatan jiwa 

yang dimaksud disini ialah jiwa yang diistilahkan dalam Al- Qur’an sebagai an-nafs 

al- muthmainnah (jiwa yang tenang). Manusia normal adalah seseorang yang 

memiliki an-nafs al-muthmainnah tersebut.
38

 Jiwa ini menitikberatkan pada aspek 

kesehatan dan kekuatan badan, memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang halal, 

memenuhi kebutuhan spiritual dengan berpegang teguh pada akidah tauhid, 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan ibadah dan melakukan 

amalan sholeh, dan menjauhkan diri dari keburukan dari segala hal yang dapat 

menyebabkan Allah SWT murka. 

Hal ini bukan berarti bahwa manusia tidak menghadapi kesulitan dalam 

hidup, akan tetapi dengan keimanannya dia bisa menanganinya secara tenang dan 

percaya akan Allah. Keimanan yang akan menjaga manusia dari goncangan kejiwaan 

dan memberikannya kemampuan untuk menghadapi segala cobaan hidup yang 

_______________ 
 
38

 Muhammad Utsman Najati, Psikologi Perspektif Hadis (Al-Hadis wa „Ulum an-nafs), 
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dialami. Apabila seorang muslim mengalami penyakit atau jiwanya tidak sehat, itu 

disebabkan karena lemahnya keimanan dalam diri mereka dan juga lemahnya 

kegigihan mereka dalam melakukan ibadah kepada Allah guna untuk meningkatkan 

ketakwaan dan keimanan mereka. 

Saat manusia lalai akan tugasnya terhadap Allah, maka ia akan terlena dengan 

kesibukan-kesibukan dunia yang menjadikannya lupa dan enggan untuk menjalankan 

perintah Allah, dari inilah tampak hubungan antar menciptakan jiwa muthmainnah 

dengan amanah yang dibebankan Allah kepada kita sebagai khalifah. Apabila 

manusia bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal dan manusia juga bisa 

menjalankan amanah yang diberikan Allah sebagai khalifah di bumi, maka ia akan 

mencapai kepada tingkatan nafs muhmiannah, yang mana apabila ia menghadapi 

suatu cobaan pastilah ia dengan tenang menyikapinya karena ia percaya akan 

kuasanya Allah.  

Sebagaimana tubuh yang juga memiliki kotoran yang dapat dilihat oleh mata, 

di dalam jiwa pun ada najis (kotoran), sedangkan kotoran jiwa tidak dapat dilihat 

selain dengan mata hati (bashiirah).
39

 Inilah makna dari firman Allah: 

                                     

                               

_______________ 
 
39
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik 

itu najis, Maka janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun 

ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, Maka Allah nanti akan 

memberimu kekayaan kepadamu dari karuniaNya, jika Dia menghendaki. 

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (At-

Taubah: 28).
40

 

Maksudnya jiwa musyrikin itu dianggap kotor, karena menyekutukan Allah, 

tidak dibenarkan mengerjakan haji dan umrah. Menurut pendapat sebagian 

mufassirin yang lain, ialah kaum musyrikin itu tidak boleh masuk daerah haram 

baik untuk keperluan haji dan umrah atau untuk keperluan yang lain setelah tahun 9 

Hijrah, karena tidak membenarkan orang musyrikin mengerjakan haji dan umrah, 

karena pencaharian orang-orang muslim boleh jadi berkurang. 

Siapapun yang tidak bersih jiwanya, maka tidak akan bersih juga kata-kata 

dan perbuatannya, karena buah-buahan akan tergantung pada siapa mengairinginya.
41

 

Sebagaimana Allah berfirmam:  

                                     

                                

Artinya: “Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya 

petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) 

Islam. dan Barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya 

Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang 

_______________ 
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mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang 

yang tidak beriman”. (QS. Al-An’am: 125).
42

 

Disesatkan Allah berarti, orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak 

mau memahami petunjuk-petunjuk Allah dalam ayat ini, karena mereka itu ingkar 

dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai 

perumpamaan, maka mereka itu menjadi sesat. Allah tidak meninggalkan manusia 

dengan fitrahnya saja. Allah telah mengutus para Nabi dan Rasul kepada mereka, 

untuk mengajak mereka kepada petunjuk dan membimbing mereka kepada sistem 

yang dapat menjaga fitrah mereka dari penyimpangan dan kesesatan. Jika fitrah 

manusia sudah menyimpang, maka selanjutnya pendengaran, penglihatan, dan 

perbuatan mereka akan menyimpang dari tugas yang telah ditentukan oleh Allah 

untuk membantu manusia kepada jalan kebenaran. 

Indikator kesehatan jiwa dalam perspektif Al-Qur’an dan Hadis sebagai berikut: 

a. Hubungan individu dengan Tuhan 

            Beriman kepada Allah tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatupun, iman 

terhadap Kitab-Nya, para malaikat, hari akhir, dan hari pembalasan, qadha dan 

qadhar, mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui ibadah secara ikhlas dan 

bersumber dari ketaatan dan ketakwaan, menjalankan setiap perkara yang 

_______________ 
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diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, menjauhkan diri dari segala 

keburukan, maksiat, dan perkara yang dilarang Allah.
43

 

       Dengan adanya ketaatan dalam beribadah, manusia bisa merasakan ketenangan 

dalam jiwanya sendiri karena percaya akan bantuan Allah yang akan selalu 

mengiringi manusia dalam keadaan bagaimanapun. 

b. Hubungan individu dengan diri sendiri 

            Seseorang hendaknya dapat memahami diri sendiri, mengetahui kemungkinan 

dan kemampuan yang ada dalam dirinya sehingga cita-cita yang ingin diraihnya 

dalam hidupnya sesuai dengan kemampuan dan kemungkinan yang dimiliknya. Ia 

selalu berusaha merealisasikan dirinya menjadi manusia yang sempurna sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya. Ia juga mengetahui kebutuhan, motivasi, dan 

kesenangan dirinya, lalu memenuhi sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya 

dengan cara yang tidak berlebihan. Ia harus mengontrol motivasinya dengan cara 

yang halal, serta mampu mengontrol hawa nafsu yang kadang bertentangan dengan 

nilai agama, moral atau nilai kemanusiaan, dan standar sosial lainnya. 

          Seseorang hendaknya mengetahui perasaan dan emosinya berubah. Ia hidup 

bebas dan mampu mengekpresikan segala hal yang dianggapnya baik dan dapat 

diterima, sebagaimana ia mampu menilai segala hal yang ia anggap buruk dan 

tertolak. Ia menyadari kekurangan diri darinya dan mampu mengontrol amarahnya. 

_______________ 
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Kecintaannya terhadap seseorang atau sesuatu tidak menjadikan dirinya lupa dengan 

tanggung jawab agama dan dunianya.
44

 

c. Hubungan Individu dengan Orang Lain 

Secara umum, hubungan individu dengan manusia sangat baik karena ia 

menyayangi dan mencintai mereka, dengan kata lain ia dalam berhubungan dengan 

mereka penuh cinta dan kasih sayang, suka menolong, selalu jujur mengatakan 

sesuatu kepada orang lain, dapat dipercaya ketika melakukan interaksi sosial, serta 

tidak berbohong dan tidak menipu.  

Setiap individu pastilah memilih teman dan sahabatnya, yang apabila ia lupa 

akan sesuatu maka temannya akan mengingatkannya dan apabila ia bingung akan 

sesuatu maka ia akan mendapatkan penjelasan dari temannya yang dipilihnya. 

Apabila pertemanan dan ukhwah terjalin dengan baik maka individu akan melihat hal 

yang sama akan dirinya pada diri temannya. Kasih sayang dapat meningkatkan 

kesenangan hati dan ketenangan jiwa, karena setiap individu pastilah membutuhkan 

ketenangan dalam jiwanya dan ketenangan dari orang sekitarnya. 

d. Hubungan Individu dengan Alam Semesta 

            Seseorang hendaknya mengetahui hakikat keberadaannya di alam semesta ini 

sebagai makhluk yang dimuliakan Allah atas makhluk lainnya. Ia mengetahui 

kekuasaan Allah SWT yang tiada batas dalam menata semua ciptaan-Nya. Ia 

menjalani hidupnya penuh dengan kebahagiaan karena mampu menilai bahwa setiap 
_______________ 
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gerakan yang terjadi di alam semesta ini syarat dengan keindahan yang terpancar dari 

suatu rasa, yaitu cinta.
45

 Dalam kaitannya dengan manusia, aneka makna kata nafs 

(jiwa) di atas, dapat dipersempit dalam tiga kategori, nafs sebagai totalitas manusia, 

nafs sebagai sesuatu dalam diri manusia yang memengaruhi perbuatan, dan nafs 

sebagai sisi dalam manusia sebagai lawan dari sisi luarnya.
46

 

             Islam telah memerintahkan kepada kaum muslim untuk selalu terikat dengan 

lingkungan di sekitar kehidupan kita. Silaturrahmi, belajar bersama, ta’lim, 

perkumpulan para remaja masjid dan hal semisalnya yang semua itu adalah faktor 

yang mengantarkan manusia untuk bisa mewujudkan jiwa yang tentram juga 

lingkungan yang positif, yang terpenting bagi kita adalah segala sesuatu yang terkait 

dengan sifat-sifat jiwa dan karakternya yang terdapat dalam Al-Qur’an dan sunnah 

Rasulullah, serta cara-cara berinteraksi agar kita dapat mencapai tingkat 

kesempurnaan dan selamat dari keburukan dan marabahaya. 

  

_______________ 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Jiwa adalah sesuatu yang terdapat dalam diri manusia yang tidak dapat 

diketahui wujudnya, yang dapat menerima arahan kepada kebaikan dan keburukan, 

dan memiliki berbagai sifat dan karakter manusia, juga memiliki pengaruh yang nyata 

pada manusia. 

Ada tiga konsep jiwa yang dibahas dalam teori psikoanalisis. Id merupakan 

sistem yang menyimpan dorongan-dorongan biologis bagi manusia berdasarkan 

prinsip kesenangan dan ingin segera dipenuhi. Ego bekerja berdasarkan prinsip 

realitas yang menjembatani antara keinginan id dengan realita, ego juga 

menjembatani dorongan-dorongan hewani manusia dengan pertimbangan yang 

rasional. Super ego merupakan aspek sosial dan kultural masyarakat, super ego juga 

bekerja atas prinsip hati nurani dan pengawas kepribadian.  

Allah telah memberikan dua potensi pada manusia yaitu potensi baik dan 

potensi buruk, akan tetapi potensi baik lebih mendominan kepada manusia hanya saja 

itu tergantung kepada keimanan dan pencegahan hawa nafsu manusia terhadap 

godaan yang menjerumuskannya kepada keburukan.  

Dalam Islam jiwa disebut juga sebagai nafs, nafs terbagi kepada tiga bagian 

yaitu nafs muthmainnah, nafs lawwamah dan nafs ammarah. Apabila manusia dapat 

membentengi dirinya dan bisa mengendalikan hawa nafsunya maka ia akan mencapai 
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kepada tingkatan tertinggi yaitu nafs muthmainnah. Keimanan yang akan membentuk 

ketenangan dan ketentraman dalam jiwa, yang memberinya harapan-harapan serta 

kestabilan dalam berperilaku dan menjauhkannya dari kegelisahan , ketakutan, 

ataupun putus asa akan hal yang sangat diharapkannya. Keimanan akan tetap kokoh 

walaupun individu mengalami berbagai peristiwa yang berbeda dalam kehidupannya, 

ia tetap kokoh walaupun dihadang oleh hawa nafsu juga syahwat dan tidak pupus 

oleh kemungkaran dan cobaan. 

Dalam penelitian ini jelas bahwa teori psikoanalisis berbeda dengan 

pandangan Islam terhadap jiwa, dikarenakan psikoanalisis adalah bersumber dari 

pemikiran seorang manusia yang mencetuskan sebuah teori berdasarkan 

pengalamannya dan pikirannya sendiri, sedangkan dalam Islam Allah telah 

menetapkan ketentuan akan makna, substansi dan karakteristik jiwa yang Allah 

wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis ingin mengemukakan beberapa hal 

dalam tulisan karya ilmiah yang membahas konsep jiwa menurut teori psikoanalisis 

ditinjau dari perspektif Islam, penulis juga menyadari bahwa masih banyak 

kekurangan dalam melakukan penelitian ilmiah ini, untuk itu penulis mengemukakan 

beberapa rekomendasi, diantaranya: 



77 

 

1. Mengingat penulis masih banyak memiliki kekurangan dalam melakukan 

penelitian ini, maka penulis berharap kepada peneliti selanjutnya untuk lebih 

baik dan lebih bisa menggali serta mempertajam kembali hasil penelitian ini. 

2. Penulis berharap semoga pembaca dapat memahami dengan baik tentang 

konsep jiwa dalam teori psikoanalisis ditinjau dari perspektif Islam, dan dapat 

mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa jiwa akan selalu 

membawa ketenangan dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

3. Penulis berharap kepada pihak perpustakaan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi agar dapat memperbanyak buku mengenai konsep jiwa dalam 

perspektif Islam, sehingga pembaca lebih memperoleh wawasan luas tentang 

konsep jiwa. 
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