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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Taqiyuddin An Nabhani adalah seorang ulama yang lahir pada sekitar 

awal abad 19 di desa Ijzim, selatan kota Haifa, wilayah Kiral Mahral. Beliau 

tumbuh dan besar di rumah yang sangat memperhatikan ilmu agama. Ayah beliau 

Syaikh Ibrahim An Nabhani, seorang Syeikh yang faqqih fid din. Dan sebagai 

tenaga pengajar ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina. Sementara ibu 

beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari 

ayahnya, Syaikh Yususf An Nabhani, salah seorang diantara para ulama yang 

menonjol di Daulah Utsmaniyah.  

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani mendapar perhatian dan pengawasan 

langsung dari kakeknya dari jalur ibunya, Syaikh Yusuf bin Ismail An Nabhani. 

Sungguh perkembangan keagamaan yang dialami  Syaikh Taqiyuddin An 

Nabhani berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadiannya, orientasi dan 

pandangan keagamaannya. Beliau telah hafal al Qur’an di luar kepala  sebelum 

beliau berumur 13 tahun.  

Beliau banyak belajar ilmu dari kakeknya, sejak kecil kakeknya sering 

mengikutsertakannya dalam forum-forum diskusi fiqih maupun politik, sehingga 

terbentuklah pada dirinya jiwa-jiwa pemikir yang akhirnya bisa membuahkan 

banyak sekali karya-karya besar yang hingga kini masih banyak dipakai sebagai 

bahan rujukan dalam berbagai bidang keilmuan. Kejeniusan Syaikh Taqiyuddin 

ini tentu tidak ia dapatkan hanya dengan begitu saja melainkan dengan usaha yang 

luar biasa dan tentunya dengan menggunakan fungsi akal dengan sebaik-baiknya.  

Allah SWT berfirman: 

 

ب ََ ِف ٱىَّۡيِو َوٱىَّْهَبِر َوٱۡىفُۡيِل ٱىَّحِي جَۡجِري فِي ٱۡىبَۡحِر بِ
ِت َوٱۡۡلَۡرِض َوٱۡخحِيََٰ َىَٰ َََٰ َُّ فِي َخۡيِق ٱىسَّ بٓ أََّزَه  إِ ٍَ يَْفَُع ٱىَّْبَس َو

 ِ ٍِ ۡىجِهَب َوبَثَّ فِيهَب  ٍَ بٖٓء فَأَۡحيَب بِِه ٱۡۡلَۡرَض بَۡعَذ  ٍَّ  ِ ٍِ بِٓء  ََ َِ ٱىسَّ ٍِ  ُ ِر ٱَّللَّ َسخَّ َُ ِح َوٱىسََّحبِة ٱۡى يََٰ ُموِّ َدآبَّٖة َوجَۡصِريِف ٱىرِّ

 َُ ًٖ يَۡعقِيُى ٖث ىِّقَۡى بِٓء َوٱۡۡلَۡرِض َۡلٓيََٰ ََ َِ ٱىسَّ   ٤٣١بَۡي
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"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya 

malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna 

bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan 

air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi 

itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara 

langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) 

bagi kaum yang memikirkan" (QS. Al-Baqarah, 2: 164)
1
 

 

Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat diatas merupakan 

salah satu dari sekian banyak ayat di Al Qur’an yang mengajak manusia agar 

berpikir tentang alam semesta, manusia, kehidupan, Sang Khalik serta hakikat dari 

pencipta dan ciptaan-Nya. Allah SWT tidaklah menciptakan manusia begitu saja 

sebagaimana yang telah Allah sampaikan dalam ayat berikut : 

ب ٍَ َِّ  َخيَۡقثُ  َو ّشَ  ٱۡىِج ُِ  إِّلَّ  َوٱۡۡلِ ٢٣ ىِيَۡعبُُذو  

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku." (QS. Az-Zariyat, 51: 56)
 2

 

 

Bentuk pengabdian atau ibadah kepada Allah Swt secara umum dibagi 

menjadi dua bentuk ibadah, yakni ibadah khusus dan ibadah umum.
3
 Ibadah 

khusus, yaitu ibadah langsung kepada Allah Swt yang cara dan waktunya telah 

ditentukan oleh Allah sendiri sedangkan rinciannya dijelaskan oleh Rasulullah 

Saw, seperti ibadah shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan ibadah umum adalah 

segalah bentuk amal saleh yang bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Swt. Dan juga 

dalam ayat : 

ئَِنةِ  َربُّلَ  قَبهَ  َوإِرۡ 
ٓ يََٰ ََ   ٱۡۡلَۡرضِ  فِي َجبِعو   إِِّّي ِىۡي

ِ فِيهَب أَجَۡجَعوُ  قَبىُٓىا   َخيِيفَة   بٓءَ  َويَۡسفِلُ  فِيهَب يُۡفِسذُ  ٍَ ٍَ ُِ  ٱىذِّ  َوَّۡح

ِذكَ  َُّسبِّحُ  َۡ ٌُ  إِِّّيٓ  قَبهَ  ىََل   َوُّقَذِّسُ  بَِح ب أَۡعَي َُ  َّل  ٍَ ى َُ    ٠٣ جَۡعيَ

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku 

hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah Engkau hendak 

menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan 

kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sungguh, 

Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS. Al-Baqarah, 2: 30)
4
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Pada ayat tersebut, disebutkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi 

agar manusia dapat menjadi Khalifah dalam rangka untuk menegakkan hukum-

hukum dan menerapkan ketetapan-ketetapan Allah Swt. Menurut Rasjidi dalam 

Ali,
5
 perkataan “menjadi Khalifah” dalam ayat tersebut mengandung makna 

bahwa Allah Swt menjadikan manusia wakil atau pemegang kekuasaan-Nya 

mengurus dunia dengan jalan melaksanakan segala yang diridhoi-Nya dimuka 

bumi ini. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tujuan manusia diciptakan 

oleh Allah Swt semata-mata hanya untuk beribadah dengan kata lain manusia 

diperintahkan untuk senantiasa terikat dengan aturan Allah Swt dalam segala 

aspek kehidupan. 

Tentu untuk menjalankan peran tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu 

Allah Swt beri keistimewaan pada manusia yang tidak Allah berikan pada 

makhluk-Nya yang lain, yakni keistimewaan berupa akal. Akal mempunyai peran 

yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Dengan adanya akal manusia 

dapat membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang terpuji dan tercela, 

mana yang haq dan mana yang bathil.  

Dengan akal pula manusia bisa mulia derajad dan kehidupannya, namun 

akal sebenarnya bisa mengantarkan manusia pada tempat yang serendah-

rendahnya apabila ia tidak dipakai untuk memahami hakikat kehidupan yang baik. 

Seperti yang Allah SWT telah firmankan : 

ٌَ  َرَرۡأَّب َوىَقَذۡ  ا ىَِجهََّْ َِ  َمثِير  ٍِّ  ِِّ ِّش   ٱۡىِج ٌۡ  َوٱۡۡلِ َُ  ّلَّ  قُيُىة   ىَهُ ٌۡ  بِهَب يَۡفقَهُى ِ   َوىَهُ َُ  ّلَّ  أَۡعيُ ٌۡ  بِهَب يُۡبِصُرو ُ   َوىَهُ  َءاَرا

َُ  ّلَّ  ُعى ََ ئِلَ  بِهَبٓ   يَۡس
ٓ ىََٰ ٌِ مَ  أُو  َعَٰ ّۡ ٌۡ  بَوۡ  ٱۡۡلَ ئِلَ  أََضوُّ   هُ

ٓ ىََٰ ٌُ  أُو  َُ ٱىۡ  هُ فِيُى ٤٧١ َغَٰ  

 

"Dan sungguh, akan Kami isi Neraka Jahanam banyak dari kalangan jin 

dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk 

memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak 

dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka 

mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-

ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah 

orang-orang yang lengah." (QS. Al-A'raf, 7: 179)
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Oleh karena itu sesungguhnya wajib bagi manusia untuk senantiasa 

menggunakan akal nya untuk memikirkan dan memahami hakikat dirinya, 

darimana dia berasal; untuk apa dia hidup; dan akan kemana dia setelah 

kehidupan ini. Dengan begitu dia akan memahami dirinya dan juga penciptanya. 

Imam Syafi‟i berkata : 

“Ketahuilah bahwa kewajiban pertama bagi seorang Mukallaf adalah 

berpikir dan mencari dalil untuk ma’rifat kepada Allah Ta’ala. Arti berpikir 

adalah melakukan penalaran dan perenungan qalbu dalam kondisi orang yang 

berpikir tersebut dituntut untuk ma’rifat kepada Allah. Dengan cara seperti itu, ia 

bisa sampai pada ma‟rifat terhadap hal-hal yang ghaib dari pengamatannya 

dengan indera dan ini merupakan suatu keharusan. Hal ini merupakan kewajiban 

dalam bidang ushuludin”
7
 

 

Jadi dengan memahami diri dan hakikat penciptaan (untuk beribadah 

kepada Allah SWT) serta mamahami eksistensi dan peran Pencipta (sebagai Sang 

Khalik wa Mudabbir yang wajib disembah) maka hidup manusia akan penuh 

dengan cahaya terang dan ia akan berjalan dengan terarah sebagaimana musafir 

yang sedang safar di siang hari dengan perbekalan yang cukup sehingga ia akan 

sampai pada tujuannya dengan selamat. 

Untuk mamahami eksistensi dan peran Pencipta sebagai Sang Khalik wa 

Mudabbir yang wajib disembah maka hal membutuhkan pembahasan yang 

mendalam dan hal ini tidak akan dibahas di dalam penelitian ini karena untuk 

menjaga agar pembahasan penelitian ini tetap fokus pada pembahasan utama yaitu 

konsep kepribadian islam menurut Taqiyuddin An Nabhani.  

Adapun untuk memahami hakikat manusia salah satunya dengan cara 

memahami konsep kepribadian manusia itu sendiri. Ada banyak sekali tokoh-

tokoh barat maupun tokoh Muslim yang memiliki konsep tersendiri tentang 

kepribadian manusia seperti Sigmund Freud, Carl G. Jung, Imam Al Ghazali, 

Alfred Adler, B. F. Skinner, Albert Bandura, Abraham Maslow, Carl Rogers dan 

masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. 

Sigmund Freud dikenal dengan teori Psikoanalisis Klasiknya yang 

mengatakan bahwa manusia memiliki  tiga struktur kepribadian yaitu id (das es), 
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ego (das ich) dan super ego (das ueber ich).
8
 Carl Rogers dikenal dengan  teori 

client center / berpusat pada diri  dengan anggapan bahwa manusia adalah 

makhluk yang bertanggung jawab  terhadap diri sendiri  dan memiliki 

kemampuan untuk memutuskan apa yang paling tepat bagi dirinya. Cara pandang 

ini sangat berlawanan dengan aliran psikoanalisis ataupun behaviorisme yang 

mendudukkan manusia sebagai korban dari masa lalu atau sangat dipengaruhi 

oleh lingkungannya.
9
  

Setiap tokoh yang mencetuskan teori-teori kepribadian memiliki cara 

pandang yang khas dan berbeda-beda namun juga saling berkaitan antara satu 

dengan yang lain. Pada setiap teori tentu dapat diambil untuk kemudian 

diaplikasikan dalam proses konseling. Pada kesempatan kali ini peneliti tertarik 

untuk membahas salah satu teori kepribadian yang jarang dibahas sebelumnya 

yaitu “KONSEP KEPRIBADIAN ISLAM MENURUT TAQIYUDDIN AN 

NABHANI”.  

Bila konsep kepribadian yang banyak dibahas selama ini adalah konsep 

kepribadian secara umum, maka pada kesempatan ini peneliti mengkhususkan 

pada pembahasan konsep kepribadian Islam menurut Taqiyuddin An Nabhani 

dengan harapan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi para konselor 

ataupun pihak-pihak lainnya dalam bidang terapan maupun bidang akademik. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Konsep 

Konsep adalah suatu hal umum yang menjelaskan atau menyusun 

suatu peristiwa, objek, situasi, ide, atau akal pikiran dengan tujuan untuk 

memudahkan komunikasi antar manusia dan memungkinkan manuisa untuk 

berpikir lebih baik. Pengertian lainnya mengenai konsep ialah abstraksi 

suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau 
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simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang 

dibangun dari berbagai macam karakteristik.
10

  

2. Kepribadian Islam 

Kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau 

herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan, yang 

membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya 

terhadap kehidupan.
11

 Adapun kata Islam berasal dari bahasa Arab “Salima” 

yang berarti selamat, sentosa dan damai. Salima berarti menyerahkan diri, 

tunduk, patuh, dan taat.
12

  

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT. Kepada Nabi 

Muhammad saw. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan 

dirinya dan dengan sesamanya.
13

 Islam sering diartikan sebagai kerelaan 

dari seseorang untuk menjalankan perintah Allah SWT. Dan mengikutinya. 

Jadi yang dimaksud dengan kepribadian Islam adalah suatu keadaan diri 

yang senantiasa tunduk terhadap ketetapan Islam dalam seluruh aktivitas 

individu, dan sifat tersebut bersifat tetap atau menjadi pola sehingga 

menjadi sifat yang khas atau unik dalam diri seseorang.  

3. Taqiyuddin An-Nabhani 

Taqiyuddin An-Nabhani bernama lengkap Muhammad Taqiyuddin 

bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, beliau lahir 

pada tahun 1909 dan wafat pada tahun 1977. Namanya dinisbahkan kepada 

kabilah bani Nabhan keturunan Arab penghuni padang sahara di Palestina, 

yaitu daerah Ijzim termasuk daerah Haifa di Palestina Utara. Taqiyuddin 

An-Nabhani adalah seorang mujtahid mutlak, qadli (hakim), penyair, 
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sastrawan, politisi ulung dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah 

Utsmaniyyah.
14

 

 

C. Alasan Pemilihan Judul 

Judul penelitian ini dipilih karena belum ada penelitian yang sama 

dengan penelitian ini dan judul penelitian “Konsep Kepribadian Islam Menurut 

Taqiyuddin An Nabhani” ini sangat menarik untuk diteliti. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana konsep 

kepribadian Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani. 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui konsep kepribadian Islam menurut Taqiyuddin An-

Nabhani. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran 

terhadap dunia akademik khususnya dalam dunia Bimbingan Konseling 

Islam. Dan juga diharapakan dapat memberi kontribusi terhadap orang-

orang yang terlibat dalam dunia konseling agar dapat mengembangkan 

konsep konseling yang semakin baik untuk masa sekarang ataupun masa 

yang akan datang. 

b. Secara Praktis 

Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi para 

praktisi konseling, baik untuk diaplikasikan dalam proses konseling 

maupun sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang memiliki 
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permasalahan yang sejenis dalam pengembangan keilmuan Bimbingan 

Konseling Islam. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini di bagi kedalam enam 

bab dengan pembahasannya masing-masing, yakni sebagai berikut : 

1. BAB I   : PENDAHULUAN   

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, penegasan istilah,   

alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, sistematika penulisan. 

2. BAB II   : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR  

Dalam bab ini terdiri dari kajian teori, dan kerangka 

 pikir. 

3. BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, 

 waktu  dan tempat penelitian, sumber data, teknik

 pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data. 

4. BAB IV  : GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini terdiri dari biografi Taqiyuddin An-

 Nabhani, pendidikan serta karya-karyanya. 

5. BAB V  : PEMBAHASAN PENELITIAN 

Dalam bab ini terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan. 

6. BAB VI  : PENUTUP 

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


