
9 

BAB II 

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Konsep 

Kata konsep menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki 

beberapa makna, yaitu : 

a. Rancangan atau buram surat dan sebagainya. 

b. Ide atau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa konkret. 

c. Gambaran mental dari objek, proses atau apapun yang ada diluar 

bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal 

lain.
15

  

Pengertian lainnya mengenai konsep ialah abstraksi suatu ide atau 

gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep 

dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari 

berbagai macam karakteristik.
16

 

2. Kepribadian Islam 

a. Pengertian Kepribadian Islam 

Istilah kepribadian atau dalam bahasa Inggrisnya “Personality” 

berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu Prosopon atau Persona  yang 

berarti “Topeng” dan biasa digunakan dalam pertunjuan teater. Para 

pemain drama dalam pementasaan teater selalu menggunakan topeng dan 

bertingkah laku sesuai dengan ekspresi topeng yang dipakainya. Seolah-

olah topeng itu mewakili ciri karakter tertentu, seperti halnya topeng 

dalam pementasan drama.
 17 

Konsep awal dari personality adalah tingkah laku yang 

ditunjukkan kepada lingkungan sosial dan kesan mengenai diri yang 

                                                             
15

 http:/kbbi.web.id/konsep, (diakses pada 10 April 2019 21.00 wib)   
16

http://www.kuliah.info/2015/05/konsep-adalah-apa-itu-konsep-ini.html. (diakses pada 

10 April 2019 21.00 wib)  
17

Schulz&Schultz dalam Dede Rahmat Hidayat, Psikologi Kepribadian dalam 

Konseling, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h.6 

http://www.kuliah.info/2015/05/konsep-adalah-apa-itu-konsep-ini.html
http://www.kuliah.info/2015/05/konsep-adalah-apa-itu-konsep-ini.html
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diinginkan agar dapat ditangkap orang lain.
18

 Adapun secara istilah 

Gordon W. Allport dalam Pieter mendefinisikan kepribadian sebagai 

organisasi yang dinamis dalam diri seseorang sebagai system psikofisis 

yang menentukan caranya yang khas di dalam menyesuaikan diri 

terhadap lingkungan.
19

  

Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Secara 

eksplisit Allport menyebutkan, kepribadian secara teratur tumbuh dan 

mengalami perubahan. Adapun menurut W.Stern, pengertian persone 

yaitu suatu kesatuan yang dapat menentukan diri sendiri dengan merdeka 

dan mempunyai dua tujuan yaitu mengembangkan diri dan 

mempertahankan diri.
20

 

Sedangkan menurut Witherington, kepribadian adalah 

keseluruhan tingkah laku seseorang yang diintegrasikan, sebagaimana 

yang tampak pada orang lain.
21

 Kepribadian ini bukan hanya yang 

melekat pada diri seseorang, tetapi lebih merupakan hasil dari pada suatu 

pertumbuhan yang lama dalam suatu lingkungan kultural. Lebih lanjut 

lagi, Witherington menyimpulkan bahwa memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut:  

1. Kepribadian adalah istilah untuk menanamkan tingkah laku seseorag 

yang secara terintegrasi merupakan suatu kesatuan. 

2. Manusia karena keturunannya mula-mula hanya merupakan 

individu, dan barulah menjadi suatu pribadi setelah mendapat 

(menerima) pengaruh dari lingkungan sosialnya dengan cara belajar. 

3. Kepribadian untuk menyatakan pengertian tertentu yang ada pada 

pikiran tersebut ditentukan oleh nilai dari perangsang sosial 

seseorang. 

                                                             
18

Schulz&Schultz dalam Dede Rahmat Hidayat, Psikologi Kepribadian dalam 

Konseling, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), h.6 
19

Herri Zan Pieter, Pengantar Psikologi Dalam Keperawatan, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2010), h.1 
20

Ngainun Naim,Menjadi Guru Inspiratif,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.36 
21

Ibid, h.36 
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4. Kepribadian tidak menyatakan sesuatu yang bersifat statis seperti 

bentuk badan, ras, akan tetapi merupakan gabungan dari keseluruhan 

dan kesatuan tingkah laku seseorang. 

5. Kepribadian untuk berkembang secara pasif, tetapi setiap pribadi 

menggunakan kapasitasnya secara aktif untuk menyesuaikan diri 

kepada lingkungan sosialnya.
22

 

Lebih tegas lagi Cattel berpendapat bahwa kepribadian adalah 

apa yang dapat kita perkirakan termasuk di dalamnya kelakuan seseorang 

dalam situasi tertentu. Dari definisi di atas, diketahui bahwa kepribadian 

adalah suatu totalitas yang menjadi ciri khas seseorang, meliputi prilaku 

yang nampak, prilaku batin, cara berpikir, falsafah hidupnya dan 

sebagainya yang menjadi sifat dan watak seseorang, baik menyangkut 

fisik maupun psikis. Kepribadian juga merupakan kualitas prilaku 

individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian diri terhadap 

lingkungannya secara unik.
23

 

Istilah Syakhshiyyah berasal dari kata Syakh yang berarti 

“Pribadi”. Kata itu kemudian diberi ya’ nisbah, sehingga menjadi kata 

benda buatan (mashdar shina’i) Syakhshiyyah yang berarti 

“kepribadian”. Dalam kamus bahasa Arab moderen, Istilah Syakhshiyyah 

digunakan untuk maksud personality (kepribadian).
24

 

Artinya bahwa term syakhshiyyah digunakan untuk 

menggambarkan dan menilai kepribadian individu. Sebutan syakhshiyyah 

al-muslim memiliki arti kepribadian orang Islam. Pergeseran makna ini 

menunjukkan bahwa term syakhshiyyah telah menjadi kesepakatan 

umum untuk dijadikan sebagai padanan dari personality.
25

 

                                                             
22

Jalaluddin, et.Al., Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan 

Pemikirannya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1996), Cet.Ke-2, h.90-91 
23

Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011) ,h.67 
24

Abdul Mujib, Teori Kepribadian Islam Perspektif Psikologi Islam, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2017), h.32 
25

Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 25 
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Adapun Islam secara harfiyah pengertiannya adalah damai, 

selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S 

(sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar “selamat” (salama). 

Sedangkan pengertian Islam menurut bahasa, kata Islam berasal dari kata 

aslama yang berakar dari kata salama. Kata Islam merupakan  bentuk 

mashdar dari kata aslama ini.
26

 

Islam berarti bersih dan selamat dari kecacatan lahir dan batin. 

Islam berarti suci, bersih tanpa cacat. Islam berarti “menyerahkan 

sesuatu”. Islam adalah memberikan keseluruhan jiwa raga seseorang 

kepada Allah SWT, dan mempercayakan jiwa raga seseorang kepada 

Allah semata. Makna lain dari turunan kata Islam adalah “damai” atau 

“perdamaian” (al-salm/ peace) dan  “keamanan”.
 27 

Dalam hal ini, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada 

pemeluknya, orang Islam, untuk menyebarkan benih kedamaian, 

keamanan, dan keselamatan untuk diri sendiri, sesama manusia (Muslim 

dan non Muslim) dan kepada lingkungan sekitarnya (rahmatan 

lil’alamin).
 28 

Perdamaian, keamanan dan keselamatan ini hanya dapat 

diperoleh jika setiap Muslim taat dan patuh, mengetahui dan 

mengamalkan aturan-aturan, menjalankan perintah dan menjauhi 

larangan Allah SWT yang dijelaskan dalam sumber ajaran agama, yaitu 

kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnah Rasul (al-Hadist).
29

 Agama Islam 

mempunyai pengertian yang lebih luas dari  pengertian agama pada 

umumnya. Di sini, kata Islam berasal dari Bahasa Arab yang mempunyai 

bermacam-macam arti, diantaranya sebagai berikut:
30

 

1. Salam yang artinya selamat, aman sentosa dan sejahtera, yaitu  aturan 

hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Kata 

                                                             
26

 www.risalahislam.com/kata-islam, (diakses pada 8 April 2019 23:42 wib) 
27

Rois Mahfud, Al- Islam Pendidikan Agama Islam, (Penerbit: Erlangga, 2011), h. 3-5 
28

Ibid 
29

Ibid 
30

 M. Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta: Amza, 2006), h. 5 
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salam terdapat dalam al-Qur‟an Surah al-An‟am ayat 54; Surah al-

A‟raf ayat 46; dan surah an-Nahl ayat 32. 

2. Aslama yang artinya menyerah atau masuk Islam, yaitu agama yang 

mengajarkan penyerahan diri kepada Allah, tunduk dan taat kepada 

hukum Allah tanpa tawar- menawar. Kata aslama terdapat dalam al-

Qur‟an surah al-Baqarah ayat 112; surah „Ali-Imran ayat 20 dan 83; 

surah an-Nisa ayat 125; dan surah al-An‟am ayat 14. 

3. Silmun yang artinya keselamatan atau perdamaian, yakni agama yang 

mengajarkan hidup yang damai dan selamat.  

4. Sulamun yang artinya tangga, kendaraan, yakni peraturan yang dapat 

mengangkat derajat kemanusiaan yang dapat mengantarkan orang 

kepada kehidupan yang bahagia.  

Islam sebagaimana dikemukakan di atas, adalah agama yang 

memiliki ajaran luhur. Apabila ajaran-ajaran Islam diketahui dan 

diamalkan setiap orang yang meyakininya (pemeluknya), maka ia akan 

menuai rasa aman dan damai dalam hidupnya. Islam adalah agama yang 

berisi ajaran yang lengkap (holistic), menyeluruh (comprehensive) dan 

sempurna (kamil). Sebagai agama sempurna, Islam datang untuk 

menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah sebelum 

Nabi Muhammad. Kesempurnaan ajaran ini menjadi misi profetik 

(nubuwwah) kehadiran Nabi Muhammad SAW.
31

 

Menurut Ahmad D. Marimba kepribadian Muslim adalah 

kepribadian yang seluruh aspek-aspeknya yakni tingkah lakunya, 

kegiatan jiwanya maupun falsafah hidup dan kepercayaannya 

menunjukkan pengabdian dan penyerahan dirinya kepada tuhan.
32

 

Adapun menurut Abdul Mujib kepribadian Islam memiliki arti 

serangkaian prilaku normatif manusia, baik sebagai makhluk individu 

                                                             
31

 Rois Mahfud, Al- Islam Pendidikan Agama Islam, (Penerbit: Erlangga, 2011), h.6 
32

Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung:Al-Ma‟arif, 

1989), h. 68 
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maupun makhluk sosial, yang normanya diturunkan dari ajaran Islam, 

bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah.
33

 

b. Struktur Kepribadian 

Menurut James Drever dalam Mujib, Struktur kepribadian 

adalah komposisi pengaturan bagian-bagian komponen, dan susunan 

suatu kompleks keseluruhan.
34

 Sigmund Freud dalam jalaluddin, 

berpendapat bahwa, struktur kepribadian terdiri dari :
35

 

1) Id (Das Es) merupakan komponen kepribadian berupa penyaluran 

naluriah. Mengemban  prinsip kesenangan (pleasure principle), yang 

tujuannya membebaskan manusia dari ketegangan dorongan naluri 

dasar ( makan, minum, tidur dan sebagainya). Prinsip kesenangannya 

merujuk pada pencapaian kepuasan yang segera dari golongan 

biologis tersebut. 

2) Ego (Das Es) merupakan sistem yang berfungsi menyalurkan 

dorongan id ke keadaan yang nyata. Freud menamakan misi yang 

diemban oleh ego sebagai prinsip kenyataan (objective/reality 

principle). Segala bentuk dorongan naluri dasar yang berasal dari id 

hanya dapat direalisasikan dalam bentuk nyata melalui bantuan ego. 

Ego juga mengandung prinsip kesadaran. 

3) Super Ego (Das Uber Ich) sebagai suatu sistem yang memiliki unsur 

moral dan keadilan, maka sebagian besar super ego mewakili alam 

ideal. Tujuan super ego adalah membawa individu kearah 

kesempurnaan sesuai dengan pertimbangan keadilan dan moral. 

Menurut Khayr al-Din al-Zarkali dalam Mujib,
36

 kepribadian 

manusia  terdiri dari tiga hal, yaitu al-Jasad, ar-Ruh dan al-Nafs. Tiap 

susunan tersebut memiliki sifat, fungsi, dinamika dan kriteria sendiri-

sendiri namun ketiganya tetap merupakan satu kesatuan yang tidak bisa 

                                                             
33

Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2006), h. 14 
34

Ibid, h.53 
35

Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 188-189 
36

Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 

2006), h.56 
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dipisahkan dari apa yang disebut dengan kepribadian manusia. Masing-

masing aspek ini memiliki natur, potensi, hukum dan ciri-ciri tersendiri.
37

 

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut : 

1)  Al-Jasad 

Al-Jasad adalah aspek diri manusia yang terdiri atas struktur 

organisme fisik. Organisme fisik manusia lebih sempurna dibanding 

dengan organisme fisik makhluk-makhluk yang lain. Pada aspek ini, 

proses penciptaan manusia memiliki kesamaan dengan hewan atupun 

tumbuhan, yaitu berasal dari alam fisikal. Tentu saja unsur diatas 

bukanlah sebab hidupnya manusia. Karena sebab hidupnya manusia 

adalah ditiupkannya  ruh (nyawa/daya hidup).  

Dengan inilah manusia dapat hidup dan beraktivitas. Karena 

daya ini pula manusia dapat bernafas, merasakan sakit, panas-dingin, 

pahit-manis, haus-lapar dan lain sebagainya. Jadi aspek jasmani ini 

memiliki natur konkrit berupa tubuh kasar yang tampak dan natur 

abstrak berupa nyawa halus yang menjadi sumber kehidupan manusia. 

Namun, daya hiduppada diri manusia memiliki batas, batas itu disebut 

dengan ajal. Apabila batas itu telah diambil oleh Tuhan, meski tanpa 

sebab apapun manusia tetap akan mengalami kematian. Jika dilihat 

pada realitasnya, jasad memiliki kealamiahan (natur) tersendiri.
38

 

Diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Dari alam ciptaan (al-khalq), yang memiliki bentuk, rupa, 

berkualitas, berkadar, bergerak dan diam, serta berjasad yang 

terdiri dari beberapa organ. 

b) Dapat bergerak, memiliki rasa, berwatak gelap dan kasar, dan tidak 

berbeda dengan benda-benda lain. 

c) Komponen materi.  

d) Sifatnya material yang hanya dapat menangkap satu bentuk yang 

konkrit, dan tidak dapat menangkap yang abstrak. Jika ia telah 

                                                             
37

Ibid, h.60 
38

 Ibid, h.69 
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menangkap satu bentuk kemudian perhatiannya berpindah pada 

bentuk yang lain, kemudian bentuk pertamanya lenyap.  

e) Naturnya indrawi, empiris, dan dapat disifati. 

Di dalam penciptaan manusia, selain manusia diberikan jasad 

manusia juga dilengkapi dengan potensi-potensi sebagai makhluk 

hidup. Taqiyuddin an-Nabhani menulis dalam kitab Nizhomul 

Islam bahwa potensi dasar makhluk adalah berupa naluri-naluri dan 

kebutuhan jasmani. Khusus untuk manusia Allah Swt 

mengakaruniakan akal baginya untuk berpikir. 

2) Ar-Ruh 

Pembahasan tentang ruh inilah yang memberikan keunikan 

tersendiri dalam pembahasan kepribadian Islami dibanding yang lain. 

Karena ruh, bangunan kepribadian manusia dalam Islam menjadi 

khas. Para ahli berpendapat bahwa hakikat  ruh dapat diklasifikasikan 

menjadi tiga bagian, yaitu:
39

 

a) Materialisme 

Yaitu ruh merupakan nyawa, bukan jasad tetapi yang 

menghidupkan jasad. 

b) Spritualisme 

Yaitu ruh yang merupakan substansi yang bersifat ruhani 

dan tak satupun cirinya yang bersifat jasmani. Ruh bukan gabungan 

dari beberapa unsur dalam pembentukan manusia yang merupakan 

al-qudrah al-ilahiyah (daya ketuhanan), yang tercipta dari alam 

perintah sehingga sifatnya bukan jasadi. 

c) Gabungan (materialism-spritualisme) 

Ruh merupakan kesatuan jiwa (an-nafs) dan badan.  

Manusia menjadi unik dengan adanya ruh pada dirinya. Ruh 

menjadi substansi psikologi manusia yang menjadi esensi 

keberadaanya, baik di dunia maupun diakhirat. Sebagai substansi 

                                                             
39

 Ibid, h.70-72 
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yang esensial ruh membutuhkan jasad untuk aktualisasi diri, ruh 

yang biasa disebut dengan sisi spritualitas yang ada pada manusia 

ini pula yang membuat manusia memiliki kesadaran menjadi orang 

yang baik atau buruk, berakhlak terpuji (akhlaq mahmudah) atau 

berakhlak tercelah (akhlaq madzmumah). Artinya jika dikaitkan 

dengan diri manusia yang telah diberikan potensi kehidupan, 

sedang potensi itu menuntut untuk dipenuhi maka pilihannya ada 

pada manusia. Apakah akan memenuhi segala potensi tersebut 

sesuai dengan petunjuk Allah Swt yang telah menciptakannya atau 

dipenuhi dengan hawa nafsunya. 

3) An-Nafs 

Istilah nafs dalam al-Qur’an memiliki banyak makna. 

Achmad Mubarok dalam Mujib,
40

 dengan metode tematiknya, 

menyebutkan ada tujuh makna nafs, yaitu:  

(1) Nafs berarti diri atau seseorang. 

(2) Nafs berarti diri Tuhan. 

(3) Nafs berarti person sesuatu.  

(4) Nafs sebagai roh. 

(5) Nafs sebagai jiwa. 

(6) Nafs sebagai totalitas manusia, yang memiliki dimensi jiwa dan 

raga. 

(7) Nafs sebagai sisi dalam manusia yang melahirkan tingkah laku. 

Adapun Imam Al-Ghazali dalam kitabnya juga telah 

menjelaskan mengenai qalb (hati), ruh (nyawa) dan nafsu, sebagaimana 

penjelasan berikut :
41

 

 

 

 

 

                                                             
40

 Ibid, h.79 
41

 Imam Al Ghazali, Ihya’ ulumiddin, penerjemah. Moh Zuhri dkk, (Semarang: CV. Asy 

Syifa, 2003), h. 582 
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1) Hati 

a) Hati dengan arti daging  

Pertama Imam Al-Ghazali mengartikan hati dengan artian 

daging, sebagaimana yang ia katakan di dalam karyanya Ihya’ 

Ulumiddin, 

 “Yang berbentuk buah shanubari yang diletakkan pada 

sebelah kiri dari dada.”
 42

 

b) Hati dengan arti sesuatu yang halus 

kedua Imam Al-Ghazali mengartikan hati dengan artian 

sesuatu yang halus, sebagaimana yang ia katakan di dalam 

karyanya Ihya’ Ulumiddin, 

“Rabbaniyah (ketuhanan), ruhaniyah (kerohanian). Dia 

mempunyai kaitan dengan hati yang jasmani (yang bertubuh) ini. 

Hati yang halus itulah hakikat manusia. Dialah yang mengetahui 

yang mengerti yang mengenal dari manusia. Dialah yang diajak 

bicara, yang disiksa, yang dicela dan dituntut. Yang dimaksud 

apabila kami mengatakan perkataan  hati secara umum didalam 

kitab ini, maka kami maksudkan hati yang halus. Dan maksud 

kami adalah menyebutkan sifat-sifatnya dan keadaan-keadaannya, 

tidak menyebutkan hakekatnya pada dzatnya.”
 43

 

 

2)  Ruh 

a) Tubuh yang halus sumbernya adalah lobang hati yang jasmani 

Selanjutnya Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan ruh 

dengan dua definisi. Pertama, ruh dengan artian tubuh yang halus 

sumbernya adalah lobang hati yang jasmani, sebagaimana yang ia 

katakan di dalam karyanya Ihya’ Ulumiddin, 

“Tubuh yang halus sumbernya adalah lobang hati yang 

jasmani lalu tersebar diantara urat-urat yang merasuk ke bagian-

bagian badan lainnya. Dan perjalanannya ruh pada badan, 

banjirnya cahaya-cahaya kehidupan, perasaan, penglihatan, 

pendengaran dan penciuman dari padanya atas semua anggotanya 

itu menyerupai banjirnya cahaya dari lampu yang diputar di sudut-

sudut rumah. Sesungguhnya cahaya itu tidak sampai ke suatu 

bagian rumah melainkan ia bersinar dengan cahaya itu. Kehidupan 

                                                             
42

 Ibid 
43

 Ibid 
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itu perumpamaannya adalah seperti cahaya yang berhasil pada 

tembok-tembok. Dan nyawa itu perumpamaanya seperti lampu. 

Dan berjalannya ruh atau gerakannya pada bathin adalah seperti 

gerakan lampu pada sudut-sudut rumah dengan digerakkan oleh 

penggeraknya. Para dokter apabila mengatakan perkataan ruh 

secara umum,  maka mereka maksudkan arti ini yaitu: apa yang 

halus yang dimasakkan oleh panasnya hati, dan menjelaskannya itu 

tidak termasuk maksud kami karena yang berkaitan dengannya 

adalah maksud para dokter yang megobati tubuh. Adapun maksud 

para dokter agama yang mengobati hati shingga rindu ke sisi 

Tuhan alam semesta adalah tidak berkaitan dengan penjelasan ruh 

ini sama sekali.”
 44

 

 

b) Yang halus dari manusia yang mengerti lagi yang mengetahui dari 

manusia 

Kedua Imam Al-Ghazali mendefinisikan ruh dengan artian 

Yang halus dari manusia yang mengerti lagi yang mengetahui dari 

manusia, sebagaimana yang ia katakan di dalam karyanya Ihya’ 

Ulumiddin, 

“Itulah yang kami jelaskan mengenai salah satu arti hati 

dan itulah yang dikehendaki oleh Alalh Ta‟ala. Ruh adalah urusan 

yang mengherankan, Rabbani (ketuhanan) yang melemahkan 

kebanyakan akal-akal dan kefahaman-kefahaman dari mengetahui 

hakekatnya.”
 45

 

 

3)  Nafsu 

a) Menghimpun kekuatan, marah dan nafsu syahwat pada manusia 

Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan nafsu dengan dua 

definisi. Pertama, nafsu dengan artian yang menghimpun kekuatan, 

marah dan nafsu syahwat pada manusia, sebagaimana 

penjelasannya di dalam karyanya Ihya’ Ulumiddin, 

“Dan pemakaian ini adalah yang biasa menurut para ahli 

tashawwuf karena sesungguhnya mereka maksudkan dengannafsu 

adalah pokok yang menghimpun sifat-sifat yang tercela dari 

manusia, lalu mereka mengatakan bahwa tidak boleh tidak 

melawan nafsu (hawa nafsu) dan memecahkannya.”
 46
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b) Yang halus yang telah kami sebutkan di mana pada hakekatnya 

dialah manusia  

Selanjutnya Imam Al-Ghazali juga mendefinisikan nafsu 

dengan artian yang halus yang telah kami sebutkan di mana pada 

hakekatnya dialah manusia, sebagaimana penjelasannya di dalam 

karyanya Ihya’ Ulumiddin, 

“Diri manusia dan dzatnya. Tetapi nafsu itu disifati dengan 

sifat-sifat yang bermacam-macam menurut keadaannya. Apabila 

nafsu itu tenang dibawah perintah dan kegoncangan berpisah dari 

padanya disebabkan menentang nafsu syahwat maka disebut 

dengan nafsu muthmainnah (jiwa yang tenang). Nafsu dengan arti 

yang pertama itu tidak dapat digambarkan kembalinya kepada 

Allah Ta‟ala. Sesungguhnya dia itu menjauh dari Allah dan dia 

adalah tentara syaitan. Dan apabila tidak sempurna ketenangannya, 

tetapi dia menjadi pendorong bagi nafsu syahwat  dan penentang 

atasnya, maka disebut nafsu lawwamah karena dia mencaci 

pemiliknya. Ketika ia teledor dalam beribadah kepada Tuhannya. 

Kalau nafsu itu meninggalkan tantangan, tunduk dan taat kepada 

tuntutan nafsu syahwat dan dorongan-dorongan syaitan, maka 

dinamakan nafsu amarah (yang mendorong) kepada kejahatan. 

Kadang-kadang boleh dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 

“selalu menyuruh kepada kejahatan” adalah nafsu dengan arti yang 

pertama. Jadi, nafsu dengan arti yang pertama adalah sangat tercela 

dan dengan arti yang kedua adalah terpuji karena dia adalah diri 

manusia  yakni dzatnya dan hakekatnya yang mengerti Allah 

Ta‟ala dan pengetahuan-pengetahuan lainnya.”
 47

 

 

c. Aspek-aspek Kepribadian 

Menurut Marimba dalam Abdul Mujib, secara garis besar aspek 

kepribadian Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:
48

 

1) Kejasmanian  

Kejasmanian adalah aspek tingkah laku. Jasmani merupakan 

aspek biologis dari struktur kepribadian manusia. Erat kaitannya 

dengan daya atau energy dalam mengembangkan proses fisiknya. 

Gerak manusia yang lemah atau energik, aspek jasmani turut 
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menentukan. Bahkan tingkah laku, cara bicara, berjalan dan lain-lain 

sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan jasmani. 

2) Kejiwaan  

Kejiwaan meliputi  aspek yang tidak dapat terlihat begitu 

saja, seperti cara berpikir, sikap, minat, keinginan dan lain-lain. Aspek 

ini dihasilkan oleh tenaga kejiwaan (karsa, rasa, cipta /syahwat, 

ghadlab, natiqah) ketiganya saling berhubungan dan mempengaruhi 

satu dengan yang lain. 

3) Ruhaniah yang luhur 

Aspek kejiwaan yang lebih abstrak, seperti sistem nilai yang 

telah meresap menjadi satu kesatuan dalam diri seseorang yang sulit 

untuk dilepaskan. Ruh diciptakan untuk menjadi subsansi dan esensi 

kepribadian manusia. Naturnya suci dan mengejar pada dimensi 

spiritual, Misalnya, dengan aspek ini manusia memiliki rasa 

keterikatan terhadap Tuhan karena telah menemukan Tuhan. Hal ini 

pula yang dapat mempengaruhi apa yang tidak dapat dicapai oleh akal 

manusia. 

d. Tipologi Kepribadian Islam 

Secara umum gagasan mengenai tiopologi kepribadian dalam Islam 

antara lain  terdiri dari :
 
 

1) Kepribadian Ammarah (nafs al-ammarah) 

Kepribadian ammarah adalah kepribadian yang cenderung 

melakukan perbuatan-perbuatan rendah sesuai dengan naliri 

primitifnya, sehingga ia merupakan tempat dan sumber kejelekan dan 

perbuatan tercela. Ia mengikuti  tabiat jasad dan mengejar pada 

prinsip-prinsip kenikmatan (pleasure principle) syahwati. Ia menarik 

qalbu manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah 

sesuai dengan naluri primitifnya, sehinggah ia merupakan tempat dan 

sumber kejelakan dan tingkah laku yang tercelah (sombong, angkuh, 

syirik, riya, mengikuti hawa nafsu dan syahwat dan lain sebagainya). 
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Hal-hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan kepribadian Islam.
 

49
 

2) Kepribadian Lawwamah (nafs al-lawwamah)  

Kepribadian lawwamah adalah kepribadian yang telah 

memperoleh cahaya qalbu, lalu ia bangkit untuk memperbaiki 

kebimbangannya antara dua hal. Dalam upayanya itu kadang- kadang 

tumbuh perbuatan yang buruk yang disebabkan oleh watak 

zhulmaniah (gelap)-nya namun kemudian ia diingatkan olehnur ilahi, 

sehinggah ia mencela perbuatannya dan selanjutnya ia bertaubat dan 

mohon ampun. Kepribadian ini merupakan kepribadian antara 

ammarah dan muthmainnah, terkadang baik dan terkadang buruk.
 50

 

3) Kepribadian Muthmainnah (nafs al-Muthmainnah) 

Kepribadian Muthmainnah adalah kepribadian yang telah 

diberi kesempurnaan nur qalbu, sehinggadapat meninggalkan sifat-

sifat tercelah dan tumbuh sifat-sifat yang baik. Kepribadian ini selalu 

berorientasi ke komponen qalbu untuk mendapatkan kesucian dan 

menghilangkan segala kotoran, sehinggah dirinya menjadi tenang.
 51

 

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepribadian 

Perubahan kepribadian tidak mungkin terjadi secara spontan, 

tetapi hal itu merupakan hasil dari pemahaman, pengalaman, 

pengamatan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Studi  tentang 

faktor-faktor  yang menentukan kepribadian dibahas secara mendetail 

oleh tiga aliran yaitu Empirisme, Nativisme dan Konvergensi. Masing-

masing aliran ini memiliki asumsi psikologis tersendiri dalam melihat 

hakikat manusia. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut: 

1) Aliran Empirisme, aliran ini dipelopori oleh Jhon Loock, berasumsi 

bahwa manusia lahir dalam keadaan netral,tidak memiliki pembawaan 
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apapun. Perwujudan kepribadian ditentukan oleh luar diri yang 

disebut dengan lingkungan.
 52

 

2) Aliran Nativisme, menitiberatkan pandangannya, pada peranan sifat 

bawaan, keturunan dan kebakaan sebagai penentu tingkah laku 

seseorang. Pembetukan individu baru dipengaruhi oleh gen-gen yang 

mewarisi sifat orang tua serta nenek moyang. Artinya bahwa semua 

kedukaan dan kebahagiaan yang terjadi pada manusia bukan karena 

faktor lingkungan, melainkan karena gen yang ada pada tubuh 

manusia.
53

 

3) Aliran Konvergensi, menggunakan asumsi kepribadian manusia 

terbentuk karena unsur gabungan (emprisme-nativisme) antara faktor 

bawaan dan pengaruh lingkungan. Artinya kepribadian manusia 

ditentukan oleh faktor dasar dan ajar. Kedua faktor ini mempengaruhi 

perkembangan kehidupan manusia, hanya saja salah satu faktor itu ada 

yang lebih dominan.
 54

 

Abdul Mujib, mengungkapkan ada beberapa hal yang dapat 

memberikan pengaruh terhadap kepribadian Islam seseorang diantaranya 

:
55

 

1) Faktor Internal, yang terdapat di dalam diri individu 

a) Kalbu sebagai sentral kepribadian manusia mengalami sakit, karena 

potensi tidak diaktualisasikan sebagaimana seharusnya. Sakitnya 

bathin menjadikanpenderitaan bathin bagi pelaku dosa. 

b) Hawa nafsu manusia, yang berupa ghadhab yang memiliki impuls 

agresif  atau binatang buas dan syahwat yang memiliki impuls 

seksual atau binatang jinak, mendominasi keseluruhan sistem 

kepribadian seseorang. 
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c) Orientasi dan motivasi hidup yang materialism, sehingga tidak ada 

ruang untuk pengembangan aspek-aspek spiritual atau keruhanian. 

2) Faktor Eksternal, yang terdapat di luar diri individu 

a) Godaan setan, yang membisikkan (waswas) buruk pada diri 

manusia, sehingga manusia tidak mampu bereksistensi 

sebagaimana adanya. Godaan ini juga menimbulkan angan-angan 

kosong sehinggamenimbulkan kemalasan dan bisikan jahat. 

b) Makanan atau minuman yang syubhat dan haram, termasuk 

pakaian dan tempat tinggal yang haram. Mengkonsumsi hal-hal 

yang haram menyebabkan kemalasan beribadah, tafakur dan 

tadakur dan menyia-nyiakan waktu. 

 

B. KERANGKA PIKIR 

Adapun tujuan dari adanya kerangka pikir adalah untuk menerangkan 

atau meramalkan fenomena konsep kepribadian Islam menurut Taqiyuddin An 

Nabhani. 

Gambar. 1 

Kerangka Pikir Peneliti 
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Berawal dari penemuan peniliti dengan salah satu sumber bacaan yang 

membahas tentang kepribadian manusia menurut Taqiyuddin An Nabhani, 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana konsep kepribadian Islam 

menurut Taqiyuddin An Nabahani. Oleh karena itu peneliti mulai mengumpulkan 

sumber data primer berupa buku-buku karangan Taqiyuddin An Nabhani seperti 

Syakhshiyyah Islamiyyah , Pilar-pilar pengokoh Nafsiyyah Islamiyyah, Sistem 

Pergaulan dalam Islam yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Lalu 

peneliti melakukan penelitian menggunakan metode penelitian analisis deskriptif 

yaitu menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata 

atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 

Setelah dilakukan analisa dari berbagai sumber maka peneliti mendapat 

kesimpulan bahwa kepribadian Islam menurut Taqiyuddin An Nabhani terdiri dari 

‘aqliyah Islamiyyah (pola pikir Islam) dan nafsiyah Islamiyyah (pola sikap Islam). 

 

 


