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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sesungguhnya Allah Swt, telah menjadikan umat Islam sebagai umat 

yang terbaik. Sebagaimana firman Allah, dalam al-Qur’an: 

                                    

“Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk 

manusia, yang menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar 

serta beriman kepada Allah” (TQS. Ali ‘Imrân: 110). 

Umat Islam akan tetap menjadi umat yang terbaik ketika tetap berpegang 

teguh kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, dan menjadikan keduanya sebagai 

pedoman dalam kehidupan serta menjadi sumber rujukan dalam setiap berpikir 

dan berbuat, karena keduanya adalah merupakan pusaka Rasulullah yang 

ditinggalkan kepada umatnya. Sebagaimana Rasulullah Saw, telah bersabda: 

أَْمَرْيِن لَْن تَِضلُّوا َما تََمسَّْكتُْم بِِهَما ِكتَاَب هللاِ َوُسنَّةَ َرُسْوِل هللاِ   تََرْكُت فِْيُكمْ   

“Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara, kalian tidak 

akan tersesat selama berpegang kepada keduanya yakni kitabullah (al-Quran) 

dan Sunnah Rasulullah Saw.” (HR. Muslim)  

Dengan senantiasa terikat kepada akidah Islam dalam setiap berpikir dan 

berbuat. Maka seseorang akan memiliki kepribadian islami, yaitu pribadi yang 

senantiasa berfikir dan berbuat sesuai dengan akidah Islam serta menjalankan 

ajaran Islam secara kaffah. Sebagaimana perintah Allah Swt, dalam al-Qur’an: 
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“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam 

secara keseluruhan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. 

Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian” (TQS. al-Baqarah : 

208) 

Menjadi pribadi yang islami dengan menjalankan Islam secara sempurna 

adalah merupakan anjuran dalam agama Islam. Hal ini karena Islam tidak 

hanya ajaran normatif yang hanya diyakini dan dipahami tanpa diwujudkan 

dalam kehidupan nyata. Islam memadukan antara keyakinan dan aplikasi, 

antara norma dan perbuatan, antara keimanan dan amal shaleh. Oleh karena 

itulah ajaran yang diyakini oleh umat Islam harus tercermin dalam setiap 

pemikiran, perbuatan dan sikap pribadi-pribadi umat Islam. Karena ummat 

Islam adalah merupakan makhluk ciptaan Allah Swt, yang mulia dan terbaik. 

Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman-Nya : 

                                         

             

 

 “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami 

angkut mereka di daratan dan dilautan, Kami beri mereka rezki dari yang 

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas 

kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. Al Isra’ : 70). 

 

http://www.dakwatuna.com/kanal-dasar-dasar-islam/
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 “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang 

sebaik-baiknya”. (QS. At-Tin : 4). 

Sebagai makhluk ciptaan yang mulia dan terbaik. Seorang muslim sudah 

seharusnya memiliki sifat dan perbuatan yang baik. Karena penilaian terhadap 

baik atau buruknya kepribadian seseorang akan dikembalikan kepada 

perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Seseorang yang mengakui dirinya 

sebagai seorang muslim sudah semestinya memiliki kepribadian islami. 

Artinya berfikir, bersikap dan berbuat sesuai dengan akidah Islam. Akan tetapi 

pada faktanya, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim 

belum tentu ada jaminan pasti memiliki kepribadian islami. Jika kita melihat 

kondisi ummat Islam saat ini khusunya di Indonesia, tergambar dengan jelas 

betapa merosotnya kepribadian islami pada sebagian ummat Islam. 

Realitas yang paling buruk dan berbahaya bagi ummat Islam saat ini 

adalah terjadinya krisis kepribadian yang sudah mencapai tahap kritis. Ibarat 

penyakit kanker, telah mencapai stadium akhir.  Bagaimana tidak, kerusakan 

moral yang melanda tidak dapat dibendung lagi dengan maraknya pergaulan 

bebas, free sex, budaya pacaran yang menjamur, narkoba, kriminal, perkosaan, 

pembunuhan, aliran sesat, korupsi dan berbagai krisis moral lainnya sedang 

terjadi saat ini. Sebagai contoh dari semua permasalahan krisis kepribadian di 

atas adalah sebagaimana menurut data Deputi Bidang Keluarga Berencana dan 

Kesehatan Reproduksi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional), Dr. Julianto Witjaksono SpOG, KFER, MGO pada 10 Agustus 2014 
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mengatakan 46 persen remaja berusia 15- 19 tahun belum menikah sudah 

berhubungan seks. Selain itu menurut data yang diperoleh dari BKKBN, 

sebanyak 20,9 persen remaja Indonesia mengalami kehamilan dan kelahiran 

sebelum menikah1. Semua perbuatan di atas sangat bertentangan dengan ajaran 

Islam dan sangat tidak mencerminkan kepribadian islami. 

Inilah beberapa fakta krisis moral dan kepribadian Islam pada generasi 

Islam yang terjadi di Indonesia dewasa ini. Sungguh sangat ironis sekali karena 

krisis kepribadian Islam dan akhlak telah terjadi di semua lini termasuk kaum 

terpelajar. Terjadinya kerusakan moral dikalangan kaum terpelajar dewasa 

ini menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam dalam rangka mencetak 

pribadi yang bermoral dan berkepribadian Islami belum tercapai.  

Dari pemaparan di atas, menunjukkan bahwa untuk memiliki kepribadian 

islami yang sesuai dengan ajaran Islam membutuhkan usaha pembentukan dan 

pembinaan. Karena kepribadian islami pada seseorang tidak datang dengan 

sendirinya, membutuhkan pembinaan dan pembentukan secara serius. Oleh 

karena itu dibutuhkan konsep kepribadian islami dan metode pembentukannya 

yang jelas, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan lingkungan keluarga 

maupun pendidikan dalam rangka membentuk kepribadian islami.  

Kepribadian merupakan sesuatu yang menarik perhatian banyak pihak, 

banyak teori-teori yang mencoba memberikan beberapa pengertian terkait 

makna kepribadian tersebut dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Para 

ahli psikologi barat berusaha memberi pengertian kepribadian yang bersifat 

                                                           
1Al-Islam, Indonesia Negeri Darurat Zina, (Pekanbaru: HTI, 2015), edisi ke-743. 
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psikologis berdasarkan kata persona, namun sampai sekarang para ahli 

 psikologi kepribadian sendiri masih belum sepakat mengenai apa sebenarnya 

definisi kepribadian, meskipun banyak definisi yang telah ditawarkan selama 

ini2. Terkait dengan konsep kepribadian yang diuraikan oleh para psikolog 

barat, Abdul Mujib menganggap perlu adanya usaha untuk membangun makna 

kepribadian dalam kontek psikologi Islam3. Dari sisi pengembangan ilmu, 

upaya ini sebagai pembanding atau bahkan membantah terhadap teori-teori 

kepribadian yang dibangun dari paradigma psikologi barat. Karena masyarakat 

muslim tentunya tidak cocok menggunakan teori-teori kepribadian yang 

bercorak psikologi barat atau sekuler (pemisahan agama dari kehidupan). 

 Masyarakat muslim lebih tepat menggunakan teori kepribadian yang 

berbasis keislaman, karena teori ini dapat mengakomodasi seluruh perilaku dan 

perbuatannya4. Namun, konsep dan metode pembentukan kepribadian islami 

belum banyak dikembangkan oleh para ilmuan muslim itu sendiri, sehingga hal 

ini mempengaruhi sulitnya penerapan kepribadian islami dan metode 

pembentukannya. Dengan demikian, sangat penting sekali untuk mengkaji dan 

menganalisis konsep dan teori tentang kepribadian islami dalam pandangan 

ilmuan muslim. 

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik meneliti, mengkaji dan 

menganalisis sebuah gagasan, pemikiran dan pandangan dari ilmuan muslim 

yaitu, Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, tentang konsep dan metode 

                                                           
2Abdul Mujib, Fitrah dan Kepribadian Islam (sebuah pendekatan psikologi), (Jakarta: 

Darul Fatah, 1999), hlm, 72.   
3Ibid, hlm. 10.  
4 Ibid, hlm. 50.  
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pembentukan kepribadian islami. Ada beberapa hal yang menarik dari gagasan, 

pemikiran dan pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, tentang konsep 

kepribadian islami dan metode pembentukannya. Sehingga menurut penulis 

penting untuk diteliti, dikaji dan dianalisis, diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tentang konsep 

kepribadian islami dan metode pembentukannya memiliki kekhasan tersendiri 

dan berbeda dari konsep kepribadian dalam pandangan psikologi barat. Syaikh 

Taqiyuddin an-Nabhani dalam membangun konsep kepribadian islami dan 

metode pembentukannya dengan terlebih dahulu mengkaji manusia secara 

mendalam kemudian membangunnya dengan merujuk kepada al-Qur’an dan 

as-Sunnah berdasarkan akidah Islam.  

Kedua, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengkritik dan membantah teori-

teori konsep keribadian psikologi barat. Beliau menjelaskan, pandangan yang 

dibangun berdasarkan ilmu psikologi barat yang secara keseluruhannya keliru 

dari berbagai sisi5. Dengan demikian, pandangan yang keliru yang dijadikan 

landasan dalam memandang kepribadian manusia, pada akhirnya 

mengantarkan kepada kekeliruan dalam memahami hakikat kepribadian 

manusia itu sendiri. Disamping itu, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani 

nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu psikologi barat sebagian bertentangan 

dengan pemikiran Islam6. Berkenaan dengan hal tersebut, Syaikh Taqiyuddin 

an-Nabhani berpandangan harus adanya perombakan terhadap tolak ukur 

                                                           
5Taqiyuddin an-Nabhani, Ad-Daulatul al-Islamiyah, (Libanon: Dar al-Ummah, 2002), Cet. 

ke-7, hlm. 240. 
6Ibid. 
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keyakinan dan pemikiran umat Islam dengan cara kembali kepada tsaqofah 

Islam. Tolak ukur yang dimaksud adalah tolak ukur Islam dan mendorong 

untuk kembali kepada akidah Islam. 

Ketiga, menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani kepribadian manusia 

tidak ada kaitannya dengan bentuk tubuh, wajah dan asesori lain sejenisnya, 

bagi yang menganggap hal itu semua sebagai pembentuk dan mempengaruhi 

kepribadian merupakan pemikiran yang sangat dangkal dan keliru. Karena 

semua itu hanya penampakan kulit luar belaka7. Lalu seperti apakah konsep 

kepribadian menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tersebut. Hal ini sangat 

penting untuk dikaji dan dianalisis, guna mendapatkan konsep kepribadian 

islami yang sesunggguhnya. 

Keempat, gagasan dan pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani 

tentang konsep kepribadian islami dan metode pembentukannya berbeda 

dengan konsep kepribadian psikologi barat, bahkan Syaikh Taqiyuddin an-

Nabhani membantah konsep kepribadian menurut psikologi barat. Hal ini 

sangat menarik sekali untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Seperti apakah 

sebenarnya konsep kepribadian islami dan metode pembentukannya yang 

ditawarkan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tersebut. Sehingga kajian 

penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sebuah konsep kepribadian 

islami dan metode pembentukannya dalam pandangan ilmuan muslim, 

kemudian dari hasil penelitian ini dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam 

dunia pendidikan maupun lingkungan keluarga dalam membentuk generasi 

                                                           
7 Taqiyuddin An-Nabhani, Asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah, ( Libanon: Dar al-Ummah, 

2003), Cet. Ke-VI, Jilid 1, hlm. 12. 
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yang memiliki kepribadian islami sekaligus menjadi teori kepribadian dalam 

khazanah keilmuan Islam. 

Demikianlah pemaparan dan latar belakang masalah tentang urgensinya 

penelitian ini. Kemudian dari pemaparan yang telah dikemukakan di atas dan 

urgensinya penelitian ini, akhirnya penulis menindaklanjutinya dalam sebuah 

penelitian tesis yang berjudul: “Pembentukan Kepribadian Islami Menurut 

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani”. 

 

B. Definisi Istilah 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami judul tesis ini, 

maka penulis memandang perlu memberikan penegasan istilah terhadap judul 

tesis ini. 

1. Pembentukan berasal dari kata “bentuk”, yakni rupa atau gambaran sesuatu 

yang memiliki ciri khas8. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

pembentukan adalah upaya yang dilakukan untuk membentuk kepribadian 

islami, yaitu mewujudkan pemikiran dan perbuatan seseorang yang sesuai 

dengan akidah Islam. Sehingga memiliki ciri khas kepribadian islami.  

2. Kepribadian Islami 

Kepribadian dalam beberapa bahasa disebut dengan istilah personality 

(Inggris); personalidad (Spanyol); dan personalichkeit (Jerman). Berasal 

dari kata Latin yaitu, “persona” yang berarti topeng9. Dalam bahasa Arab, 

Syakhshiyah berasal dari kata “syakhsh” yang berarti “pribadi”. Kata itu 

                                                           
8 Ibid, hlm. 1200. 
9 Abdul Mujib, op. cit. Fitrah dan Kepribadian Islam (sebuah pendekatan psikologi. hlm. 72.  
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kemudian diberi yâ’ an-nisbah sehingga menjadi kata benda buatan 

“Syakhshiyah” yang berarti “kepribadian”10. Sedangkan dalam makna 

istilah kepribadian adalah pemikiran dan perbuatan manusia secara 

karakteristik11.  Syakhshiyah juga didefinisikan sebagai satu kesatuan utuh 

terhadap perbuatan manusia dalam kehidupan12. Kemudian Islam dalam 

pengertiannya secara bahasa adalah, “aslama” artinya tunduk dan patuh13. 

Kemudian dalam pengertiannya secara istilah adalah: ”Islam merupakan 

agama yang diturunkan Allah Swt, kepada Nabi Muhammad Saw, untuk 

mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, dirinya sendiri, dan 

sesama manusia14. Sedangkan yang dimaksud dengan islami adalah sifat 

seorang muslim yang terikat dengan Islam. Dengan demikian kepribadian 

islami adalah, akumulasi perbuatan manusia yang terikat dengan 

pemikirannya yang berlandaskan akidah Islam. 

3. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, adalah seorang qadli, penyair, sastrawan, 

politisi ulung dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah 

Utsmaniyyah. Nama lengkapnya Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin 

Musthofa bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani, lahir tahun 1909-1977. 

Namanya dinisbahkan kepada kabilah bani Nabhan keturunan Arab di 

Palestina, yaitu daerah Ijzim termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara15. 

 

                                                           
10 Abdul Mujib, Kepribadian dalam Psikologi Islam, (Jakarta. PT. Grafindo Persada : 2007), hlm. 20.  
11 Sumadi Suryabrata, Psikologi Kepribadian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 240.  
12 Saad Riyadh, Jiwa Dalam Bimbingan Rasulullah, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), hlm. 71. 
13 Hafidz Abdurrahman, Islam Politik dan Spiritual, (Bogor : Al-Azhar Press 2007), hlm. 4.   
14 Ibid. 
15Ali Dodiman, Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah, (Bogor: al-Azhar Freshzone, 2012), hlm. 11. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, 

penulis mengindentifikasikan masalah yang ada dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

a. Konsep Kepribadian Islami menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. 

b. Metode Pembentukan Kepribadian Islami menurut Syaikh Taqiyuddin 

an-Nabhani. 

c. Penerapan Metode Pembentukan Kepribadian Islami menurut Syaikh 

Taqiyuddin an-Nabhani dalam Sistem Pendidikan Islam. 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah, mendalam dan terfokus serta tidak meluas, 

penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini yaitu : 

a. Konsep Kepribadian Islami Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. 

b. Metode Pembentukan Kepribadian Islami Menurut Syaikh Taqiyuddin 

an-Nabhani. 

3. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas dan memperdalam permasalahan yang akan 

diteliti, penulis merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah Konsep Kepribadian Islami Menurut Syaikh Taqiyuddin 

an-Nabhani? 

b. Bagaimanakah Metode Pembentukan Kepribadian Islami Menurut 

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui konsep kepribadian islami menurut Syaikh Taqiyuddin 

an-Nabhani. 

b. Untuk mengetahui metode pembentukan kepribadian islami menurut Syaikh 

Taqiyuddin an-Nabhhani. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan teori 

kepribadian dalam pandangan Islam dan diharapkan dapat menjadi bahan 

acuan bagi para pendidik dan orangtua dalam membina dan membentuk 

kepribadian islami pada peserta didik. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan 

perencanaan kurikulum pendidikan Islam di Indonesia sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan Nasional dalam rangka melahirkan 

generasi berkualitas dan berkepribadian islami. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merujuk pada buku panduan 

penulisan tesis pada penelitian kepustakaan yang dikeluarkan oleh Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau16. Dengan ketentuan sebagai berikut : 

 

 

                                                           
16 UIN SUSKA Riau, Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, (Pekanbaru: 2015), hlm. 11 
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BAB I : Pendahuluan 

Terdiri dari latar belakang masalah. Definisi istilah. Permasalahan 

meliputi, identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan 

masalah. Tujuan dan manfaat penelitian. Sistematika penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Terdiri dari, kerangka teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan. 

BAB III : Metode Penelitian 

Terdiri dari, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, 

teknik analisa data dan langkah-langkah teknik analisa data.  

BAB IV : Hasil Penelitian  

Berisi analisis terhadap konsep dan teori yang diteliti. Dalam 

penelitian ini adalah : Konsep dan metode pembentukan  kepribadian 

Islami menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. 

BAB V : Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran.  

  


