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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan di dunia bagaikan pergantian musim ada musim bunga

dan ada musim gugur. Ada musim hujan dan musim kemarau. Semuanya

terjadi dengan silah berganti. Begitulah corak kehidupan kita, akan

mengalami musim yang bertukar-tukar.1

Begitu juga jiwa kita, akan mengalami berbagai perubahan dan

pengaruh. Ada yang penuh kedamaian, tenang dan bahagia, namun ada

juga yang gelisah dan tidak tentu arah. Ramai orang yang tidak tahu apa

sebabnya mereka gelisah dan tidak tenang. Mereka merasakan jiwa yang

hampa dan kosong, meskipun sebenarnya mereka memiliki harta yang

banyak.2

Mereka yang merugi adalah mereka yang memiliki jiwa yang

kosong, selalu ditimpa keresahan dan kebimbangan. Mencari kebahagian

hidup dengan menurut kehendak hawa nafsu belaka, mengikut arus zaman

yang semakin lari dari kebenaran. Kebenaran yang diagungkan bukanlah

kebenaran menurut konsep Allah SWT. Namun kebenaran menurut

pemikiran mereka sahaja, yang direka sesuai dengan kehendak nafsu dan

selera mereka sendiri.3

1Muhammas Isa Selamat, Penawar Jiwa, (Selangor: Darul Nu’man, 1998), hlm. 1
2Ibid.,
3Ibid., hlm 2
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Penyakit jiwa seperti putus asa, kecewa kacau dalam fikiran,

rendah diri, resah dan gelisah, kekosongan hati ketegangan perasaan,

membuat kehidupan menjadi tidak tenteram. Disamping kadang kala di

kalangan umat Islam juga dihinggapi penyakit dendam, dengki, bakhil,

cinta dunia, buruk sangka, cepat marah, tamak, sombong, takbur, ria’ dan

lain-lain. Semua itu merupakan penyakit jiwa yang dapat mengganggu

pada setiap umat manusia.4

Umat Islam pada abad modren ini bagaikan suci dalam debu.

Ertinya kesucian dan kebenaran yang ada didalam Islam sedikit demi

sedikit mulai ditutupi dengan debu kemungkaran, debu kezaliman, debu

kebodohan, keimanan, kekufuran, kemusyrikan, dan kefasikan. Sehingga

kebenaran Islam mulai dihilangkan oleh umat Islam itu sendiri, dengan

corak kehidupan dan aturan yangdibuatnya sendiri yang lari dari tuntutan

Islam.5

Dalam perkembangan hidupnya manusia seringkali berhadapan

dengan berbagai masalah yang berat untuk diatasinya. Akibatnya

timbullah kecemasan ketakutan dan ketidaktenangan bahkan tidak sedikit

manusia yang akhirnya sehingga melakukan tindakan-tindakan yang

dianggap tidak mungkin dilakukannya baik melakukan kejahatan terhadap

anggota keluarga maupun melakukan terhadap diri sendiri seperti

meminum minuman keras dan obat-obat terlarang hingga tindakan bunuh

diri.

4Ibid., hlm 7
5Ibid.,
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Namun kita ketahui bahwa Al-Qur’an merupakan pokok ajaran

agama Islam. Oleh karena itu, umat Islam yang baik adalah selalu

berusaha untuk menerapkan serta mengaplikasikan ajaran yang terkandung

di dalamnya dalam kehidupan mereka. Namun pada kenyataannya, kaum

muslim dalam perjalanan sejarahnya telah berupaya keras untuk

memahami Al-Qur’an agar kandungan dan ajarannya dapat diterapkan

serta menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan nyata.6

Bahkan, masyarakat muslim mengawali eksistensinya dan

memperoleh kekuatan hidup dengan merespon dakwah Al-Qur’an. Itu

sebabnya Al-Qur’an berada tepat di jantung kepercayaan kaum Muslimin

tentunya akan sulit dipahami.7 Karena itu tidak diragukan lagi jika Al-

Qur’an oleh Rasulullah SAW. dinyatakan sebagai: “Hidangan Ilahi”.8

Lalu Kebahagiaan dan kesengsaraan tentunya merupakan masalah

kemanusiaan yang paling hakiki. Karena tujuan hidup manusia tiada lain

adalah memperoleh kebahagiaan dan menghindari kesengsaraan. Semua

ajaran baik yang bersifat keagamaan maupun yang bersifat keduniaan

semata, menjanjikan kebahagiaan bagi para pengikutnya dan mengancam

para penentangnya dengan kesengsaraan.9

6Kadar M.Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam (Jakarta: Penerbit Amzah, edisi kedua 2013),  hlm.
V

7 Taufik Adnan Amal, Rekonstruk Sejarah al-Qur’an (Yogyakarta: FkBA, 2001), Cet. I,
hlm. 1

8 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an
(Jakarta: Lentera Hati, 2000), Vol.1, Vol.1 Cet. I, dalam sekapur sirih, hlm. 6

9Nurcholis Majdid, “Konsep-Konsep Kebahagiaan dan Kesengsaraan” dalam Budhy
Munawwar Rahman ed., Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah (Jakarta: Yayasan
Paraminda, 1995), hlm. 103
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Para salik (penempuh jalan) menuju Rabb-nya dengan ragam cara

dan jalan sepakat bahwa nafsu ialah pemutus antara hati dan jalan menuju

Rabb. Ia tidak akan datang dan sampai kepada Allah, kecuali setelah

mematikan dan meninggalkan nafsu dengan melawan dan

mengalahkannya. Lalu manusia terbagi menjadi beberapa tingkantan

Pertama, manusia yang dikalahkan nafsunya. Sehingga, nafsu mampu

menguasai dan meluluhkannya. Ia pun taat di bawah perintah-perintah

nafsunya. Kedua, manusia yang mampu mengalahkan nafsunya.

Sehingga, ia mampu meluluhkan nafsunya, dan nafsu pun patah dan

tunduk pada perintah-perintahnya.10Allah SWT berfirman:








“Adapun orang yang melampaui batas,Dan lebih mengutamakan
kehidupan dunia,Maka Sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).Dan
Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan
menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,Maka Sesungguhnya
syurgalah tempat tinggal(nya)”.11

Nafsu senantiasa mengajak pada perbuatan keji dan mengutamakan

kehidupan dunia. Sementara Allah menyeru hamba agar takut kepada-Nya

dan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Hati ada di antara kedua

penyeru tersebut. Sekalian waktu ia condong kepada yang ini, pada

10Dr. Ahmad Farid, Tazkiyatun Nafs Penyucian Jiwa Dalam Islam, (Jakarta: Ummu Qura,
2012), hlm. 104

11 QS. An-Nazi’at (79) : 37- 41



5

kesempatan lain ia condong kepada yang itu inilah tempat cobaan dan

ujian.12

Seterusnya Al-Qur’an juga menjelaskan bahwa ada beberapa

tingkatan jiwa dalam diri manusia atau bisa dikenali dengan tingkatan

nafsu yaitu nafsu mut’mainnah(jiwa yang tenang) surat al-Fajr: 27, nafsu

lawwamah (jiwa yang menyesal) surat al-Qiyamah: 2, nafsu ammarah

(jiwa yang menyuruh berbuat jahat) surat Yusuf: 53.13Dalam Al-Qur’an

kata Mutmainnahada 13 yaitu surat Al-Hajj (22) : 11, surat An-Nisa (4) :

103, surat Yunus (10) : 7, surat Ali-Imran (3) : 126, surat Al-Maidah (5) :

113, surat Al-Anfal (8) : 10, suratAr-Ra’d (13) : 28-28, surat Al-Baqarah

(2) : 260, surat An-Nahl (16) : 106, surat Al-Isra’ (17) : 95, surat An-Nahl

(16) : 112, dansurat Al-Fajr (89) : 27.14

Lalu ketenangan, kedamaian dan ketentraman adalah dambaan

setiap orang, karena ketenangan, ketentraman, kedamaian adalah bingkai

kebahgaiaan dalam hidup. Pada hakikatnya kesedihan hanyalah derita jiwa

timbul akibat hilang sesuatu yang kita cintai. Hal ini pun juga seringkali

membawa problem dalam kehidupan setiap manusia.

Menurut Al-Qusyairi, jiwa, ruh dan badan adalah satu komponen

(jumlah) yang membentuk manusia, yang sebagainya tunduk kepada

sebgaian yang lain. Di kalangan ulama ahlu sunnah, terkadang mereka

sepakat tentang jiwa dan ruh dalam satu aspek , tetapi ia berbeda pada

12Ibid.,hlm 105
13Ibid.,
14 Muhammad Fuad Abdul Baqi, Mujam al-Mufahras li al-Fazh al-Qur’an( Kairo: Dar

Fikr, 1987), hlm. 544
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aspek lain. Al-Qusyairy mencontohkan, Ibnu Abbas dan Ibnu Habib

keduanya sepakat bahwa ruh adalah kehidupan atau sumber kehidupan.

Keduanya juga sepakat bahawa jiwalah yang diwafatkan saat manusia

sedang tidur.15

Sebagaiamana dikatakan bahwa kandunganpesan Allah SWT telah

meletakkan basis untuk kehidupan individual dan sosial kaum Muslim

dalam segala aspeknya, maka sudah sewajarnya masyarakat Muslim

mengawali eksistensinya dan memperoleh kekuatan hidup dengan

merespon ajaran Al-Qur’an sebabnya, Al-Qur’an menjadi kebuntuhan

kaum Muslim di bagai pengalaman keagaamaannya. Tanpa pemahaman

yang semestinya terhadap Al-Qura’an, kehidupan, pemikiran dan

kebudayaan kaum Muslim tentunya akan sulit dipahami.16

Barangkat dari problema tersebut penulis tertarik untuk mengkaji

lebih jauh mengenai pemahaman dan makna Muthma’innah dalam Al-

Qur’an, apakah ketenangan yang hanya menerima begitu saja keadaan

tanpa berbuat sesuatu ataukah ketenangan yang senantisa membuat

manusia proaktif, bagaimana pemahaman makna Mutmainnah dalam Al-

Qur’an dipahami untuk menghadapi kerasnya zaman yang terus bergerak.

Ini disebabkan sudah menjadi keharusan untuk melihat kembali teks Al-

Qur’an tentang apa sungguhnya pesan moral yang dikandungnya, dalam

konteks apa redaksi Mutmainnah dalam Al-Qur’an diturunkan, bagaimana

ayat-ayat tersebut bisa dipahami dalam realitas sosial terkini.

15Bangbang Irwan, Menemukan Jiwa Yang Hilang Buntuh Obat Jiwa Yang Sakit?
(Jakarta: PT Dian Rakyat, 2010), hlm. 11

16Opcit., hlm. 1
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B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan memilih judul “Konsep Mutmainnah Dalam Al-Qur’an”

karena :

1. Karena pada saat ini di dalam dunia kamajuan teknologi serba canggih

manusia terus terlena dengan penghasilan keperluan hidup mereka dalam

usaha menuju kesenangan, kemudahan dan kemewahan, sehingga segala

keperluan hidup yang bersifat kebendaan saja yang dapat dipenuhi.

Mereka yang selalu dalam keresahan, tidak tentram dan gelisah dengan

bebanan jiwa yang semakin berat, tekanan perasaan dan sebagainya

menyebabkan tekanan terhadap diri sendiri sehingga mengurangi nilai

kebahagiaan hidup.

2. Kerana untuk mengertahui bagaimana konsep Mutmainnahdi dalam Al-

Qur’an

3. Untuk memperkayakan khazanah karya ilmiah dalam studi tafsir

terutamanya studi tafsir tematik (maudu’i) khusunya yang berbicara

tentang ayat-ayat Mutmainnah di dalam Al-Qur’an.

C. Rumusan Masalah

Agama

sebagaijalanhidupmanusiatentunyaharusmampumemenuhikebutuhan,baik yang

bersifat material maupun yang bersifat spiritual.Ituartinya di

sampingmengajarkanhubunganmanusiadenganalamsekiranya, AgamaAllah
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SWT.Hubungandengan Allah SWT inilah yang disebutdengansisibatin agama

spiritualitas agama.17

Namunpadasaatini di dalamdunia yang telahmajuterjadinyapertentangan-

pertentangan yang

mengusikdanmenganggudalamkehidpuanseseorang.Meskipunapa yang

padazamandulusebelumdikenalolehmanusianamunsekarangbukanmerupakanperk

ara yang barulagi. Inimembuktikanbahwakeadaanmanusiaterusberkembang.18

Kalaupadasaatdulukemiskinan,

kelaparansertakesukaransangatditakutiolehumatmanusianamunketikainibukanlah

menjadimasalahlagi.Keranadengankemajuanteknologiyang serbacanggih,

telahdapatmenghasilkansegalakeperluanhidupmanusiadalamushamenujukepadake

senangan, kemudahandankemewahan, sehinggasegalakeperluanhidup yang

bersifatkebendaandapatdipenuhi.19

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang di atas, maka

rumusan masalah yang dibahas dalam penelitaian ini adalah terfokus pada

satu hal pokok yaitu: Bagaimana Konsep Mutmainnah dalam Al-Qur’an?.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitin ini

dapat dihuraikan sebagai berikut:

17JefryNoer, PembinaanSumberDayaManusiaBerkualitasdanBermoralMelaluiShalat
yang Benar(Jakarta :Kencana, 2006), hlm. 155-156

18Opcit., Muhammad Isa Selamat,hlm. 6
19Ibid.,
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1. Adalah untuk mengertahui bagaimana konsep Mutmainnahdan penafsiran

terhadap ayat-ayat yang berbicara seputar Mutmainnah di dalam Al-

Qur’an

2. Untuk memperkayakan khazanah karya ilmiah dalam studi tafsir  terutama

studi tafsir tematik (Maudu’i)

3. Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Tafsir Hadist,

Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru Riau.

E. Penegasan Istilah

Konsep Mutmainnah dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Tematik)

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesalahfaham dalam

memahami maksud yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka

penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Konsep

Adalah rancangan atau buram atau sebagainya. Ia juga

bermaksud ide atau pengertian yang di abstrakkan dari peristiwa

konkret.20 Konsep juga adalah suatu medium yang

menghubungkan subjek penahu dan obyek yang diketahui, pikiran

dan kenyataan.

20Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm 588
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2. Mutmainnah

Dorongan batin untuk mempetahankan diri dari segala

kejahatan karena selalu ingat kepada Allah – radiah dorongan batin

yang diridai Allah.21

3. Al-Qur’an

Kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dengan perantaraan

malaikat Jibril untuk  dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai

petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.22

4. Tafsir

Secara bahasa pengertian tafsir adalah : “menjelaskan atau

menerangkan ( یضاح والبیینإلا ) keterangan sesuatu ( الشرح )”, atau

“tafsirah ( التفسیر ) yaitu alat kedokteran yang dapat mengungkapkan

penyakit dari seorang pasien,” maka Tafsir dapat mengeluarkan

makna yang tersimpan dalam kandungan ayat-ayat Al-quran.23

5. Tematik

Di dalam bahasa Arab di namakan Maudhui’i yang berarti

meletakkan, menjadikan dan membuat-buat, yang berbicarakan

topik atau tema. Menurut Zahir bin Awadh, tafsir tematik adalah

21Ibid., hlm 770
22Ibid., hlm 33
23Drs. Abu Anwar, M.Ag., Ulumul Qur’an Sebuah Pengantar (IAIN Sultan Sultan Syarif
Kasim Pekan Baru, Penerbit: Amzah cetakkan ketiga Juli 2009) hlm. 97-98
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suatu metode pengumpulan ayat-ayat Al-Qur’an yang terpisah-

pisah dari berbagai surat dalam Al-Qur’an yang berhubung dengan

topik (tema) yang sama baik secara lafaz maupun hukum, dan

menafsirkannya sesuai dengan tujuaan-tujuaan Al-Qur’an.24

F. Metode Penelitian

penelitian ini termasuk dalam jenis kategori penelitian pustaka

(library research) yaitu penelitian dengan cara menganalisis leteratur-

literatur yang berkaitan baik dari sumber primer maupun sekunder.25 Data

primer yang disajikan adalah kitab-kitab tafsir yang relevan dengan tema

yang diangkat. Sedangkan data sekundernya berupa referensi-referensi

yang berkait dengan tema ketenangan jiwadi dalam Al-Qur’an.

Penelitian penulis bersifat deskriptif-analitik yakni menuturkan,

menggambarkan dan mengklasifikasi secara obyektif data yang dikaji

sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data.26 Dalam hal ini,

penulis juga berusaha menggambarkan obyek penelitian yaitu berbagai

penafsiran terhadap ketenangan jiwakemudian menganalisis dengan

pendekatan tafsir tematik.

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian tafsir tematik,

maka agar diperoleh hasil yang obyektif, penyusun melakukan lagkah-

24Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Penafsiran Al-Qur’an, (Jakarta: Sulthan Thaha Press
dan Gunung Persada Press, 2007),hlm. 42

25Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 3
26Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Peneltian (Jakarta: Bumi Aksara,

2001), Cet. III, hlm. 44
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langkah penelitian tafsir tematik yang digagas oleh ‘Abd al-Hayy al-

Farmawi,27yakni:

1. Menentukan topik masalah dalam hal ini tema ketenangan jiwa,

2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema ketenangan

jiwa,

3. Meyusun kronologis ayat (makiyyah dan madaniyyah) disertai

asbab an-nuzul,

4. Memaparkan munasabah antara ayat,

5. Menyusun pembahasan dalam satu kerangka yang sempurna (out

line), di sini penyusun memfokuskan pada satu hal yakni obyek

ketenangan jiwadi dalam Al-Qur’an,

6. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis secara keseluruhan

dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai

pengertian yang sama. Namun demikian, tidak semua langkah-

langkah di atas terpenuhi, terutama hadis-hadis yang berbicara

tentang ketenangan jiwa, sebab penulis memfokuskan kajiannya

pada satu hal pokok yakni objek ketenangan jiwa.

Seterusnya, setelah data primer dan sekunder ditentukan dan

dikumpulkan langkah berikut adalah, kedua, teknik analisis data. Dengan

cara mendeskripsikan yakni menguraikan secara teratur seluruh konsepsi

tokoh atau literatur karya tokoh yang hendak diteliti tersebut. Kemudian

diinterprensi yakni karya tokoh diselami untuk menagkap arti yang

27 ‘Abd al-Hayy al-Farmawi, al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudu’i;Darasah Manhajiyyah
Maudui’iyyah (Kairo: al-Hadrah al-Arabiyyah, 1977), hlm. 62
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dimaksudkan tokoh secara khas. Juga untuk merumuskan teori Qur’aniy

mengenai objek tertentu.28

Terakhir, menganalisisnya dengan melakukan pemeriksaan secara

menyeluruh atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang

digunakan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat guna memperoleh

makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang bersangkutan. Dalam

hal ini, penyusun mendeskripsikan, menginterprestasikan dan menganalisis

berbagai penafsiran terhadap Mutmainnah sehingga dapat diketahui

konsep Mutmainnah(ketenangan jiwa)secara untuh dalam pandangan Al-

Qur’an.

G. Tinjauan Pustaka

Sesuai dengan pokok pemasalahan, studi ini menfokuskan

pembahasan pada penyelidikan tentang maknaMutmainnah dalam Al-

Qur’an. Adapun penelitian yang berkait dengan pembahasan yang penulis

kaji diantarannya:

1. Penelitian Muhammad Isa Selamat judul bukunya Penawar Jiwa

yang membahas tentang penawar setiap jiwa dan penerangannya

ke arah jalan keimanan bagi setiap seseorang yang meghadapi

kegelisahan dalam menjalani kehidupan.

2. Penelitian Ahmad mubarok yang berjudul Jiwa dalam Al-Qur’an.

Solusi krisi Manusia Modern yang banyak menguraikan berbagai

28M. Alfatih Suryadilaga, dkk., Metodologi Ilmu Tafsir (Yogyakarta: Teras, 2005), hlm.
146
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masalah yang dihadapi manusia di zaman modern ini, kajian

penulis juga hanya menjelaskan problem-problem kejiwaan secara

umum yang di hadapi manusia.

3. Penelitian penulis Dr. Bambang Irawan, Ma., dengan judul buku

Menemukan Jiwa yang Hilang Buntuh Obat Jiwa Yang Sakit?

Membahas dalamnya tinjauan umum tentang jiwa di dalam Al-

Qur’an dengan bagaimana metode mensucikan, menhidupkan jiwa

serta jiwa menurut para ilmuan muslim dan penyembuhan jiwa

yang sakit dengan pelbagai masalah penyakit di dalam hati

manusia.

Adapun penulis mengambil beberapa mufassir seperti Ibnu

Katsir, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), Al-

Maraghi, Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, dan Syahid Sayyid

Quthb.

H. Sistematika Tulisan

Sistematika pembahasan ini merupakan rangkaian pembahasan

yang ada dalam isi skripsi, di mana antara yang satu dengan lainya saling

berkait sebagai suatu kesatuan yang untuh. Maka penulis menbahagikan

menjadi bab yang disusun bedasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluanyang terdiri dari, Latar Belakang Masalah,

Alasan Memilih Judul, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penegasan

Istilah, Metode Penelitian, Tinjuan Pustaka, Sitematika Tulisan.
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BAB II: Tujuan umum tentang Mutmainnah, arti dan makna

Mutmainnah secara bahasa dan secara istilah. Di dalam bab ini juga, akan

diuraikan makna Mutmainnahdalam tafsir Al-Qur’an. Manusia dan jiwa

Mutmainnahdan termasuk hubungan dengan ayat-ayat kejiwaan.

BAB III: Akan diuraikan ayat-ayat Mutmainnahdalam Al-

Qur’an,kategorisasi makkiyah dan madaniyah, Asbab an-nuzul ayat-ayat

mutmainnah dalam Al-Qur’an, ayat-ayat tentangmutmainnah dalam Al-

Qur’an. Dan penafsiran ayat-ayat mutmainnah menurut mufassir.

BAB IV: Yaitu bab analisiskonsep mutmainnah dalam Al-Qur’an

sudi tafsir tematik,konsep An-Nafsu Mutmainnahdalam Al-Qur’an.

BAB V: Yaitu penutup terdiri daripada kesimpulan serta saran.


