
 

 

BAB I 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Manusia diciptakan oleh Allah terdiri dari unsur jasmani dan rohani 

manusia adalah puncak ciptaan dan makhluk Allah yang tertinggi. 

Keistimewaan ini yang menjadikan manusia dijadikan khalifah, manusia 

dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia karena kesempurnaan 

bentuk dan kelebihan akal pikiran yang ikut membedakannya dari makhluk 

lainnya. Sebagai konsekuensinya, manusia dituntutan berbakti kepada Allah 

dengan memanfaatkan kesempurnaan dan kelebihan akal pikirannya. 

 Dalam kaitan dengan pertumbuhan fisiknya manusia dilengkapi dengan 

potensi berupa kekuatan fisik, fungsi organ tubuh dan panca indera. Kemudian 

dari aspek mental, manusia dilengkapi dengan akal, bakat, fantasi maupun 

gagasan. Potensi ini dapat mengantarkan manusia memiliki peluang untuk bisa 

menguasai serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

sekaligus menempatkan sebagai makhluk yang berbudaya. 

 Dilain itu manusia juga dilengkapi unsur lain, yaitu kalbu, dengan 

kalbunya ini terbuka kemungkinan manusia untuk menjadi dirinya sebagai 

makhluk yang bermoral, merasakan keindahan, kenikmatan beriman, dan 

keadiran ilahi secara spiritual. 



 

 

 Manusia dinilai sebagai makhluk yang potensial yang dapat 

dikembangkan. Manusia juga dikenal sebagai makluk alternatif, karena manusia 

dianugerahi kemampuan untuk menentukan arah dan pilihan hidupnya. 
1
 

 Struktur manusia terdiri atas jasmani, rohani, dan nafsani. Struktur 

nafsani terbagi atas tiga macam, yaitu kalbu, akal dan hawa nafsu. Struktur 

jasmani memiliki ciri-ciri : 1) Adanya dialam dunia/jasad (materi) atau alam 

penciptaan (khalq) yang tercipta secara bertahap atau berproses dan melalui 

perantara 2) memiliki bentuk, rupa dan bisa disifati, yang naturnya buruk dan 

kasar, bahkan mengejar kenikmatan syahwati, 3) memiliki energi jasmaniah 

yang disebut dengan al hayah (nyawa atau daya hidup), eksistensi jasmani 

tergantung pada makanan yang bergizi, 4) eksistensinya menjadi wadah ruh, 5) 

terikat oleh ruang dan waktu, 6) hanya mampu menangkap satu bentuk konkret 

dan tak mampu menangkap yang abstrak 7) substansinya temporer dan hancur 

setelah kematian 8) dapat dibagi-bagi dengan beberapa komponen. 

 Struktur rohani memiliki ciri 1) adanya di alam arwah (imateri) atau 

alam perintah (amar), yang tercipta secara langsung dari Allah tanpa melalui 

proses graduasi 2) tidak memiliki bentuk rupa, kadar dan tidak dapat disifati, 

yang naturnya halus dan suci (cenderung berislam/bertauhid) dan mengejar 

kenikmatan rohaniah 3)  memiliki energi rohaniah yang disebut dengan al 
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ama>nah 4) eksistensi energi rohaniah tergantung pada ibadah yang 

memotivasi kehidupan dunia manusia 5) tidak terikat ruang dan waktu 6) dapat 

menangkap beberapa bentuk yang konkret dan abstrak 7) substansinya abadi 

tanpa ada kematian 8) tidak dapat dibagi-bagi karena satu kesatuan. 

 Struktur nafsani manusia memiliki ciri-ciri :  1) adanya dialam jasan dan 

rohani, yang terkadang tercipta secara bertahap atau berproses dan terkadang 

tidak 2) antara berbentuk atau tidak, dan bisa disifati atau tidak, yang naturnya 

antara baik dan buruk, halus-kasar, dan mengejar kenikmatan rohani-syahwati 

3) memiliki energi jasmaniah dan rohaniah 4) eksistensi energi nafsani 

tergantung pada ibadah dan makanan bergizi 5) eksistensinya aktualisasi atau 

realisasi diri 6) antara terikat dan tidak mengenai ruang dan waktu 7) dapat 

menangkap antara yang konkret dan abstrak, satu bentuk atau beberapa bentuk, 

yang substansinya antara abadi dan temporer.
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 Menurut Yasir Nasution yang dikutip dari pendapat Al Ghazali 

mengatakan, manusia mempunyai identitas esensial yang tetap, tidak berubah-

ubah yaitu al nafs (jiwa).  Al Ghazali melihat esensi manusia secara ganda, 

yaitu secara naturalistik/biologik dan metafisis. Dalam arti metafisis, nafs 

(jiwa), ru>h (roh), qalbu (kalbu), dan ‘aql (akal) identik, yaitu sesuatu yang 

halus yang bersifat Ketuhanan dan kerohanian (lathifatun rubba>niyyatun 
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ruhaniyyatun), yakni substansi yang merupakan jati diri manusia, qalbu, ru>h 

atau nafs dalam arti metafisis adalah substansi tunggal yang tidak terbagi-bagi, 

berdiri sendiri, bukan jism dan tidak menempati jism, serta tidak mengambil 

ruang dan arah tertentu, tetapi watak esensialnya adalah mengendalikan badan 

sebagai alamnya.  

 Menurut pendapat al Ghazali, al nafs diciptakan ketika sel benih (al 

nut}fah) telah memenuhi persyaratan untuk menerimanya. Kondisi memenuhi 

syarat untuk menerima al nafs disebut al istiwa’ diambil dari ayat :  

     

...) 3) ٢٩: الحجر
  

Konsep jiwa banyak dijelaskan oleh para pakar diantaranya pendapat Al 

Razi tentang jiwa al Razi berpendapat bahwa jiwa menrupakan sesuatu yang 

berbeda dengan tubuh. Tubuh dan jiwa dapat dikumpulka. Jiwa ditunjukkan 

atas dalam kesadaran ego manusia seperti digambarkan dengan ekspresi “saya 

kembali, saya mendengar, saya memahami” dengan merujuk pada 3 fenomena, 

yaitu kesadaran diri, amarah dan keinginan. Tidaklah mungkin bahwa dalam 

tiga kekuatan yang cenderung berlawanan arah sehingga pada dasarnya 

merupakan tiga sifat jiwa/diri yang berlaku sesuai ukurannya. 
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Salah satu substansi manusia adalah al nafs. Al nafs adalah substansi 

yang berdiri sendiri, tidak bertempat; al ru>h adalah panas alam di (al hararat 

al g}ariziyyat) yang mengalir dipembuluh-pembuluh nadi, otot-otot dan syaraf, 

sedangkan al jism adalah yang tersusun dari unsur-unsur materi. Al Nafs tidak 

bertempat pada badan, ia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan badan. 

Jiwa dan badan bukanlah satu substansi, melainkan betul-betul dua substansi 

yang berbeda. Al nafs  berasal dari ‘alam al amr; sedangkan badan berasal dari 

‘alam al khalq. Meskipun al nafs berasal dari ‘alam amr, ia bukanlah qadi>m. 
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Ibnu Sina mendefinisikan jiwa dengan jauhar rohani. Menurut Ibnu 

Sina ada hubungan erat antara jasad dan jiwa namun binasanya jasad tidak akan 

membawa binasanya jiwa. Jiwa manusia akan kekal dalam bentuk individual 

yang akan menerima pembalasan (bahagia dan celakanya) di akhirat. Akan 

tetapi kekalnya ini dikekalkan Allah (al Khulu>d). Jadi, jiwa adalah baharu 

(huduth) karena diciptakan (punya awal) dan kekal (tidak punya akhir). 

Jiwa menurut ibnu Bajjah adalah jauhar rohani akan kekal setelah mati. 

Jiwa adalah penggerak bagi manusia jiwa digerakkan dengan dua jenis, alat-alat 

jasmani dan alat-alat rohaniah. 
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Menurut pendapat Ikhwan al Shafa jiwa manusia bersumber dari jiwa 

universal. Dalam perkembangannya jiwa manusia banyak dipengaruhi materi 

yang mengitarinya. Agar jiwa tidak kecewa dalam perkembangannya, maka 

jiwa dibantu oleh akal yang merupakan daya untuk berkembang. Manusia 

memiliki indra zahir diantaranya adalah pancaindera. Dengan panca indera ini 

kemudian ada tanggapan yang disalurkan keotak yang memiliki daya imajinasi 

(al quwwat al mutakhayyilat), dari sini meningkat pada daya berpikir (al 

quwwat al mufakkirat) dengannya dapat membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk. Dan daya yang ketiga adalah daya berbicara (al quuwat al 

nathiqat) yaitu kemampuan  untuk mengungkapkan pikiran dan ingatan melalui 

tutur kata yang bermakna kepada pendengarnya. 

 Menurut Quraish Shihab kata nafs dalam al Qur’an mempunyai aneka 

makna, sekali diartikan sebagai totalitas manusia, seperti antara lain maksud 

surat al Maidah ayat 32, dikali lain ia merujuk kepada apa yang terdapat dalam 

diri manusiayang menghasilkan tingkah laku seperti maksud kandungan firman 

Allah.  

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu masyarakat, 

sehingga mereka mengubah apa yang terdapat dalam diri mereka (Q.S 

Al Ra’d[13]: 11) 

 Kata nafs juga digunakan untuk menunjuk diri Tuhan, (kalau istilah ini 

dapat diterima), seperti dalam firman-Nya dalam surat Al An’am (6) : 12. 



 

 

Allah mewajibkan atas diri-Nya menganugerahkan rahmat.  

 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.  

Demi nafs dan penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya 

kefasikan dan ketaqwaan (QS. Al Syams[91]: 7-8) 

 Mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat 

menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorongnya untuk melakukan 

kebaikan dan keburukan. Berbeda dengan pengertian nafs  menurut ahli sufi 

yang mengartikan sama dengan penjelasan dalam kamus besar bahasa Indonesia 

yaitu berarti “dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik”.6
 

 Meskipun nafs memiliki potensi baik dan buruk, namun sebenarnya 

potensi baik lebih kuat dari pada potensi buruk. Hanya saja daya tarik 

keburukan lebih kuat dari pada saya tarik kebaikan. Karena itu manusia 

dutuntut agar memelihara kesucian nafs dan tidak mengotorinya. Hal ini 

sebagaimana ditegaskan dalam QS. As-Syams: 91-92: 

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikannya dan 

merugilah orang-orang yang mengotorinya. 
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 Al Kindi mengatakan bahwa jiwa adalah jauhar basi>t}} (tunggal, tidak 

tersusun, tidak panjang, dalam dan lebar). Jiwa mempunyai arti penting, 

sempurna, dan mulia. Substansi (jauhar)-nya berasal  dari substansi Allah. 

Hubungannya dengan Allah sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. 

Jiwa memiliki wujud tersendiri, terpisah, dan berbeda dengan jasad atau badan. 

Jiwa bersifat ruhani dan ilahi sementara itu jism mempunyai hawa nafsu dan 

marah. Argumen bedanya jiwa dengan badan, menurut al Kindi adalah jiwa 

menentang keinginan hawa nafsu. Apabila nafsu marah mendorong manusia 

untuk melakukan kejahatan, maka jiwa menentangnya. Hal ini dapat dijadikan 

indikasi bahwa jiwa sebagai yang melarang tentu tidak sama dengan hawa nafsu 

sebagai yang dilarang. 
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 Secara umum dapat dikatakan bahwa nafs dalam konteks pembicaraan 

tentang manusia, merujuk pada sisi dalam diri manusia yang berpotensi baik 

dan buruk. Al Qur’an menegaskan bahwa nafs berpotensi positif dan negatif. 

Pada hakikatnya potensi positif manusia lebih kuat dari pada potensi negatifnya, 

hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari pada daya tarik kebaikan.
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 Berkaitan dengan hal di atas melihat konsep jiwa yang dikemukakan 

oleh para pakar ilmuan yang berbeda-beda peneliti tertarik dengan konsep jiwa 

                                                             
7 Sirajuddin Zar, Filsafat Islam dan Filosofnya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 59. 
8 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam (Jakarta, Kencana Prenada 
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yang dikemukakan Ahmad Mubarok dalam perspektif al Quran dari ini peneliti 

merumuskan judul “Konsep Jiwa dalam Al Qur’an dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Karakter (Kajian Tafsir Tematik Menurut Ahmad Mubarok)”. 

I. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana konsep jiwa dalam al Qur’an perspektif Ahmad Mubarok? 

2. Bagaimana relevansi konsep jiwa dalam al Qur’an perspektif Ahmad 

Mubarak dengan pendidikan karakter? 

II. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini bertujuan 

untuk : 

1. Menjelaskan konsep jiwa dalam al Qur’an perspektif Ahmad Mubarak.  

2. Menjelaskan relevansi konsep jiwa dalam al Qur’an perspektif Ahmad 

Mubarak dengan pendidikan Karakter. 

III. MANFAAT KAJIAN 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat di dalam bidang akademis 

dan non akademis baik teoritis maupun praktisnya. 

a. Kegunaan Teoritik  



 

 

Memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah 

pengetahuan terutama bagi kemajuan ilmu pendidikan. Khususnya 

menyangkut konsep jiwaAhmad Mubarak. 

b. Kegunaan Praktis 

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam hal 

penelitian 

2. Bagi lembaga, menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan 

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, terutama jurusan 

Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. 

IV. METODE PENELITIAN 

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif; 

pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan 

deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
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Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi pustaka 

(library reaserch) menurut Suharsimi Arikunto yaitu model penelitian 

yang (datanya diperoleh) dilakukan terhadap informasi yang 

didokumentasikan dalam bentuk tulisan baik dalam bentuk buku, jurnal, 
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paper, tulisan lepas, internet, dan bentuk dokumen tulisan lainnya yang 

memiliki keterkaitan dengan objek penelitian serta memiliki akurasi 

dengan fokus permasalahan yang akan dibahas. Oleh karena itu guna 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan, peneliti ini menelaah sumber-

sumber kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.   

B. SUMBER DATA 

1. Sumber Data Primer 

 Merupakan bahan utama atau rujukan utama dalam mengasakan 

suatu penelitian untuk mengungkapkan dan menganalisis penelitian 

tersebut. Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan adalah: 

Ahmad Mubarok, Solusi Krisis Keruhanian Manusia Modern Jiwa 

Dalam Al Qur’an, (Terbitan Amadina tahun 2000). 

 

 

2. Sumber Data Skunder 

 Merupakan sumber-sumber dari buku, kitab, dokumen, majalah 

yang ada relevansinya dengan objek penelitian, diantaranya adalah : 

a. Saeful Anwar, Filsafat Ilmu Al Ghazali Dimensi Ilmu Ontologi dan 

Aksiologi Bandung: Pustaka Setia. 2007. 



 

 

b. Suharsimi Arikuno, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek Jakarta: Rineka Cipta, 1996. 

c. Jamal Ma’mur Asmani, Buku Panduan Internalisasi Pendidikan 

Karakter di Sekolah Yogyakarta: Diva Press. 2011. 

d. Nurla Isna Aunillah, Panduan Penerapan Pendidikan Karekter di 

Sekolah Jakarta: Laksana. 2011. 

e. Baharuddin,  Aktualisasi Psikologi Islam Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 2005. 

f. Sanapiah Faisal, Metodologi Penelitian Pendidikan Surabaya: 

Usaha Nasional. 1982. 

g. Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan 

Implementasinya. 

h. http://moehamadie.blogspot.com/2012/03/makalah-tajkiyatun-

nafsi.html   

i. Jalaludin, Teologi Pendidikan Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

2001. 

j. Darma Kusuma, Pendidikan Karakter Strategi Membangun 

Karakter Bangsa yang Berperadaban Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

2012. 

http://moehamadie.blogspot.com/2012/03/makalah-tajkiyatun-nafsi.html%20diakses%20pada%2011;24
http://moehamadie.blogspot.com/2012/03/makalah-tajkiyatun-nafsi.html%20diakses%20pada%2011;24


 

 

k. Muhammad Mahbubi, Pendidikan Karakter Yogyakarta: Pustaka 

Ilmu Yogyakarta.  2012. 

l. Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif 

Islam Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013. 

m. Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kual Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya. 2000. 

n. Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam Jakarta: Kencana. 2008.  

o. Muhammad Yasir Nasution, Mansusia Menurut Al Ghazali 

Jakarta: PT Raja Grafindopersada. 1996.  

p. Mulyadi Karta Negara, Nalar Religius Bandung: Gelora Aksara 

Pratama. 2007. 

q. Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu Pengantar dalam 

Perspektif Islam Jakarta, Kencana Prenada Media Group. 2009. 

r. M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur’an Bandung: Mizan Pustaka. 

2007. 

s. Sirajuddin, Filsafat Islam Jakarta: PT. Rajagrafinco Persada. 2004. 

t. Sugihono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D  Bandung : Alfabeta. 2006. 

u. Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam Bandung PT. Remaja 

Rosdakarya. 2006. 



 

 

C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk memperoleh data–data yang terkait dengan potensi manusia 

maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yaitu: 

1. Teknik literee adalah yaitu penggalian bahan–bahan pustaka yang 

koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud.
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2. Teknik dokumenter 

Teknik dokumenter ialah mengumpulkan data dari berbagai dokumen 

yang dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental.
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D. ANALISIS DATA 

Untuk menganalisa data yang telah dikumpulkan, dalam penelitian 

ini menggunakan content analysis, yaitu telaah sistematis atas catatan-

catatan atau dokumen sebagai sumber data. 
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Adapun metode berfikir yang digunakan adalah metode deduktif, 

yaitu metode berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak kepada 

faktor–faktor yang bersifat umum kemudian diteliti untuk memecahkan 

masalah yang bersifat khusus. 
13

 

V. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
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Agar pembaca mudah memahami gambaran atau pola pemikiran 

penulisan  yang tertuang dalam karya ilmiah ini, maka sistematika 

pembahasan penulisan penelitian ini disusun sebagai berikut: 

Bab I adalah pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang gambaran 

global dari kajian ini. Adapun susunannya adalah latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan kajian manfaat kajian metode kajian yang meliputi 

pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan 

analisis data, serta sistematika pembahasan. 

Bab II membahas mengenai kerangka teoritik tentang konsep jiwa. 

Bab ini dimaksudkan untuk membahas tentang teori yang dipergunakan 

sebagai landasan melakukan penelitian yakni konsep jiwa dalam al Qur’an 

dan relevansinya dengan pendidikan karakter.  

Bab III  memaparkan tentang biografi Ahmad Mubarok, karya-karya 

Ahmad Mubarok, dan pendapat yang dikemukakan Ahmad Mubarok tentang 

konsep jiwa dalam al Qur’an. 

Bab IV memberikan analisa tentang relevansi konsep jiwa menurut 

Ahmad Mubarok dengan pendidikan karakter. 

Bab V berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan saran 

berhubungan dengan konsep jiwa perspektif Ahmad Mubarok dan 

relevansinya dengan Pendidikan Karakter. 



 

 

 

 


