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BAB II 

QALB DALAM PERSEPEKTIF KAJIAN 

 

A. Qalb Dalam Kajian Psikologi 

1. Perasaan dan emosi 

Tingkah laku manusia selalu ditentukan oleh tiga hal, yaitu: Aql 

(pikiran), Qalb (perasaan), dan Nafs (kemauan). Namun qalb menduduki 

tingkat pertama dalam mengatur tingkah laku manusia. 

Pemikiran pertama yang muncul untuk menjelaskan kehidupan 

jiwa adalah pemikiran Plato yang telah memperhatikan bahwa benda-

benda itu terlihat tidak dalam bentuknya yang sesungguhnya. Maka 

tongkat yang dimasukkan ke dalam air sampai separohnya, ia akan terlihat 

patah. Padahal dalam kenyataannya ia tetap utuh. Plato menjelaskan 

kenyataan itu dengan katanya: "perasaan membayangkan kepada kita 

seolah-olah tongkat itu patah, akan tetapi pikiran mengatakan bahwa ia 

utuh". Ini berarti bahwa kita mempunyai dua sifat, yaitu sifat perasaan dan 

sifat pikiran.9 

Pada umumnya perbuatan kita sehari-hari disertai oleh perasaan 

tertentu, yaitu perasaan  senang atau tidak senang. Perasaan senang atau 

tidak senang yang selalu menyertai perbuatan kita sehari-hari disebut 

warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang 

lemah atau samara-samar saja. Dalam hal warna afektif yang kuat, maka 

                                                 
9 Abdul Aziz El Quussy, Ilmu Jiwa: Prinsip-Prinsip Dan Implementasinya Dalam 

Kehidupan (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 92. 
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perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas dan lebih terarah. 

Perasaan-perasaan seperti ini disebut emosi. Beberapa macam emosi 

antara lain gembira, bahagia, terkejut, benci, senang, sedih, was-was dan 

sebagainya. 

Perasaan dan emosi biasanya disifatkan sebagai suatu keadaan 

(state) dari diri organisme atau individu pada suatu waktu. Misalnya orang 

merasa sedih, senang, terharu dan sebagainya bila melihat sesuatu, 

mendengar sesuatu, mencium bau dan sebagainya. Dengan perkataan lain 

perasaan disifatkan sebagai suatu keadaan jiwa sebagai akibat adanya 

peristiwa-peristiwa tersebut pada umumnya menimbulkan kegoncangan-

kegoncangan pada individu yang bersangkutan. 

Sebagai contoh akan dikemukakan suatu keadaan yang dapat 

menimbulkan perasaan pada diri seseorang. "Panggung penuh sesak 

dengan penonton. Pertandingan inilah yang akan menentukan siapa yang 

akan menjadi juara tahun ini. Di salah satu sudut lapangan, rombongan 

musik memperdengarkan lagu-lagu gembira. Tiba-tiba di panggung atas 

banyak orang bersorak, dan sekalian penonton di lapangan itu bersorak-

sorak dan berteriak-teriak sehingga anak telinga terasa pecah 

mendengarnya. Rupanya kesebelasan kota kami masuk lapangan 

pertandingan yang didahului oleh penjaga gawang. Dengan semangat yang 

menyala-nyala mereka disambut oleh para penonton. Benar-benar meluas 

perasaan para penonton ketika itu, seakan-akan telah tercapailah 

kemenangan oleh kesebelasan kota kami itu." 
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Dengan contoh tersebut di atas, gambaran perasaan seperti ini 

dapat menimbulkan keadaan dalam diri orang tersebut sebagai suatu reaksi 

terhadap apa yang dialaminya, yaitu rasa kegembiraan yang meluap-luap. 

Reaksi dari masing-masing orang terhadap keadaan itu tidak sama satu 

dengan yang lain. Karena pada perasaan ada beberapa ciri yang tertentu, 

yaitu: 

a. Perasaan berhubungan dengan peristiwa persepsi, merupakan reaksi 

kejiwaan terhadap stimulus yang mengenai. Contoh tersebut di atas 

memberikan gambaran bahwa keadaan (stimulus) itu dapat 

menimbulkan perasaan pada masing-masing individu itu sama satu 

dengan yang lain, ternyata tidak demikian. Ada yang mengalami 

keadaan itu sangat menyenangkan, tetapi sebaliknya juga ada yang 

biasa saja dan bahkan mungkin ada yang mengalami perasaan kurang 

senang. Dengan demikian sekalipun stimulus sama, tetapi perasaan 

yang ditimbulkan oleh stimulasi dapat berlainan. 

b. Perasaan bersifat subjektif, lebih subjektif bila dibandingkan dengan 

peristiwa-peristiwa kejiwaan yang lain. Contoh tersebut di atas dapat 

memberi gambaran sekalipun stimulasi sama, perasaan yang 

ditimbulkan dapat bermacam-macam sifatnya sesuai dengan keadaan 

masing-masing individu. 

c. Perasaan dialami oleh individu sebagai perasaan senang atau tidak 

sekalipun tingkatannya dapat berbeda-beda. Walaupun demikian ada 
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sementara ahli yang mengemukakan bahwa perasaan senang dan tidak 

senang hanyalah merupakan salah satu dimensi saja dari perasaan.10 

Seperti telah dikemukakan di atas, perasaan itu timbul sebagai 

akibat atau reaksi terhadap stimulasi yang mengenai individu, tetapi ini 

berarti bahwa keadaan perasaan itu semata-mata hanya bergantung kepada 

stimulasi dari luar, sebab ada kalanya suatu keadaan tidak menimbulkan 

perasaan sama sekali. Contoh tersebut di atas mungkin tidak dapat 

menimbulkan perasaan terhadap sebagian orang. Karena itu perasaan 

selain tergantung kepada stimulasi yang datang dari luar, juga bergantung 

kepada: 

a. Keadaan jasmani individu, hal ini yang bersangkutan kalau keadaan 

jasmani kurang sehat misalnya, hal ini dapat mempengaruhi soal 

perasaan yang ada pada individu itu. Pada umumnya orang yang dalam 

keadaan sakit, sifat perasaannya lebih sensitif dibandingkan dengan 

keadaan jasmani yang sehat. Suatu peristiwa tidak menimbulkan 

sesuatu perasaan ketika individu sehat, tetapi dapat menimbulkan 

sesuatu perasaan pada waktu individu itu sakit. Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan yang erat antara keadaan jasmani dengan keadaan 

psikis individu. 

b. Keadaan dasar individu. Hal ini erat hubungannya dengan struktur 

pribadi individu. Misalnya ada orang yang mudah marah, sebaliknya 

ada orang yang sukar, sehingga dengan demikian struktur pribadi 

                                                 
10 Netty Hartati et. al., Islam dan Psikologi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 

83. 
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individu akan turut menentukan mudah tidaknya seseorang mengalami 

sesuatu perasaan. 

c. Keadaan individu pada sesuatu waktu, atau keadaan temporer 

seseorang. Misalnya orang yang pada suatu waktu sedang kalut 

pikirannya, akan mudah sekali terkena perasaan bila dibandingkan 

individu itu dalam keadaan yang normal.11 

 

2. Macam-Macam Perasaan 

Dalam kehidupan sehari-hari sering didengar adanya perasaan yang 

rendah. Keadaan ini menunjukkan adanya klasifikasi dari perasaan. 

Max Scherer mengajukan pendapat bahwa ada 4 tingkatan dalam 

perasaan, yaitu: 

a. Perasaan tingkat sensatis 

Perasaan ini merupakan perasaan yang berdasasrkan atas kesadaran 

yang berhubungan dengan stimulus pada kejasmanian, misalnya rasa 

sakit, panas, dingin. 

b. Perasaan kehidupan vital 

Perasaan ini bergantung kepada keadaan jasmani seluruhnya, misalnya 

rasa segar, lelah dan sebagainya. 

c. Perasaan kejiwaan 

Perasaan ini merupakan perasaan seperti rasa gembira, susah, takut. 

 

                                                 
11 Ibid., 84. 
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d. Perasaan kepribadian 

Perasaan ini merupakan perasaan yang berhubungan dengan 

keseluruhan pribadi, misalnya perasaan harga diri, perasaan putus asa, 

perasaan puas.12 

Senada dengan itu, Kohntaamm memberikan klasifikasi perasaan 

sebagai berikut: 

a. Perasaan keindahan 

Perasaan ini adalah perasaan yang berhubungan dengan alat-alat 

indera, misalnya perasaan yang berhubungan dengan pengecapan, 

umpamanya asam, asin, pahit, manis yang berhubungan dengan bau 

dan sebagainya. Juga termasuk dalam hal ini perasaan-perasaan lapar, 

haus, sakit dan sebagainya. 

b. Perasaan intelektual 

Dalam golongan ini perasaan ini dibeda-bedakan menjadi: 

1) Perasaan intelektual 

Perasaan ini merupakan jenis perasaan yang timbul atau menyertai 

perasaan intelektual, yaitu perasaan yang timbul bila orang yang 

dapat memecahkan suatu soal, atau mendesakkan hal-hal yang baru 

sebagai hasil kerja dari intelektualnya. Perasaan ini juga dapat 

digunakan sebagai pendorong atau dapat menjadi motivasi individu 

dalam berbuat serta dapat menjadi motivasi dalam lapangan ilmu. 

Orang akan merasa senang dan luas bila mendapatkan suatu teori 

                                                 
12 Ibid., 86. 
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yang baru dalam lapangan ilmu, anak juga karena merasa puas bila 

dapat memecahkan soal hitungan yang menurutnya suatu soal yang 

cukup sulit. Perasaan yang timbul ini adalah yang berhubungan 

dengan segi intelektualnya. 

2) Perasaan kesusilaan 

Perasaan ini timbul kalau orang mengamati sesuatu yang indah 

atau jelek. Yang indah menimbulkan perasaan positif, yang jelek 

menimbulkan perasaan negatif. Perasaan ini disebut juga perasaan 

negatif. Perasaan ini disebut juga perasaan estetis. 

c. Perasaan kesusilaan 

Perasaan yang timbul kalau orang mengalami hal-hal yang baik atau 

yang buruk menurut norma-norma kesusilaan. Hal-hal yang baik akan 

menimbulkan perasaan yang positif dan hal-hal yang buruk 

menimbukkan perasaan negatif. Jadi orang akan mengalami hal-hal 

yang positif bila berbuat buruk. Perasaan kesusilaan disebut juga 

perasaan etis diambil dari bahasa Yunani, yaitu ethica yang artinya 

ilmu yang mempelajari apa yang dinamakan baik dan buruk. 

d. Perasaan kemasyarakatan (sosial) 

Perasaan ini timbul dalam hubungan dengan orang lain kalau orang 

mengikuti keadaan orang lain, ada perasaan yang menyertainya. 

Perasaan dapat bermacam-macam coraknya, misalnya cinta, benci, 

persahabatan, permusuhan, simpati, antipati, kepercayaan dan 
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sebagainya. Perasaan senang merupakan perasaan positif, dan benci 

yang negatif. 

e. Perasaan harga diri 

Perasaan ini merupakan perasaan yang menyertai harga diri seseorang. 

Perasaan ini dapat positif, yang akan timbul bila seseorang 

mendapatkan penghargaan terhadap dirinya. Perasaan ini dapat 

meningkat menjadi perasaan harga diri lebih. Namun perasaan ini juga 

dapat bersifat negatif bila seseorang mengalami kekecewaan dan dapat 

menimbulkan harga diri kurang. Perasaan-perasaan ini dikupas oleh 

Alfred Adla seorang, tokoh dalam psikolog individual dalam bukunya 

Ilmu Jiwa Dalam. Orang yang mempunyai perasaan harga diri kurang 

merasa tidak mempunyai kemampuan apa-apa padahal sebenarnya 

tidak demikian. Biasanya perasaan ini timbul karena pendidikan yang 

salah. Perasaan sinis (cemas) dapat dimasukkan ke dalam perasaan 

harga diri kurang. 

f. Perasaan keagamaan (ke-Tuhanan) 

Perasaan ini menyertai kepercayaan kepada Tuhan yang mempunyai 

sifat-sifat serba sempurna. Perasaan percaya ini akan membawa 

seseorang untuk berbuat baik. Perasaan ke-Tuhanan merupakan 

perasaan tertinggi atau terdalam. Perbuatan manusia yang luhur 

berpusat pada perasaan ke-Tuhanan ini.13 

 

                                                 
13 Ibid.,88. 
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3. Ciri Perasaan 

a. Perasaan tidak dapat berdiri sendiri 

Perasaan selalu bersangkutan dengan gejala-gejala jiwa yang lain, 

misalnya mengamati sesuatu, memikirkan sesuatu, teringat sesuatu, 

berfantasi dengan sesuatu. 

b. Perasaan selamanya bersifat perseorangan 

Perasaan dapat diselidiki dengan menggunakan metode extiospeksi, 

yaitu mengamati tingkah laku lahir seseorang. Namun metode ini tidak 

dapat dipakai kepada orang dewasa, karena orang dewasa selalu dapat 

menguasai dirinya. 

Kemudian perasaan Dapit Pulz diselidiki dengan menggunakan 

intropeksi. Perbedaan antara perasaan dan emosi tidak dapat dinyatakan 

dengan tegas, karena keduanya merupakan suatu kelangsungan kualitatif 

yang tidak jelas batasnya. Pada suatu saat tertentu, suatu warna efektif 

dapat dikatakan sebagai perasaan, tetapi dapat juga dikatakan sebagai 

emosi. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan emosi di sini bukan terbats 

pada emosi atau perasaan saja, tetapi meliputi setiap keadaan pada diri 

seseorang yang disertai dengan warna efektif, baik pada tingkat yang 

lemah (dangkal) maupun pada tingkat yang kuat (mendalam). 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa emosi (motion) 

merupakan suasana kesadaran individu. Emosi lebih kompak daripada 

perasaan, dan emosi dapat timbul dari kombinasi beberapa perasaan. 

Dengan kata lain, perasaan merupakan bagian dari emosi. Emosi dapat 
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didefinisikan sebagai stirred up or aroused of the human organization 

(emosi merupakan sesuatu keadaan yang bergolak dalam diri manusia). 

Kata emosi digunakan terhadap keadaan-keadaan perasaan yang 

bersangatan, perlu kita ingat bahwa takut misalnya mempunyai bermacam-

macam tingkat, keadaan takut yang berlainan tidak berbeda jika dipandang 

dari segi macamnya, maka takut akan binatang buas sama saja macamnya 

dengan takut ketika hendak melompat dari tempat yang tinggi. 

Perbedaannya hanya terdapat pada tingkatnya saja.14 

Para ahli psikologi telah berupaya mendefinisikan emosi dengan 

mendasarkan pada pengalaman dan penelitian terhadap manusia dan 

hewan, kendati masih banyak menemukan kendala. Kendala itu, menurut 

Goleman, khususnya dipicu oleh jenis-jenis emosi yang sangat beragam 

hingga perbendaharaan kata yang kita miliki untuk menyebutkannya tidak 

sepadan. Akibatnya, para ahli pun berbeda dalam merumuskan pengertian 

dan pembagian emosi, meskipun sebenarnya merupakan pengalaman kita 

sehari-hari, baik dialami langsung secara pribadi maupun ketika 

berinteraksi dengan orang lain. 15 

Crow dan Crow mengartikan bahwa emosi merupakan suatu 

keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner 

adjustment terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan 

keselamatan individu. 

                                                 
14 Abdul Aziz, Ilmu Jiwa, 220. 
15 M. Darwis Hude, Emosi: Penjelajahan Religio Psikologis Tentang Emosi Manusia Di 

Dalam Al-Quran (Jakarta: Erlangga, 2006), 16. 
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JB. Watson menyatakan bahwa manusia mempunyai tiga emosi 

dasar, yaitu: 

a. Fear (takut) yang dalam perkembangan selanjutnya bisa menjadi 

anxiety (cemas). 

b. Rage (kemarahan) yang akan berkembang antara lain menjadi anger 

(marah). 

c. Love (cinta) yang akan menjadi simpati. 

Selanjutnya Descartes juga mengemukakan emosi-emosi dasar 

sebanyak enam macam: 

a. Desire (keinginan) 

b. Hate (benci) 

c. Wonder (kagum) 

d. Sorrow (kesedihan) 

e. Love (cinta) 

f. Joy (kegembiraan) 

Menurut Carr, mengemukakan teori organic adjustment 

(penyesuaian organis), menurut teori ini emosi adalah penyesuaian organis 

yang timbul secara otomatis pada manusia dalam menghadapi situasi-

siatuasi tertentu. Misalnya emosi marah timbul jika organisme dihadapkan 

pada rintangan yang menghambat kebebasannya untuk bergerak, sehingga 

semua tenaga dan daya dikerahkan untuk mengatasi rintangan itu dengan 

diiringi oleh gejala-gejala denyut jantung yang meninggi, pernapasan 

semakin cepat dan sebagainya. 
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Ada dua hal yang mendasari uraian mengenai emosi menurut 

psikoanalisa Freud: 

a. Naluri kelamin yang oleh Freud disebut juga libido 

b. Naluri terdapat pada ego, ini adalah lawan libido 

Dalam rangka inilah Freud mnengembangkan doktrinnya mengenai 

emosi, yang kemudian dibatasinya hanya pada anxiety sebagai salah satu 

bentuk emosi yang sangat penting dalam teori psikoanalisa. Freud 

membagi anxiety sebagai objective anxiety dan neurotic anxiety. Neurotic 

anxiety timbul karena perasaan takut terhadap akibat yang mungkin timbul 

bilamana tuntutan libido dipenuhi, terlebih lagi kalau akibat-akibat itu 

punya arti sosial. Kemudian moral anxiety, kecemasan ini timbul akibat 

dari lemahnya ego terhadap super ego. Super ego berkembang karena 

larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan moral yang berasal dari 

orang tua maupun orang lain dalam masyarakat.16 

Beberapa jenis perasaan antara lain: 

a. Takut 

Takut adalah perasaan yang sangat mendorong invidu untuk menjauhi 

sesuatu yang sedapat mungkin menghindari kontak dengan hal itu. Bentuk 

ekstrem dari takut adalah takut yang parhologis, yang disebut fobia-fobia 

adalah perasaan takut terhadap hal-hal tertentu yang demikian kuatnya, 

meskipun tidak ada alasan yang nyata, misalnya takut terhadap tempat 

yang sempit dan tertutup (claustio phobia), takut terhadap ketinggian atau 

                                                 
16 Netty, Islam dan Psikologi, 91. 
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takut berada ditempat-tempat yang tinggi (acrophobia), takut terhadap 

kerumunan orang atau takut berada ditempat-tempat yang ramai 

(achiophobia). Rasa takut lain yang merupakan kelainan kejiwaan adalah 

kecemasan (anaxiety) yaitu rasa takut yang tidak jelas sasarannya dan juga 

tidak jelas alasannya. Kecemasan yang terus-menerus biasanya terdapat 

pada penderita-penderita psikoneurosis. 

b. Khawatir 

Khawatir atau was-was adalah rasa takut yang tidak mempunyai objek 

yang jelas atau tidak ada objeknya sama sekali. Kekhawatiran 

menyebabkan rasa tidak senang, gelisah, tegang, tidak tenang, tidak aman. 

Kekhawatiran seseorang untuk melanggar norma masyarakat adalah suatu 

kekhawatiran yang umum pada tiap-tiap orang, kekhawatiran ini justru 

positif karena seseorang selalu bersikap hati-hati dan berusaha 

menyesuaikan diri dengan norma masyarakat. 

c. Cemburu 

Cemburu adalah bentuk khusus dari kekhawatiran yang didasari oleh 

kurang adanya keyakinan terhadap diri sendiri dan ketakutan akan 

kehilangan kasih sayang dari seseorang. Seseorang yang mempunyai rasa 

cemburu selalu mempunyai sikap benci terhadap saingannya. 

d. Gembira 

Gembira adalah ekspresi dari kalangan, yaitu perasaan terbebas dari 

ketegangan. Biasanya kegembiraan itu disebabkan oleh hal-hal yang 
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bersifat tiba-tiba (surprise) dan kegembiraan biasanya bersifat sosial, yaitu 

melibatkan orang-orang lain disekitar orang yang gembira tersebut. 

e. Marah 

Sumber utama dari kemarahan adalah hal-hal yang mengganggu aktifitas 

untuk mencapai tujuannya. 

f. Benci 

Benci adalah lawan atau kebalikan dari cinta. Benci adalah ungkapan 

perasaan tidak membenarkan, tidak menerima, atau rasa tidak suka, muak, 

disertai keinginan untuk menjauhkan hal-hal yang membangkitkan 

kebenciannya, baik kepada manusia, barang, atau pekerjaan.17 

Dengan demikian ketegangan yang terjadi dalam aktifitas itu tidak 

mereda, bahkan bertambah untuk menyalurkan ketegangan-ketegangan itu, 

individu yang bersangkutan marah, karena tujuannya tidak tercapai.18 

 

B. Qalb Dalam Kajian Filsafat 

1. Hati nurani 

Tingkah laku menentukan hakekat manusia. Marx secara harfiyah 

menganut pendirian, manusia ialah apa yang mereka kerjakan. Sebab itu, 

yang menentukan hakekat manusia adalah tingkah laku. Sudah jelas, 

manusia tidak dapat dicampuradukkan dengan hewan-hewan yang lebih 

rendah derajatnya. Karenanya apa yang mereka lakukan harus dengan 

                                                 
17 Muhammad Utsman Najati, Psikologi Qurani: Dari Jiwa Hingga Ilmu Laduni, terj. 

Hedi Fajar dan Abdullah (Bandung: Marja, 2010), 81. 
18 Abdul Rahman Shaleh-Muhbib Abdul Wahab, Psikologi Suatu Pengantar Dalam 

Perspektif Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 177. 
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salah satu cara yang berbeda dengan hewan. Tingkah laku manusia selalu  

mendapat dorongan dari hati,dimana hati bisa cenderung baik dan bisa 

cenderung buruk.19 

Hati nurani kadang-kadang disebut suara Tuhan. Tetapi istilah 

tersebut harus diterima secara metaforis, bukanlah secara harfiyah. Hal 

tersebut tidak berarti bahwa kita mendapat revelasi atau wahyu khusus dari 

Tuhan tentang setiap  perbuatan yang akan kita perbuat. Tuhan berbicara 

kepada kita melalui kodrat kita sebagai manusia yang biasa dan melalui 

kemampuan-kemampuan biasa dari kodrat tersebut. Manifestasi adikodrati 

adalah di luar lingkungan filsafat moral. Hati nurani bukanlah suatu 

kemampuan khusus dan berbeda dari intelek. Bila tidak demikian, berarti 

keputusan kita terhadap kebenaran dan kesalahan perbuatan-perbuatan 

individual kita akan non-rasional, non-intelektual sifatnya, dan merupakan 

produk sesuatu naluri yang buta. Jelas perbuatan seperti itu tidak dipunyai 

oleh makhluk ciri khasnya rasionalitas. Karena itu, moral sense theory 

tidak dapat diterima. Hati nurani adalah intelek sendiri dalam suatu fungsi 

istimewa, yakni fungsi memutuskan kebenaran dan kesalahan perbuatan-

perbuatan individual kita sendiri. Hati nurani adalah suatu fungsi intelek 

praktis. Bukan soal benar atau salah dalam teorinya yang dipersoalkan 

oleh hati nurani seperti, "Mengapa berdusta itu salah?" atau "Mengapa 

keadilan harus dijalankan?". 

                                                 
19 Louis O. Kattsoff, Pengantar Filsafat, terj. Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara 

Wacana, 1992), 417. 
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Hati nurani mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan praktis, "Apa 

yang wajib kukerjakan dalam situasi konkret ini?" "Bila aku kerjakan 

perbuatan ini, aku berpikir, "berdustakah aku?". Juga intelek praktis yang 

seperti yang kita pakai membuat keputusan apa yang harus dikerjakan atau 

apa yang harus disingkirkan dalam soal-soal hidup lainnya, seperti: 

Bagaimana perusahaanku akan aku usahakan, bagaimana menggunakan 

uangku, bagaimana membangun rumahku, bagaimana menjaga 

kesehatanku, bagaimana memilih istri atau suami? Seperti juga keputusan 

lainnya, hati nurani dapat salah, dapat membuat keputusan moral yang 

palsu. Sebagaimana orang bisa membuat kesalahan-kesalahan dalam 

bidang-bidang lainnya, ia juga bisa salah dalam tingkah laku pribadinya. 

Tetapi dalam kesemuanya itu manusia hanya punya satu bimbingan, yaitu 

inteleknya. Hati nurani dapat kita beri batasan sebagai keputusan praktis 

akal budi yang mengatakan bahwa suatu perbuatan individual adalah baik 

dan harus dikerjakan atau suatu perbuatan buruk maka harus dihindari.  

Hati nurani menghendaki agar manusia makin lama makin menjadi 

diri sendiri, dan tidak mau menjadikan dia sandera struktur-struktur atau 

lembaga-lembaga yang berada diluar. Hati membuat pertimbangannya 

dengan berpijak pada kedalamannya sendiri dan bukan pada landasan yang 

diluar. Dengan kata lain, refleksi sederhana atas yang baik 

mempertemukan kita kembali dengan corak pribadi hati nurani. Jadi 

sebetulnya kita harus berkesimpulan juga bahwa hati nurani dalam 

mempertimbangkan baik dan tidaknya perbuatan tidak pertama-tama 
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berpedoman pada norma-norma dan struktur-struktur, melainkan pada diri 

sendiri.20 

Tiga hal yang tercakup dalam hati nurani:  

a. Intelek sebagai kemampuan yang membentuk keputusan-keputusan 

tentang perbuatan-perbuatan individual yang benar dan salah. 

b. Proses pemikiran yang ditempuh intelek guna mencapai keputusan 

semacam itu. 

c. Keputusannya sendiri yang merupakan kesimpulan proses pemikiran 

ini. 

Hati nurani sebenarnya hanya mengatakan yang paling akhir itu, 

tetapi memuat kedua hal lainnya diatas. Maka hati nurani bisa berarti tiga 

hal tersebut diatas.21 

 

2. Keputusan hati nurani 

Proses pemikiran untuk mencapai suatu keputusan hati adalah 

sama seperti yang terjadi dalam setiap pemikiran logis deduktif. Pemikiran 

deduktif menuntut adanya premis mayor atau prinsip umum, premis minor 

atau penerapan prinsip pada suatu kasus tertentu, dan kesimpulan yang 

muncul dari kedua premis tersebut. Premis mayor yang dipakai guna 

membentuk keputusan hati nurani adalah suatu prinsip moral umum, baik 

yang nyata sendiri kebenarannya (tidak perlu penyelidikan lagi) ataupun 

kesimpulan dari pemikiran terdahulu yang ditarik dari prinsip-prinsip yang 

                                                 
20 P. Leenhouwers, Manusia Dalam Lingkungannya: Refleksi Filsafat Tentang Manusia, 

terj. K. J. Veeger (Jakarta: PT. Gramedia, 1988), 136. 
21 W. Poespoprodjo, Filsafat Moral (Bandung: Pustaka Grafika,1999), 243. 
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nyata sendiri kebenarannya. Para sarjana abad pertengahan memakai 

istilah sinderesis untuk mengartikan kebiasaan memakai prinsip-prinsip 

moral yang umum, kebiasaan mempunyai prinsip-prinsip semacam itu 

yang sudah terbentuk dalam pikiran dan kebiasaan memakai prinsip-

prinsip tersebut sebagai dasar perbuatan seseorang. Prinsip sinderesis 

seperti "kerjakan yang baik hindari yang buruk", "hormatilah hak orang 

lain", dan lain-lain bagi pemikiran moral praktis sama halnya dengan 

prinsip-prinsip pembatalan, alasan yang mencukupi, kausalitas, dan lain-

lain bagi pemikiran teoritis. Premis mayor mungkin merupakan suatu 

prinsip sinderesis, mungkin juga suatu kesimpulan yang berasal dari 

prinsip sinderesis, tetapi dipegang oleh seseorang sebagai patokan umum 

perbuatannya. Premis minor memasukkan perbuatan khusus yang kini 

akan dikerjakan ke dalam sorotan prinsip umum yang dinyatakan dalam 

premis mayor. 

Kesimpulan yang secara logis muncul dari padanya adalah 

keputusan hati nurani sendiri. Contoh: 

a. Semua perbuatan dusta tidak diperbolehkan. 

b. Hakekat perbuatan saya ini adalah berdusta. 

c. Maka hakekat perbuatan saya ini tidak diperbolehkan. 

d. Kesalahan yang bisa menyakiti orang lain harus dikoreksi. 

e. Kesalahan yang baru saja kuperbuat adalah kesalahan yang bisa 

menyakiti orang lain. 

f. Maka kesalahan yang baru saja kuperbuat haruslah dikoreksi. 
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g. Sesuatu yang tidak dimiliki orang boleh dimiliki. 

h. Barang yang baru saja kuambil ini tidak ada yang memiliki. 

i. Maka barang yang baru saja kuambil ini boleh dimiliki. 

Kesimpulan hati nurani sering kita buat demikian cepatnya 

sehingga kita tidak menyadari bentuk silogistiknya. Tetapi bila kita 

renungkan proses pemikirannya yang telah kita tempuh, kita dengan 

mudah bisa melihat bahwa pada hakikatnya berbentuk silogisme. Biasanya 

berbentuk entimim (enthymeme), "Akan kukatakankah ini? Tidak, karena 

itu berarti berdusta. Haruskah aku membetulkan kesalahan ini? Ya, karena 

bisa menyakiti seseorang", dan sebagainya. Premis mayor juga bisa 

demikian sederhana dan kita tidak pernah merumuskannya dengan tegas, 

meskipun kita sudah bertahun-tahun bertindak berdasarkan itu.22 

Sebaik-baik manusia terletak pada suara hatinya, dan suara hati 

merupakan petunjuk yang mengantarkan seseorang ke jalan yang 

selamat.23 

 

3. Macam hati nurani 

Hati nurani dapat merupakan penuntun bagi perbuatan-perbuatan 

yang akan datang, mendorong kita untuk mengerjakannya atau 

menghindarinya, atau merupakan hakim atas perbuatan-perbuatan kita 

yang telah lalu, sumber pembenaan diri atau sumber rasa sesal kita. Yang 

pertama disebut antecedent conscience, yang terakhir consequent 

                                                 
22 Ibid., 244. 
23 Al-Habib Idrus Al-Hamid, Membangun Manusia Seutuhnya: Bimbingan Moral Dengan 

Doktrin Akhlaq-Tasawuf (Surabaya: Khalista, 2009), 18. 
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conscience. Bila kita memeriksa hati nurani kita, kita membicarakan 

consequent conscience. Tetapi untuk kepentingan etika, antecendent 

conscience jauh lebih penting. Empat hal pokok yang tercakup dalam 

kerjanya antecendent conscience: memerintah atau melarang apabila 

perbuatan harus dikerjakan atau harus dihindari, meyakinkan atau 

mengizinkan bila terdapat soal mana yang lebih baik atau buruk tanpa 

keharusan yang keras.  

Karena keputusan hati nurani adalah keputusan intelek dan intelek 

bisa sesat karena memakai premis-premis yang palsu atau karena menarik 

kesimpulan yang tidak logis, maka hati nurani juga bisa saksama atau 

keliru. 

Hati nurani yang saksama adalah hati nurani yang memutuskan 

sebagai baik hal yang benar-benar baik,atau memutuskan buruk sebagai 

hal yang benar-benar buruk. Disini terdapat penyesuaian antara moralitas 

subjektif dan moralitas objektif. Hati nurani yang keliru memutuskan 

sebagai baik hal yang sebenarnya buruk, atau memutuskan buruk hal yang 

sebenarnya baik. Semua kekeliruan mencakup ketidaktahuan karena 

seseorang tidak bisa membuat keputusan palsu dalam pikirannya, kecuali 

jika ia tidak tahu akan kebenarannya. Ketidaktahuan yang terdapat dalam 

kekeliruan itu, terkadang bisa diatasi atau tidak bisa diatasi. Demikian pula 

kekeliruan terkadang bersifat bisa diatasi (vincible) atau tidak bisa diatasi 

(invincible). Maka juga bisa kita bedakan hati nurani yang keliru yang bisa 

diatasi dan hati nurani yang keliru yang tidak bisa diatasi. Hati nurani yang 
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keliru yang bisa diatasi ialah bila kesesatan, kekeliruan bisa diatasi dan 

keputusan dikoreksi. Hati nurani yang keliru yang tidak bisa diatasi ialah 

bila kekeliruan tidak bisa diatasi dan keputusan tidak bisa dikoreksi, paling 

sedikit dengan cara yang dipakai oleh orang yang bijaksana. Hati nurani 

dapat juga pasti atau penuh keraguan. Hati nurani pasti memutuskan tanpa 

takut bahwa hal yang belawanan bisa benar. Hati nurani yang penuh 

keraguan, atau sama sekali ragu-ragu membuat suatu keputusan, atau 

membuat keputusan tetapi dengan was-was bahwa yang bertentangan 

mungkin juga benar. Bila tidak membuat keputusan, intelek dalam 

keadaan terapung-apung karena tidak melihat motif-motifnya atau karena 

melihat motif yang sama diantara kedua belah pihak. 

Apabila intelek memutuskan dengan rasa khawatir pada hal yang 

bertentangan, ia memang memberi persetujuan pada satu pihak, tetapi 

keputusannya merupakan suatu opini yang probable. Oleh karena itu, hati 

nurani yang penuh keraguan semacam ini terkadang disebut hati nurani 

dalam keragu-raguan (probable conscience). Tingkat probabilitasnya 

berbeda-beda, berkisar dari dugaan sedikit saja sampai ke ambang 

kepastian. Fakta bahwa orang berbeda dalam kepekaan mereka terhadap 

nilai moral menunjukkan sifat-sifat habitual terhadap keputusan-keputusan 

hati nurani mereka. Hati nurani kita sebut ketat atau teledor, lembut atau 

kasar, halus atau tumpul, delikat atau mentah, sesuai dengan 

kecenderungannya melebih-lebihkan atau mengurangi keharusan-

keharusan. Hati nurani bingung adalah hati nurani yang tidak bisa 
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membuat ketentuan dan tetap berada dalam rasa tidak pasti, lebih-lebih 

bila mengira bahwa ia akan berbuat salah, bila memilih alternatif 

manapun. Hati nurani skrupel menyiksa yang mempunyai hati nurani 

tersebut dengan terus-menerus mengulang kraguan-keraguan yang sekali 

pernah diseleseikan, menemukan sumber-sumber baru kesalahan yang 

terdapat pada perbuatan lama yang sebaiknya telah dilupakan, berusaha 

mencari semacam kepastian mengenal keadaan jiwanya yang sebenarnya 

berada diatas kemampuan kita di dunia ini. Skrupulositas dapat merupakan 

penyiksaan diri kehidupan batin yang sangat serius, bisa meningkat 

menjadi rasa cemas yang neurotik yang sifatnya menjadi psikologis, tidak 

lagi etis. Orang tersebut perlu belajar bukannya perbedaan antara yang 

benar dan yang salah, yang besar kemungkinannya ia tau benar, tetapi 

belajar bagaimana tidak lagi merasa kacau dan bingung dengan ketakutan-

ketakutan yang tidak berdasar, serta mempelajari bagaimana mengakhiri 

pengujian diri sendiri yang terus menerus ia lakukan itu dan menghadapi 

hidup dengan semangat kepercayaan diri yang lebih besar.24 

 

4. Membentuk hati nurani 

Dalam kaitan ini perlu diingat apa yang kita katakan tentang 

ketidaktahuan yang tidak dapat diatasi. Kemungkinan bisa terjadi dua hal: 

a. Seseorang tidak tahu bahwasanya ia berada dalam ketidaktahuan, atau 

b. Ia tahu tetapi tidak dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. 

                                                 
24 Ibid., 246. 
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Yang pertama adalah contoh ketidaktahuan atau kekeliruan yang 

tidak dapat diatasi, dan bukan contoh keraguan. Hati nurani seseorang 

subjektif pasti, dan ia harus mengikuti hati nuraninya yang pasti, apakah 

itu benar, saksama atau keliru tidak dapat diatasi, sebagaimana telah 

dibuktikan di muka. Yang kedua adalah suatu bentuk keraguan karena 

disini seseorang sadar akan ketidaktahuannya, dan akibatnya ia ragu-ragu 

terhadap apa yang seharusnya ia kerjakan. Hal yang penting kita 

perhatikan adalah bahwa keraguannya sesungguhnya bersifat rangkap: 

a. Apakah kebenaran yang sebenarnya dari masalah yang ada? 

b. Apa yang seseorang wajib kerjakan dalam kondisi seperti itu? 

Yang pertama ialah keraguan teoritis atau spekulatif. Dan ini 

adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab karena metode langsung telah 

dipakai, tetapi gagal memberikan hasil. Yang kedua keraguan praktis atau 

operatif. Dan hanya inilah yang bisa kita seleseikan. Meskipun banyak 

keraguan yang teoritis tidak dapat diatasi, tapi tiap keraguan praktis dapat 

diatasi. Seseorang bisa menjadi pasti tentang apa yang harus ia kerjakan 

bagaimana ia diharapkan untuk bertindak perbuatan apakah yang dituntut 

darinya meskipun tetap berada dalam status tidak bisa mengupas keraguan 

teoritis. Jadi meskipun kebenaran atau kesalahan perbuatan tidak 

terseleseikan dalam abstraknya, orang ini menjadi pasti tentang apa yang 

ia wajib atau diperbolehkan untuk melakukannya dalam keadaan kongkrit 

ini. Maka ia berbuat dengan hati nurani yang pasti. Dengan kata lain, ia 
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menemukan macam perbuatan yang pasti diperbolehkan bagi seorang yang 

dalam keadaan ragu-ragu. 

Proses menyeleseikan keraguan praktis tanpa menyentuh keraguan 

teoritis adalah apa yang disebut membentuk hati.25 

 

C. Qalb Dalam Kajian Tasawuf 

1. Pengertian dan fungsi hati 

Al Quran menyebut hati dengan tiga terma popular, yaitu al qalb-

alqulub, as sadr-as sudur, serta al fuad-al af'idah. Sebagian ada yang 

memberikan tambahan al lubb-al albab untuk hati, seperti dalam frase ulul 

albab. Kata qalb dengan berbagai fariasinya sekurang-kurangnya 112 kali. 

Kata-kata itu dengan sendirinya dapat dijadikan bahan utama untuk 

memahami perspektif al Quran mengenai hati sebagai salah satu fakultas 

spiritual manusia. 

Dari segi bahasa, qalb (kata benda untuk qalaba) berarti hati, lubuk 

hati, jantung, inti, kekuatan, semangat keberanian. Qalb juga dimaknai 

akal, istilah yang oleh psikologi biasanya dibedakan dari hati. Sementara 

itu, akar kata qalaba mengandung pengertian antara lain merubah, 

membalikkan, menjadikan yang batin menjadi zahir, menumbangkan, 

mempertimbangkan, terbalik, dan lain-lain. Sebagian besar, kalau bukan 

seluruh, penulis spiritualitas merujuk kepada makna bahasa dari qalb ini, 

dan juga menjadikan qalb ini sebagai terma utama untuk hati, 

                                                 
25 Ibid., 252. 
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dibandingkan dengan sadr atau fuad. Sadr (bahasa indosesia, dada) berarti 

bagian atas atau depan dari segala sesuatu, dada, permulaan, buah dada. 

Sadr juga dimaknai sama dengan fuad. Sedangkan kata fuad itu sendiri 

berarti hati, akal, pikiran. Dengan demikian, berdasarkan pengertian 

bahasa, qalb, sadr, dan fuad merujuk kepada substansi yang sama. Oleh 

karenanya, para pengarang menganalisis perbedaan sudut tinjauan untuk 

hati ini, misalnya dengan menunjukkan stuktur hati, dimana sadr berada 

pada lapisan luar, qalb dan fuad masing-masing secara berurutan 

menempati struktur hati yang lebih dalam.26 

Dalam tafsirnya The Holy Quran, Yusuf Ali menterjemahkan ke 

dalam bahasa inggris kata qalb, sadr, fuad dengan heart. Namun, itu tidak 

selalu demikian pada beberapa terjemahannya. Terkadang sadr atau sudur 

diterjemahkan dengan breast (yang dalam bahasa Indonesia berarti dada). 

Dalam melakukan searching untuk meneliti perspektif Yusuf Ali mengenai 

hati, penulis menggunakan kata kunci heart, karena merupakan modus 

terjemahan untuk ketiga terma yang dipergunakan al-Quran, sambil 

melakukan pemeriksaan penggunaannya pada al-Quran. 

Untuk masuk ke dalam pengertian istilah, kebanyakan penulis—

kemungkinan besar mengikuti al-Ghazali—membuat perbedaan antara hati 

fisik (bagian dari fisiologis manusia) dan hati spiritual (bagian dari 

psiklogi atau spiritual manusia). Dari sudut pandang kearifan islam, 

terutama menurut perspektif kalangan kosmolog islam, apa saja yang 

                                                 
26 M. Syamsul Hadi, Islam Spiritual: Cetak Biru Keserasian Eksistensi (Malang: UIN 

Malang Press, 2007 ), 197. 
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terdapat dalam diri manusia memiliki signifikansi, baik dalam 

hubungannya dengan aspek-aspek di dalam strukutur mikrokosmiknya 

maupun di dalam struktur makrokosmik. Badan manusia memiliki 

keselarasan dengan spritualitasnya. Dengan demikian, hati fisik (yang 

merujuk kepada jantung) berhubungan, sekurang-kurangnya dalam 

hubungan simbolik dan analogis, dengan hati spiritual. Jalaluddin 

Rakhmat, misalnya, menjelaskan bahwa qalb memiliki dua makna: fisik 

dan ruhani. Dengan demikian ada qalb dalam bentuk fisik dan ada qalb 

dalam bentuk ruh. Hati fisik adalah sebuah organ vital tubuh, yaitu 

jantung. Jalaluddin Rakhmat merujuk pengertiannya kepada sebuah hadis 

Nabi yang menyebut hati fisik ini sebagai (mudghah), jika ia baik maka 

baiklah seluruh jasad; sebaliknya, jika rusak maka rusak pula seluruh 

jasad. Ketahuilah, itulah hati (qalb, dalam arti jantung). 

Hubungan antara hati fisik dengan hati spiritual diungkapkan, 

misalnya oleh Robert Frager dengan penjelasannya berikut: 

Hati batiniyah berfungsi hampir sama dengan hati jasmaniyah. Hati 

jasmaniyah terletak di titik pusat batang tubuh, hati batiniyah terletak 

diantara diri-rendah dan jiwa. Hati jasmaniyah mengatur fisik, hati 

batiniyah mengatur psikis. Hati jasmaniyah memelihara tubuh dengan 

mengirimkan darah segar dan beroksigen kepada tiap sel dan organ di 

dalam tubuh. Ia juga menerima darah kotor dari pembuluh darah. 

Demikian pula, hati batiniyah memelihara jiwa dengan memancarkan 

kearifan dan cahaya, dan ia juga menyucikan kepribadian dan sifat-sifat 
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buruk. Hati memiliki satu wajah menghadap ke dunia spiritual, dan satu 

wajah lagi menghadap ke dunia diri-rendah dan sifat-sifat buruk kita. 

Jantung jasmani merupakan sebuah pertukaran antara pembuluh 

vena yang membawa darah kotor dan pembuluh arteri yang membawa 

darah bersih yang kaya dengan oksigen, yang merupakan udara bersih 

paru-paru, pernapasan. Hati spiritual juga demikian, merupakan sebuah 

tempat pertukaran antara kekuatan-kekuatan nafs yang kotor dan 

kekuatan-kekuatan ruh yang bersih, pernapasan spiritual.  

Jantung jasmani disebut demikian karena lokasinya yang relatif 

terpusat dalam tubuh. Dengan cara yang sama, hati spiritual disebut 

demikian karena dalam proses penyempurnaan jiwa individu dia 

memainkan peranan pada titik tengah antara nafs dan ruh.  

Seperti jantung jasmani mempertahankan fungsi tubuh yang 

senantiasa berlangsung terus-menerus melalui kerjanya yang terus-

menerus dan secara spontan, hati spiritual secara terus-menerus mengatur 

temperamen dan perbuatan-perbuatan psikologis. Jantung jasmani 

mengatur tubuh jasmani, sedangkan hati spiritual mengatur jiwa.27 

Jika hati jasmaniyah terluka, maka kita menjadi sakit. Jika 

mengalami kerusakan berat, maka kita pun meninggal dunia. Jika hati 

batiniyah kita terjangkit sifat-sifat buruk dari nafs (diri-rendah), maka kita 

akan sakit secara spiritual. Jika hati tersebut secara keseluruhan 

didominasi oleh nafs, maka kehidupan spiritual kita pun akan mati. 

                                                 
27 Javad Nurbakhsy, Psikologi Sufi, terj. Arif Rakhmat (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 

1998), 142. 
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Jalaluddin Rakhmat mengambil hubungan analogi dari hati fisik 

yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi dengan hati spiritual. Ketika 

Nabi mengatakan, "Ada segumpal daging dalam tubuh", Nabi juga 

melambangkan peran hati dalam kesehatan jiwa. Sebagaimana jantung 

memegang peranan penting dalam kesehatan tubuh, maka begitu pula hati. 

Ia memegang peranan amat penting dalam kesehatan ruhani kita. Kalau 

hati rusak, maka seluruh ruhani kita rusak, dan kalau hati kita baik, maka 

seluruh ruhani kita baik.  

Dalam catatan tafsir Yusuf Ali, akibat kejahatannya, hati orang 

yang zalim akan kehilangan segala harapan dan kecerdasan, seperti halnya 

hati fisik yang kehabisan darah ketika peredaran darahnya berhenti. 

Para pengkaji spritualitas, juga para pelaku spiritual, lebih 

menekankan hati ruhaniah, atau hati spiritual, dengan mengambil 

pemahaman fisik sebagai acuan. Hati spiritual inilah yang dibahas secara 

mendalam, bahkan dipandang mewakili seluruh dimensi spritualitas 

manusia. Dari segi istilah, hati (qalb) memiliki pengertian, antara lain: 

1. Menurut al-Ghazali, hati (qalb) dalam pengertian latifah rabbaniyah 

ruhaniyah adalah sesuatu yang halus, yang memiliki sifat ketuhanan 

dan keruhaniyan. Dengannya kita merasa sedih, duka, kesal, gembira, 

kagum, hormat, benci, marah, cinta, dan sebagainya. 

2. Jalaluddin Rakhmat memberi pengertian bahwa hati adalah kekuatan 

ruhaniyah yang mampu melakukan peng-idrak-an. Idrak adalah 

memahami, mempersepsi dan mencerapi, misalnya perasaan sedih dan 
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gembira. Yang berfikir dan merenungkan itu kekuatan batin kita yang 

disebut qalb. 

3. Robert Frager, seorang syekh sufi di California, menyatakan bahwa 

hati adalah hakikat spiritual batiniyah dan pusat spritualitas manusia. 

Hati adalah sumber cahaya bathiniyah, inspirasi, kreatifitas, dan belas 

kasih. Hati merupakan wadah cinta. 

4. Majdi al Hilali menganut "pendapat para ulama" bahwa qalb adalah 

sekumpulan perasaan, kesadaran dan insting tersebut berwujud 

perasaan cinta, benci, senang, sedih, tenang, tentram, gelisah, khusyu', 

takut, optimis, keluh kesah, harap, cemas, kasih sayang, hibah, 

kasihan, penyesalan, dan sebagainya. 

5. Al-Jurjani mengatakan bahwa hati adalah lathifah al rabbaniyah, 

berbentuk hati sanubari yang terletak dan tergantung dibagian kiri dada 

manusia. Lathifah itu adalah hakikat manusia, dan ini oleh al-Hakim 

disebut juga dengan Nafs al-Nathiqah dan Ruh al-Bathiniyah serta 

disebut juga dengan Nafs al-Hayawaniyah al-Murakabah. Nafs al-

Nathiqah inilah yang mengenal dan mengetahui segala yang menjadi 

tuntutan dan segala apa yang ada dihadapannya atau yang tidak 

disukainya.28 

6. Yusuf Ali menyebutkan beberapa catatan mengenai pengertian hati, 

yaitu: 

                                                 
28 Amir An-Najjar, Ilmu Jiwa Dalam Tasawuf: Studi Komparatif Dengan Ilmu Jiwa 

Kontemporer, terj. Hasan Abrori (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 62. 
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a. Hati manusia adalah tempat harapan dan ketakutannya, fondasi 

kehidupan moral dan spritualnya. 

b. Hati merupakan tempat kasih sayang dan kenikmatan. 

c. Hati merupakan tempat fakultas akal (inteligence) dan pemahaman, 

juga tempat kasih sayang (affection), dan emosi (emotions). 

d. Hati bukan hanya merupakan tempat kasih sayang, melainkan juga 

tempat ingatan dan pemahaman. 

e. Hati (atau dalam hal ini dada) adalah tempat kasih sayang, emosi 

dan perasaan, seperti ketakutan, sakit, dan putus asa. 

f. Hati dalam bahasa arab mencakup fakultas akal dan fakultas 

perasaan (the faculty of feeling). Pengaruh yang ditimbulkannya 

adalah kebenaran murni, tidak ada ilusi di dalamnya. 

g. Hati dalam bahasa arab tidak hanya bermakna tempat kasih sayang, 

tetapi juga pemahaman dan pandangan akal tentang segala sesuatu. 

Pengertian hati yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat, al-

Ghazali, Robert Frager, dan al-Jurjani diatas, menjadi semakin jelas 

dengan catatan-catatan Yusuf Ali di atas. Jika dirangkum, pengertian hati 

(baik untuk kata qalb, sadr, atau fu'ad) menurut Yusuf Ali adalah inti 

kemanusiaan, tempat fakultas intelegensi, memori, pemahaman, juga 

tempat afeksi, emosi, dan perasaan. Hati juga merupakan tempat 

kenikmatan. Berdasarkan rangkuman tersebut, berarti bahwa dalam 

perspektif Yusuf Ali, hati merupakan inti keberadaan manusia, tidak 

sekedar inti spritualitas manusia seperti dinyatakan oleh Frager. Dikatakan 
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inti keberadaan manusia karena hati merangkum fakultas rasional dan 

fakultas emosional dalam diri manusia. Ini berbeda dengan pengertian 

yang diberikan oleh Majdi al Hilali yang memahami hati hanya sebagai 

wadah perasaan, kendati pun ditempat lain ia menyebutkan bahwa hati 

merupakan hakikat keberadaan manusia.29 

Sedangkan menurut Ibnu Qoyyim, hati spiritual disebut qalb 

karena peralihannya melalui tahap-tahap dari beberapa keadaan dalam 

proses perkembangan menuju ke arah kesempurnaan. Keadaan-keadaan 

yang dimaksud itu merupakan anugerah dan hal-hal yang dianugerahkan 

oleh Allah tidaklah terbatas jumlahnya, perubahan dan perkembangan 

yang dilakukan seseorang dalam jalan menuju kepada-Nya, dengan semua 

permutasi Yang Maha Indah dan Yang Maha Berkehendak, berfariasi 

secara tidak terbatas. 

Hati disebut qalb karena merupakan bagian perwujudan dari aspek-

aspek Allah yang berbeda-beda, yang menggambarkan suatu aspek yang 

berbeda pada setiap saat, yang beralih dari sifat ke sifat. Hati ini juga 

beralih antara aspek hati  yang berhubungan dengan Allah dan aspek hati 

yang berhubungan dengan makhluk. Yaitu dia menerima anugerah dari 

Allah yang menyampaikannya kepada makhluk.30 

Jika dikaitkan dengan pandangan mutakhir mengenai kecerdasan 

manusia, maka hati dalam pemahaman Yusuf Ali mencakup kecerdasan 

intelektual (IQ) dan kecedasan emosional (EQ). Oleh karena kecerdasan 

                                                 
29 Syamsul Hadi, Islam Spiritual, 203. 
30 Nurbakhsy, Psikologi Sufi, 143. 



 40 

spiritual (SQ) merangkum dua jenis kecerdasan, IQ dan EQ, maka hati 

merupakan pusat kecerdasan spiritual. Sebagai pusat kecerdasan spiritual, 

hati memiliki kedudukan dan menjalankan fungsi yang sentral pula dalam 

diri manusia. Seperti hati fisik (jantung) yang mengatur peredaran darah ke 

seluruh tubuh, maka hati spiritual memimpin dan mengatur spritualitas 

manusia. Bagi Yusuf Ali dalam hal ini, hati adalah the foundation of moral 

and spiritual life. Kesimpulan ini sama dengan penjelasan Robert Frager 

dan Jalaluddin Rakhmat yang sudah dikutip di atas mengenai hubungan 

antara hati fisik dan hati spiritual. Namun Majdi al Hilali menunjukkan 

cakupan fungsional yang lebih luas lagi, meliputi pengaturan fisik, seperti 

dalam penjelasannya: 

Hati adalah hakikat keberadaan manusia. Hati adalah raja yang selalu 

ditaati dan dipatuhi perintahnya. Akal, nafsu, dan anggota badan semuanya 

menjadi prajurit yang harus mengikuti dan mentaati hati. Mereka harus 

bersedia melaksanakan semua perintah hati dan bersedia meninggalkan 

semua larangannya. 

Qalb dengan makna ini adalah hakikat manusia. Dialah bagian 

yang menyerap, menangkap, dan memiliki pemahaman dalam diri 

manusia. Dialah yang diberikan tugas hukum yang akan diperhitungkan, 

yang akan diberi ganjaran, dan yang akan mendapat kecaman.31 

Karena kedudukannya, maka hati berhak menentukan keputusan. 

Akal, nafsu, dan anggota badan manusia sebagai prajurit hanya sebagai 

                                                 
31 Ali Abdul Halim Mahmud, Pendidikan Ruhani, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2000), 62. 
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pelaksana keputusan itu. Karena itu, jika hati manusia itu baik maka 

seluruh tubuh manusia akan menjadi baik. Sebaliknya, jika hati manusia 

rusak, maka seluruh tubuhnya pun akan rusak. 

Pandangan bahwa hati menjadi pusat spritualitas manusia, dan 

merangkum fakultas rasional dan emosional, ini selanjutnya akan 

menghapuskan teori―biasanya dalam teologi islam―yang menciptakan 

polarisasi antara hati dan akal. Disisi lain, pandangan ini mempertahankan 

pembedaan bahwa fakultas rasional dan emosional keduanya terdapat 

dihati. Dengan demikian, pandangan ini berbeda dengan pandangan 

rasional pada umumnya yang memandang fakultas fakir atau rasional 

terdapat di otak. Oleh karena itu, bagi Yusuf Ali, juga Jalaluddin Rakhmat 

dan mungkin Prof. W. Bailes, untuk mencapai kebenaran yang tertinggi, 

manusia menggunakan hatinya, yang mencakup kemampuan rasional dan 

emosional. Pandangan Yusuf Ali ini sejalan dengan pemikiran rekan 

intelektualnya, Muhammad Iqbal, yang tidak mengakui perbedaan filsafat 

dan tasawuf dalam kerangka mencari kebenaran. Bagi Iqbal polarisasi 

pikir (alat filsafat) dan zawq (alat tasawuf) tidak dapat dibuktikan, 

sehingga baik berfilsafat maupun bertasawuf, keduanya dapat dilakukan 

dengan kemampuan yang asalnya sama. Tetapi, berbeda dengan Iqbal, 

Yusuf Ali mempertahankan dua sisi kemampuan fungsional hati: berfikir 

dan merasa.32 

                                                 
32 Syamsul Hadi, Islam Spiritual, 206. 
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Dengan potensi ini, qalb mampu menangkap hal-hal yang diluar 

penglihatan indera, memperoleh ilmu-ilmu laduni, yang bersifat metafisik, 

dan mengungkap rahasia ketuhanan serta mampu mengantarkan manusia 

pada tingkat perkembangan perilaku yang amat shalih.33 

 

2. Macam-macam hati 

Hati itu bisa hidup dan bisa mati. Sehubungan dengan itu, hati 

dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Hati yang sehat. 

b. Hati yang mati. 

c. Hati yang sakit. 

Hati yang selamat di definisikan sebagai hati yang terbebas dari 

setiap syahwat, keinginan yang bertentangan dengan perintah Allah dan 

dari setiap syubhat, ketidakjelasan yang menyeleweng dari kebenaran. 

Hati ini selamat dari beribadah kepada selain Allah dan berhukum kepada 

selain Rasulullah. Ubudiyyahnya murni kepada Allah. Iradahnya, 

mahabbahnya, inabahnya, ikhbatnya, khasyyahnya, raja'nya, dan amalnya 

semuanya lillah, karena-Nya. Jika mencintai, memberi, membenci, dan 

menahan diri semuanya karena Allah. Ini saja dirasa tidak cukup sehingga 

ia terbebas dari sikap tunduk dan berhukum kepada selain Rasulullah 

SAW. Hatinya telah terikat kepadanya dengan ikatan yang kuat untuk 

menjadikannya sebagai satu-satunya panutan dalam perkataan dan 

                                                 
33 H. Abdullah Hadziq, Rekonsiliasi Psikologi Sufistik Dan Humanistik (Semarang: 

RaSAIL, 2005), 106. 
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perbuatan. Ia tidak akan berani bersikap lancang mendahuluinya dalam hal 

aqidah, perkataan ataupun perbuatan. 

Hati yang mati adalah hati yang tidak mengenal siapa Rabbnya. Ia 

tidak beribadah kepada-Nya dengan menjalankan perinyah-Nya atau 

menghadirkan sesuatu yang dicintai dan diridhoi-Nya. Hati model ini 

selalu berjalan bersama hawa nafsu dan kenikmatan duniawi, walupun itu 

dibenci dan dimurkai oleh Allah. Ia tidak peduli dengan keridhoan atau 

kemurkaan Allah. Baginya, yang penting adalah memenuhi keinginan 

hawa nafsu. Ia menghamba kepada selain Allah. Jika mencintai, 

membenci, memberi dan menahan diri semuanya karena hawa nafsu. 

Hawa nafsu telah menguasai dirinya dan lebih ia cintai daripada keridhoan 

Allah. Hawa nafsu telah menjadi pemimpin dan pengendali baginya. 

Kebodohan adalah sopirnya, dan kelalaian adalah kendaraan baginya. 

Seluruh pikirannya dicurahkan untuk menggapai target-target duniawi. Ia 

diseru kepada Allah dan dunia akhirat tetapi ia berada ditempat yang jauh 

sehingga ia tidak menyambutnya. Bahkan ia mengikuti setiap setan yang 

sesat. Hawa nafsu telah menjadikannya tuli dan buta selain kepada 

kebatilan. Bergaul dengan orang yang hatinya mati ini adalah penyakit, 

berteman dengannya adalah racun, dan bermajlis dengan mereka adalah 

bencana.  

Hati yang sakit adalah hati yang hidup namun mengandung 

penyakit. Ia akan mengikuti unsur yang kuat. Kadang-kadang ia cenderung 

kepada kehidupan dan kadang-kadang pula cenderung kepada penyakit. 
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Padanya ada kecintaan, keimanan, keikhlasan dan tawakal kepada Allah 

yang merupakan sumber kehidupannya. Padanya pula ada kecintaan dan 

ketamakan terhadap syahwat, hasad, kibr, dan sifat 'ujub, yang merupakan 

sumber bencana dan kehancurannya. Ia ada diantara dua penyeru: penyeru 

kepada Allah, Rasul dan hari akhir, dan penyeru kepada kehidupan 

duniawi. Seruan yang akan disambutnya adalah seruan yang paling dekat, 

paling akrab.34 Siapa yang lebih mencintai sesuatu ketimbang Allah maka 

hatinya sakit, sebagaimana setiap perut yang lebih menyukai tanah 

ketimbang roti dan air atau tak berselera kepada roti dan air maka perut 

tersebut berarti sakit. Itulah tanda-tanda penyakit dengan hal ini diketahui 

bahwa semua hati sakit kecuali yang dikehendaki Allah.35 

  

3. Memelihara hati 

Mengingat pentingnya kedudukan dan peran penting yang 

dimainkan oleh hati, yaitu sebagai pusat kehidupan moral dan spiritual 

manusia, maka sangat wajar jika hati memperoleh perhatian yang 

sepantasnya. Makna pemeliharaan ditekankan daripada yang yang lain, 

misalnya istilah manajemen hati atau Tazkiyatun Nafs atau al-Tarbiyat ar-

Ruhiyah, adalah karena menurut Yusuf ali hati dari segi penciptaan pada 

dasarnya suci, atau bersih dari noda, sehingga implikasinya adalah bahwa 

                                                 
34 Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah et. al., Tazkiyah an-Nafs, terj. Imtihan asy-Syafi'i (Solo: 

Pustaka Arafah,t.t), 24. 
35 Sa'id Hawwa, Mensucikan Jiwa: Knsep Tazkiyyatun Nafs Terpadu Intisari Ihya' 

Ulumuddin Al-Ghazali, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press, 2001), 165. 
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seseorang harus mampu memelihara hatinya agar tetap bersih dan suci dari 

noda atau dosa (rayn). Mengenai kesucian hati ini, Yusuf ali menyatakan: 

Hati manusia, sebagaimana diciptakan oleh Allah, adalah bersih dan tak 

ternoda. Setiap manusia melakukan perbuatan buruk, hal itu akan 

menempelkan karat pada hatinya. Namun, dengan taubat dan 

pengampunan, karat tersebut dibersihkan. Jika tidak ada taubat dan 

pengampunan maka karat itu akan semakin menebal dan menyebar, hingga 

hati tertutup, dan akhirnya orang tersebut mati dengan kematian spiritual. 

Noda atau karat semacam inilah yang mengaburkan cara pandangnya pada 

kebenaran, yang bagi orang lain jelas. Beginilah, kenapa ia 

memperolokkan kebenaran dan mempertahankan kepalsuan di dalam 

dadanya. 

Hati dari segi penciptaan memang suci dan bersih dari noda. 

Karena kesuciannya, hati bersifat memancarkan cahaya dan merupakan 

lokus intervensi spiritual Allah dalam spritualitas manusia. Namun, hati 

menjadi gelap dan karenanya tidak dapat menjalankan fungsi membimbing 

kehidupan spiritual manusia. Tugas manusia adalah memelihara hatinya 

agar tetap berfungsi sebagai sarana bimbingan langsung Allah kepada 

manusia. Kebanyakan penulis spiritual menyebutkan bahwa hati 

senantiasa membisikkan yang benar dan baik, namun dalam perspektif al-

Quran, juga perspektif yang dianut oleh Yusuf Ali, dari hati juga muncul 

hasrat yang kurang baik, atau belum tentu baik. Oleh karena itu, menurut 

Yusuf Ali, untuk menempuh jalan lurus yang diridhoi oleh Allah, 
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seseorang tidak bisa hanya mengandalkan bisikan hati, atau hanya 

memperhatikan kebijaksanaan diri, akan tetapi harus dengan sikap rendah 

diri memohon pertolongan Allah agar ditunjukkan jalan lurus yang 

sebenarnya.36 

                                                 
36 Syamsul Hadi, Islam Spiritual, 215. 


