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ABSTRACT
Theories of personality in psychology have grown into many schools and become
adequated theories describing human. It can be known into three major schools,
such as psychoanalysis, behavioralism, and humanistic. One topic which theory
personality has is personality structure. Personality structure can not literally be
found in theory of personality in its original courses. It is only fully understood on
studies especially in psychoanalysis schools. Islamic thought, prior to become
Islamic Psychology, had ever discussed such topic before psychoanysis grew. Rûh
and nafs fundamental concepts explanating characteristic of personality structure
in Islam.
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PENDAHULUAN
Kepribadian
Istilah kepribadian (personality) banyak diungkapkan dalam kajian teori
kepribadian (theory of personality) bidang ilmu psikologi. Kepribadian selalu di
hubungkan dengan mendeskripsikan objek individu baik diri sendiri atau orang
lain. Dasar pemahaman tersebut cukup sederhana apabila kepribadian di lihat
seperti itu, namun pengertiannya perlu dijelaskan lebih lanjut agar kepribadian
dalam pembahasan teori kepribadian atau psikologi mempunyai batasan-batasan
jelas dengan apa yang dimaksud dengan kepribadian, karena kepribadian dapat
lebih dipahami dari pada sekedar karakter-karakter pribadi yang tampak semata.
Pertama, kepribadian dihubungkan dengan bagaimana orang lain melihat diri
“kita”. Personality, yang berarti kepribadian, berasal dari bahasa Latin, persona,
yaitu topeng yang digunakan dalam memainkan peran-peran tertentu. Ini juga
membawa pengertian bahwa diri kita pun harus menyesuaikan–seperti memainkan
peran-peran tertentu–dengan lingkungan-lingkungan di sekitar kita dengan cara
menampilkan aspek-aspek eksternal yang nyata dan dapat dilihat oleh orang lain.
Pengertian yang sering dipahami oleh orang lain adalah bahwa kepribadian
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diartikan secara sederhana yaitu bagaimana orang lain melihat diri kita, demikian
pula diri kita tampak secara jelas seperti yang dilihat oleh orang lain.
Kedua, kepribadian mencerminkan karakteristik yang bertahan lama.
Tidak seperti penjelasan pertama bahwa apa yang tampak benar-benar
menggambarkan kepribadian seseorang, karena kepribadian di sisi lain juga
banyak melibatkan sisi subjektif dan sisi emosional yang tidak mungkin
ditampakkan semuanya. Ciri khas kepribadian yang bertahan lama ini
menggambarkan, bahwa kepribadian relatif stabil (stable) dan dapat diprediksi
(predictable). Bukan berarti kepribadian itu bersifat tetap dan tidak dapat berubah.
Seperti diketahui, bahwa seseorang dalam situasi tertentu dapat bersikap tenang
namun di lain waktu ia bisa menjadi panik. Itu semua hanya sebagian dari
kepribadiannya secara keseluruhan. Dengan kata lain, kepribadian tidak ‘kaku’
namun tidak berubah (unchanging). Pemahaman ini pernah menjadi kontroversi
pada tahun 1960-an dan 1980-an yaitu tentang hubungan variabel sifat (trait)
individu terhadap variabel situasi (kondisi lingkungan).
Ketiga, kepribadian merupakan karakteristik yang unik. Ini berangkat dari
bahwa manusia pada dasarnya mempunyai keunikan baik secara fisik maupun
secara phsikis. Meski mungkin saja di antara manusia ditemukan persamaan,
namun satu individu dipastikan akan mempunyai karakter-karakter yang berbeda
dari individu lainnya. Ini juga berarti bahwa keunikan ini dapat bertahan lama dan
juga dapat berubah sesuai dengan situasi-situasi yang ada (Schultz 2001).
Tidak semua pakar psikologi menyetujui pengertian kepribadian seperti
yang telah dijelaskan di atas. Namun, dari pengertian–pengertian yang telah
disampaikan, penulis mencoba menyederhanakan pengertian kepribadian, yaitu
karakteristik-karakteristik yang bertahan lama (stabil) namun tidak rigid–dan
bersifat unik. Menurut James E. Chaplin mengartikan struktur ialah satu
organisasi permanen, pola atau kumpulan unsur-unsur yang bersifat relatif stabil,
menetap dan abadi (Mujib 2006).
Secara sederhana, istilah struktur kepribadian dapat dipahami sebagai apaapa yang dapat membentuk keseluruhan sifat-sifat dari manusia sehingga
terbentuk dalam perilakunya. Menurut Kurt Lewin, Psikologi Medan, menyatakan
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bahwa struktur kepribadian ialah cara melukiskan suatu entitas yang terpisah dari
hal-hal lainnya yang ada di dunia. Dengan demikian, struktur kepribadian dapat
diartikan sebagai integrasi dari sifat-sifat dan sistem-sistem yang menyusun
kepribadian, atau lebih lengkapnya ialah aspek-aspek kepribadian yang bersifat
relatif stabil, menetap, dan abadi serta merupakan unsur-unsur pokok
pembentukan tingkah laku individu (Ibid).
Setidaknya terdapat tiga elemen pokok yang berhubungan dengan struktur
kepribadian, yaitu: (a) struktur kepribadian ialah suatu komponen yang mesti ada
dalam setiap pribadi. Setiap individu yang berbeda-beda bagaimanapun akan
mempunyai struktur kepribadian. (b) eksistensi struktur dalam kepribadian
manusia memiliki ciri stabil. Kepribadian manusia seperti kita ketahui walaupun
kepribadian manusia tidak lepas pada situasi-situasi yang mengelilinginya, namun
ia tetap stabil dan tidak berubah pada dasarnya, dan (c) kepribadian individu
merupakan aktualisasi dari proses integrasi sistem-sistem atau aspek-aspek
struktur seperti berpikir dan bertindak. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa
struktur kepribadian senantiasa ada dalam masing-masing individu, bersifat stabil
dan diaktualisasikan dalam bentuk perilaku manusia.
Dalam aliran-aliran psikologi umum (barat), struktur manusia hanya
dibicarakan pada mazhab pertama, yaitu psikoanalisis. Mazhab setelahnya seperti
psikobehavioralistik kurang tertarik pada struktur kepribadian ini. Setelah mazhab
psikohumanistik popular, struktur kepribadian kembali diperhatikan karena
mazhab

berusaha

menyeimbangkan

antara

mazhab

psikoanalisis

dan

psikohumanistik. Walaupun dalam kenyataannya terdapat beberapa mazhab dalam
aliran psikologi barat dan masing-masing menunjukkan ketertarikan dan
ketidaktertarikan terhadap struktur kepribadian, namun semua kajian tentang
struktur kepribadian ini dapat ditemukan dalam teori-teori kepribadian dan
psikologi.

STRUKTUR KEPRIBADIAN DALAM ISLAM
Teori-teori kepribadian dalam Islam memang tidak sedinamis dan
sekompleks teori kepribadian barat, walaupun warisan keilmuan Islam pada masa
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lampau sebenarnya sudah memberikan kontribusi awal bagi perkembangan teori
kepribadian Islami. Dalam pengertian umum atau kontemporer, kepribadian
dikenal dengan istilah syakhshiyah ( )اﻟﺸﺨﺼﯿﺔyang dapat disepadankan dengan
personality. Istilah syakshiyah sendiri belum pernah ditemukan dalam khazanah
Islam klasik, namun padanan katanya (tidak berarti sama) dalam membahas
tentang kepribadian manusia dapat ditemukan dalam istilah akhlaq ()أﺧﻼق.
Perbedaannya ialah bahwa istilah akhlaq sudah dimuati oleh nilai-nilai keislaman,
sehingga bersifat normatif. Dalam hal ini ilmu akhlaq lebih menggambarkan
bagaimana bentuk ‘kepribadian islami’ yang ideal.
Pendapat di atas dapat kita lihat dalam kitab-kitab yang dibahas oleh Imam
al-Ghazali, seperti Ihya Ulumuddin dan Ibn Miskawayh dalam Tahdzib al-Akhlaq.
Dalam ilmu-ilmu akhlaq terdahulu, banyak ditemukan kajian mendalam
bagaimana pembentukan akhlaq yang benar, baik dengan cara latihan ataupun
dengan cara menjauhi hal-hal yang dapat menghalanginya. Pembahasan tersebut
pada akhirnya akan membawa pada seperti apakah struktur kepribadian Islam
yang sebenarnya.
Ada satu hal yang membedakan antara struktur kepribadian yang dikaji
pada psikologi Barat dengan yang ada di agama Islam, yaitu posisi ruh. Dalam
kajian Barat, istilah ruh (atau yang serupa dengannya) tidak akan ditemukan,
namun sebaliknya dalam Islam posisi ruh begitu esensial. Dalam struktur
kepribadian Islam, ditemukan pembagian-pembagian yang membentuk struktur
seperti struktur pada aliran psikoanalisis. Pada terminologi Islam, ketiga bagian
tersebut dikenal dengan istilah jasad ( اﻟﺠﺴﺪ/ )اﻟﺠﺴﻢ, ruh ()اﻟﺮوح, dan nafs ()اﻟﻨﻔﺲ:

Jasad
Jasad merupakan organisme fisik seperti halnya hewan atau tumbuhan
yang berupa materi dan mempunyai bentuk, sehingga termasuk alam fisik.
Menurut Ikhwan al-Safa dan Ibn Sina, pada umumnya materi yang terbentuk tidak
bisa lepas dari empat unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara termasuk dalam
pembentukan manusia (Ibid).
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Dalam pemikiran Islam, dikenal juga dengan apa yang disebut al-hayah.
Al-hayah sendiri berbeda dengan ruh, sehingga apabila dikatakan matinya alhayah tidak berarti matinya ruh. Untuk dapat mengetahui karakteristik al-hayah,
dapat kita lihat pada apa yang disebut dengan kematian. Al-hayah mempunyai
batas untuk sampai kepada kematian (al-mawt) yaitu apa yang biasa disebut
dengan ajal. Al-hayah tidak dipisahkan dengan organ fisik manusia, sehingga
apabila dikatakan organ fisik tersebut menua atau dirusak (akibat kecelakaan yang
menyebabkan kematian atau bunuh diri), maka daya hidupnya akan semakin
berkurang sehingga manusia pada dasarnya akan dihadapkan pada kematian. Oleh
karena itu, bisa diketahui bahwa fisik manusia itu sendiri mempunyai potensi di
luar ruh itu sendiri. Perbedaannya dengan struktur kepribadian Barat ialah,
organisme fisik dalam pengertian keilmuan Islam hanya dibatasi pada sifat materi
yang mempunyai daya hidup semata dan belum sampai kepada bagaimana
organisme fisik mampu berperilaku.

Ruh
Ruh merupakan bagian dari struktur kepribadian Islam yang khas dan
membedakannya dari struktur kepribadian Barat. Ruh menjadi bagian penting
dalam kajian psikologi Islam (termasuk teori kepribadian Islam). Mengabaikan
ruh dalam pembahasan psikologi Islam akan dapat mengacaukan sistem psikologi
Islam. Hal ini memang tidak bisa dilepaskan dari pandangan Al-Quran yang
banyak menyebutkan istilah ruh itu sendiri dengan berbagai pengertian yang
bermacam-macam pula (al-Hijr: 29, al-Sajdah: 9, Maryam: 17, al-Jasiyat: 52, alNaba: 38). Banyak pula yang beranggapan istilah ruh itu sama dengan istilah nafs,
seperti pendapat Ikhwan al-Safa–dan filosof muslim lainnya–yang mengatakan
bahwa ruh dan nafs adalah substansi yang sama. Abu Bakar ibn al-Anbari
menyamakan ruh dengan nafs, namun hanya terdapat pada sifat jender dari istilah
tersebut. Menurutnya, ruh untuk penyebutan laki-laki ( )ﻣﺬﻛﺮdan nafs untuk
penyebutan perempuan ()ﻣﺌﻨﺚ.
Walaupun cukup banyak pendapat yang mengatakan bahwa istilah ruh dan
nafs itu sama, namun pendapat mayoritas dan lebih banyak dipakai ialah bahwa
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ruh secara substansi berbeda dengan nafs. Hal ini bisa dilihat dari pendapat
tentang ruh itu sendiri: (1) ruh merupakan jism atau materi, tidak bersifat ruhani
(namun berbeda dengan jasmani). Ruh diibaratkan sebagai darah dan singgah
pada jism. Ini bisa diartikan bahwa ruh tidak berbeda dengan al-hayah atau
nyawa seperti dalam pembahasan tentang jasad, (2) ruh bersifat ruhani, tidak
sekalipun bersifat jasmani dan tidak tersusun dari materi, dan mempunyai alam
tersendiri. Hal ini lebih dikenal dengan istilah nafs. Ruh dalam pengertian ini
mempunyai eksistensi tersendiri di luar jasad namun menyatu di dalam jasad, (3)
gabungan, dimana ruh merupakan kesatuan antara jiwa (nafs) dan badan.
Banyaknya pendapat yang mengatakan tentang ruh ini membawa
konsekuensi bahwa ruh bisa berarti nafs atau bisa pula tidak berarti nafs. Pada
akhirnya pendapat tentang ruh itu sendiri akan berbeda dengan pendapat tentang
nafs, karena masing-masing mempunyai potensi yang berbeda dan memainkan
peran penting dalam pembentukan kepribadian islami. Hal ini bisa dilihat, bahwa
pembahasan tentang ruh memang lebih spesifik daripada nafs di mana ruh bersifat
asli dan nafs terikat oleh duniawi dan badaniah. Pendapat ini banyak dipakai oleh
kaum sufi yang umumnya memisahkan dimensi fisik dan lebih banyak
memberikan perhatian pada dimensi metafisik. Pendapat lain ditunjukkan oleh
pendapat Ibn Abbas, bahwa manusia memiliki ruh dan juga memiliki nafs.
Menurutnya, di dalam nafs terdapat akal sehingga dengan nafs manusia dapat
berpikir, sedangkan peran ruh ialah daya hidup.
Lebih jauh lagi, bahwa ruh mempunyai natur tersendiri diungkapkan oleh
para filosof muslim. Ibn Sina misalnya berpendapat, bahwa ruh membuat jasad
alami manusia sempurna dan memiliki kehidupan dengan daya, karena ruh berasal
dari alam perintah (al-amar) yang mempunyai sifat berbeda dengan jasad
disebabkan karena ia berasal dari Allah. Hal inilah yang menjadikan ruh sebagai
sebuah kesempurnaan bagi jasad. Filosof Muslim, Ibn Rushd tidak berbeda jauh
dengan pendapat Ibn Sina yang mengatakan bahwa ruh sebagai citra
kesempurnaan awal bagi jasad alami yang organik, namun penekanan Ibn Rushd
ialah bahwa ruh dibedakan dengan kesempurnaan yang lain yang merupakan
pelengkap dirinya yang tercermin dalam perbuatan-perbuatan. Ruh juga disebut
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organik karena ruh menunjukkan jasad yang terdiri dari organ-organ. Imam alGhazali berpendapat bahwa ruh merupakan lathifah (sesuatu yang halus) yang
membedakan dari materi fisik. Selain itu ruh juga mempunyai potensi untuk
berpikir, mengetahui, dan mengingat. Ruh dengan demikian menjadi penggerak
bagi keberadaan jasad manusia dan bersifat ghaib.

Nafs
Setelah memahami penjelasan tentang ruh yang pada awalnya istilah
tersebut tidak berbeda dengan nafs, pada bagian selanjutnya istilah nafs akan
dijelaskan lebih jauh termasuk yang membedakannya dari ruh. Untuk mengambil
sebuah istilah dalam keilmuan Islam, para ilmuan Muslim pada umumnya tidak
melepaskan istilah tersebut dari penjelasan Al-Qur’an. Istilah nafs sendiri sendiri
cukup banyak digunakan bahkan ‘tumpang tindih’ antara istilah ruh dan yang
lainnya. Ahmad Mubarok menjelaskan bahwa di dalam al-Qur’an sendiri kata
nafs (dalam berbagai bentuknya) diulang sebanyak 303 kali (Mubarok 2001).
Beberapa di antaranya nafs dapat diartikan: (1) nafs berarti diri atau
seseorang. Ali Imran (3): 61, Yusuf (12): 54, Al-Dzariyat (51): 21, (2) nafs berarti
diri Tuhan. Al-An’am (6): 12, 54, (3) nafs berarti person sesuatu. Al-Furqan (25):
3, al-An’am (6): 130, nafs sebagai roh. Al-An’am (6): 93, (4) nafs sebagai jiwa.
Al-Syams (91): 7, al-Fajr (89): 27, (5) nafs sebagai totalitas manusia yang
memiliki dimensi jiwa dan raga. Al-Maidah (5): 32, al-Qasas (28): 19, 33, (6) nafs
sebagai sisi dalam manusia yang melahirkan tingkah laku. Al-Ra’d (13):11, alAnfal (8): 53 (Mujib, op cit: 63).
Bila dibandingkan dengan pengertian ruh, istilah nafs seperti yang
dijelaskan dalam Al-Qur’an justru lebih luas dan hal ini cukup membedakannya
dari ruh yang telah dijelaskan di atas. Apabila pengertian nafs disimpulkan, akan
kita dapatkan bahwa nafs melibatkan tidak hanya pengertian khusus ruh saja,
namun juga melibatkan unsur jasadi di dalamnya sehingga istilah nafs dapat
terbentuk. Dengan kata lain, nafs memiliki arti psikofisik manusia, yaitu integrasi
antara dimensi fisik dan psikis manusia atau gabungan antara ruh dan jasad di
dalamnya. Kapankah terjadinya integrasi tersebut? Apabila dihubungkan dengan
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hadits sebelumnya tentang penciptaan manusia (riwayat Imam Bukhari dan Imam
Ahmad bin Hanbal), maka akan kita dapatkan bahwa bersatunya ruh dan jasad
terjadi pada janin yang berusia 4 bulan, sehingga setelah itu terbentuk nafs.

Struktur Nafs
Setelah menjelaskan pengertian jasad, ruh, dan nafs sebagai struktur
kepribadian Islam, hal tersebut tidak berhenti di situ saja. Nafs sendiri pun
mempunyai struktur sendiri yang pada tingkat inilah struktur kepribadian Islam
dalam khazanah Psikolgi Islam akan terbentuk. Secara sederhana, dari gambaran
yang telah dijelaskan, penulis mencoba memberikan gambaran sederhana tentang
Struktur Kepribadian Islami:

JASAD + RUH = NAFS
|
------------------------------------------------------------------------|
|
|
QALB

AQL

NAFS (Hawa Nafsu)

Dari gambar di atas Struktur Kepribadian Islami sesungguhnya terletak
pada pola NAFS ke bawah atau yang lebih dikenal dengan Struktur Nafsani.
Terbentuknya perilaku dan akhlak pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh Qalb,
Aql, dan Nafs. Ini yang membuat kepribadian menjadi dinamis.

Kalbu (Qalb)
Al-Ghazali membagi kalbu dari dua aspek. Pertama, kalbu jasmani, yaitu
daging sanubari yang berbentuk seperti jantung pisang yang terletak di dalam
dada sebelah kiri. Ini merupakan organ fisik yang terdapat di dalam dada manusia.
Kedua, kalbu ruhani, yaitu sesuatu yang bersifat halus (lathif), rabbani, dan ruhani
yang berhubungan dengan kalbu jasmani. Manurut Imam al-Ghazali kalbu yang
merupakan esensi manusia yang sesungguhnya ialah kalbu yang kedua ini.
Kalbu seperti diketahui memiliki karakter-karakter khusus di mana ia
memiliki insting yang disebut dengan al-nur al-ilahi (cahaya ketuhanan) dan al-
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bashirah al-bathinah yang memancarkan keimanan dan keyakinan kepada RabbNya. Kalbu sendiri diciptakan oleh Allah sesuai dengan fitrah asalnya (bersifat
asli) dan berkecendrungan menerima kebenaran dari-Nya. Dapat kita pahami
bahwa kalbu sendiri pada dasarnya bersifat suci dan berpotensi untuk menerima
kebenaran dan kebaikan, kalbu berfungsi sebagai pemandu, pengontrol, dan
pengendali semua tingkah laku manusia, namun di satu sisi kalbu dapat berubah,
bisa menjadi baik dan buruk, oleh karenanya kalbu bersifat tidak konsisten
(Mubarak, op cit.:7).
Kalbu sendiri pada dasarnya mempunyai daya. Ini bisa dilihat dari: (1)
daya indrawi, seperti penglihatan dan pendengaran. Menurut al-Ghazali fungsi
indrawi kalbu bisa disebut sebagai indra ke-enam, (2) daya psikologis, seperti
kognisi, emosi, konasi. Untuk kalbu sendiri daya emosilah yang lebih dominan,
(3) karena daya emosi kalbu yang lebih dominan maka kalbu mempunyai daya
rasa (al-syu’ur) sehingga mempunyai daya rasa (feeling) yang begitu kuat.

Akal (Aql)
Berbicara tentang akal, tidak bisa dilepaskan dari kemampuan kognitif dan
intelektual manusia. Dalam psikologi Islam sendiri (atau dalam keilmuan Islam
itu sendiri) makna akal perlu dipahami kembali seperti apakah fungsi dari akal
tersebut. Secara etimologi, akal memiliki arti: al-imsak yaitu menahan, al-ribath
yaitu mengikat, al-hajr yaitu menahan (terutama dari yang dilarang), al-nahi yaitu
melarang, dan al-man’u yaitu mencegah.
Dapat dipahami bahwa fungsi akal bersifat mengendalikan. Bagaimana
fungsi berpikir dapat mengendalikan? Akal dengan kata lain berusaha
mengendalikan potensi-potensi yang salah menjadikan dan mengarahkan kepada
potensi-potensi yang benar. Dengan demikian fungsi akal dalam pengertian Islam
lebih luas dari pada yang dipahami yang membatasinya hanya pada kemampuan
berpikir semata. Ini bisa dilihat bahwa akal mempunyai dua makna. Pertama,
akal jasmani yaitu otak, yang seonggok daging yang terlindungi oleh tengkorak.
Kedua, akal ruhani yaitu cahaya ruhani dan daya nafsani yang dipersiapkan untuk
memperoleh pengetahuan (ma’rifat) dan kognisi (mudrikat).
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Dalam kajian-kajian filsafat Islam, akal yang dipahami ialah akal dalam
pengertian kedua. Begitu juga dalam struktur kepribadian dalam Islam, dipahami
yaitu, akal berfungsi untuk mengendalikan atau mengarahkan individu pada
sesuatu yang baik atau yang buruk. Menurut Imam al-Ghazali akal mempunyai
empat pengertian: (1) sesuatu yang membedakan manusia dan hewan, (2) ilmu
yang lahir saat mencapai akil baligh, sehingga mampu membedakan mana yang
baik dan benar, (3) ilmu yang didapat dari pengalaman, dan (4) kekuatan yang
dapat

menghentikan keinginan yang bersifat naluriah, mengekang dan

menundukkan syahwat yang selalu menginginkan kenikmatan (Mujib op cit:
2006).

Hawa nafsu
Istilah nafs dan hawa nafsu selalu ‘tumpang tindih’ sehingga sulit bagi
seseorang untuk mengetahui mana nafs yang merupakan struktur nafsani dan
mana yang merupakan nafsu (hawa nafsu). Pengertian ini memang mirip.
Pertama, nafsu merupakan nyawa manusia (nafas) ditandai dengan keluar
masuknya udara dalam diri manusia. Tidak adanya nyawa bisa diketahui pada
terhentinya nafas. Kedua, nafsu merupakan sinergi jasmani-ruhani manusia dan
merupakan totalitas struktur kepribadian manusia (nafs). Hal ini lebih diartikan
sebagai struktur nafsani yang sedang dibahas saat ini. Ketiga, nafsu merupakan
daya nafsani yang memiliki dua kekuatan: yaitu kekuatan ghadhabiyah dan
syahwaniyah. Pada pengertian terakhir inilah hawa nafsu yang dimaksud.
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