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A. Pendahuluan 

Kepribadian Qur’ani adalah kepribadian yang dibentuk dari susunan sifat-sifat 
yang diambil dari nilai-nilai yang diajarkan Allah dalam al-Qur’an, yang dengannya 
bisa terstruktur elemen-elemen dari ajaran al-Qur’an yakni kepribadian yang utama 
yang melahirkan nilai-nilai qurani yang bisa mewarnai dan menjelma dalam 
kehidupan nyata. 

Sifat-sifat yang bisa mewarnai dalam kepribadian seorang muslim adalah jiwa 
yang berman, jiwa yang tenang, jiwa yang rela, jiwa yang sabar, jiwa yang tawakal, 
jiwa yang jujur, jiwa yang amanah, jiwa yang syukur, jiwa yang cerdas, yang berani, 
jiwa yang demokratis (tidak dictator dan otoriter), jiwa yang positif, jiwa yang 
optimistis, jiwa yang pemurah, jiwa yang tobat, jiwa yang  takwa, jiwa yang ihsan, 
jiwa konsisten (istiqamah), dan jiwa yang bahagia.  

 
 

B. Penjelasan  
 

1. Jiwa yang beriman 

Jiwa yang beriman adalah jiwa yang secara langsung memperoleh cahaya iman 

secara mantap dalam hatinya, sehingga terdorong untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang bermanfaat baik bagi individunya maupun masyarakat.  

Jiwa beriman adalah jiwa yang tidak hanya menginginkan kebutuhan materi 

semata, namun juga kebutuhan non materi (batin) yakni kedamaian, keamanan, 

kesentosaan, keharmonisan dan ketentraman hati.  

Dikatakan memiliki jiwa yang beriman, apabila dimensi-dimensi keimanan 

telah masuk dan meresap dalam hatinya dengan mantap tanpa ada keraguan 

sedikit pun, seperti beriman kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-

Nya, hari akhir dan beriman kepada qadar baik dan buruk. Namun, apabila 

dimensi-dimensi keimanan belum masuk dalam hatinya, hanya sampai pada 

jiwanya saja maka tidak dikatakan ia memiliki jiwa yang beriman. Apalagi 

keimanan tersebut masih menjadi wacana pemikiran dalam ranah kognitif. 

Dengan demikian, Allah menegaskan kepada kita dalam firman-Nya surat al-

Hujurat ayat 14, sebagai berikut: 

 .مْ قَاَلِت األْعرَاُب آَمنَّا ُقْل ملَْ تـُْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإلميَاُن ِيف قـُُلوِبكُ 

  ]14:49[احلجرات
Dari ayat tersebut dapat dipahami sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir dalam 

tafsinya, bahwa iman tersebut lebih khusus daripada Islam sebagai pemahaman 

Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah dan hal tersebut ditunjukan dalam hadis jibril dari 

riwayat al-Bukhari dan Muslim, dimana Jibril bertanya tentang Islam, Iman dan 

Ihsan. Kedudukan Islam bersifat umum, iman bersifat khusus dan ihsan lebih 

khusus (Ibnu Katsir, 2000: 389). 

Dalam ayat ini pula, kita mendapatkan gambaran penjelasan tentang iman, 

bahwa iman itu merupakan persoalan hati bukan persoalan jiwa, maka apabila 

hatinya telah beriman kepada enam pilar tersebut di atas maka dikatakan 

manusia (individu muslim) itu sudah memiliki jiwa yang beriman, dan sebaliknya.  

Jiwa yang beriman adalah jiwa yang tidak cenderung kepada tindakan-

tindakan yang dzalim (aniaya). Karena pada dasarnya keimanan yang benar (al-

Iman al-shahih) tidak wajar bercampur dengan kedzaliman karena kedzaliman 

tidak mungkin menyatu dengan keimanan yang benar, karena keimanan memiliki 



kecenderungan kepada kebaikan, keadilan, kedamaian, keselamatan dan kepada 

penunaian hak-hak yang diajarkan Allah dan rasul-Nya.  

Jiwa yang beriman seharusnya lebih banyak melahirkan tindakan-tindakan 

adil sebagai lawan dari tindakan-tindakan dzalim. Sebagaiman ditegaskan dalam 

firman Allah SWT: 

  )82: 6نعام (األ الَِّذيَن آَمُنوا َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك َهلُُم األْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 
Ibnu Katsir mengatakan sebagai berikut: 

قيامة، له، ومل يشركوا به شيئا هم اآلمنون يوم ال أي: هؤالء الذين أخلصوا العبادة � وحده ال شريك،

 )294: 3(إبن كثري املهتدون يف الدنيا واآلخرة.
2. Jiwa yang tenang (Nafsu al-Muthmainnah) 

 

Dalam ayat al-Qur’an manusia itu memiliki tiga tingkatan nafsu (jiwa), antara 

lain:  

a. Nafsu ammarah adalah nafsu yang memerintahkan kepada perbuatan-

perbuatan yang jelek atau perbuatan yang rendah. Nafsu tersebut disebut 

nafsu hayawaniyah atau nafu hewani, yang menurut pakar psikologi disebut 

nafsu atau jiwa bawah sadar. Sebagaimana firman Allah SWT surat Yusuf 12: 

53 sebagai berikut: 

 َوَما أُبـَّرُِئ نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس ألمَّاَرٌة ِ�لسُّوِء ِإال َما َرِحَم َريبِّ ِإنَّ َريبِّ َغُفوٌر َرِحيمٌ 

b. Nafsu lawwamah adalah nafsu yang mencela atau menyalahkan dirinya sendiri 

karena melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari apa yang 

digariskan Allah SWT. Jika tindakan tersebut menimbulkan penyesalan yang 

jujur dalam hatinya (an-Nadm) bahwa perbuatan tersebut adalah salah maka 

dimungkinkan ia kembali kepada jalan yang benar dengan cara bertobat 

kepada-Nya dan tetap berada dalam jalan Allah (fi Sabillah). Inilah yang disebut 

dengan nafsu insaniyah (jiwa insani), yang dalam pandangan pakar psikologi 

disebut jiwa ambang sadar. 
 

c. Nafsu muthmainnah adalah jiwa yang mempunyai kecenderungan untuk 

semakin dekat kepada Allah SWT, penuh ridha dan diridhai, senang bergabung 

dengan orang-orang shaleh dan jiwa yang sesuai calon penghuni surga. Nafu 

ini adalah nafsu yang dikecualikan oleh Allah dalam firman-Nya dengan kata 

  .(kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rab-ku/ Allah) ِإال َما َرِحَم َريبِّ 

Jiwa yang tenang dimaksudkan juga jiwa yang cenderung menginginkan 

kehidupan yang sesuai dengan apa yang digariskan Allah SWT dan 

mengerjakan nilai-nilai ketuhanan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat al-Fajar ayat 27-30: 

) 29) فَاْدُخِلي ِيف ِعَباِدي (28) اْرِجِعي ِإَىل َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة (27َ�أَيـَّتـَُها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة (

  ) 30َواْدُخِلي َجنَِّيت (
Nafsu muthmainnah merupakan nafsu yang hanya dimiliki oleh orang yang 
beriman dengan benar-benar kepada Allah SWT, mengerjakan amal shaleh 
dengan ikhlas dan selalu optimis bahwa amalan shaleh tersebut pasti dibalas 
oleh Allah SWT. Jiwanya akan selalu tenang dan ceria, tidak pernah merasa 
khawatir dan tidak pernah pula merasa bersedih. Dalam arti lain, jiwa  yang 
bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat.   
 



Wallahu A’lam bi al-Shawwab 
 

 




