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Judul  :  "Studi  Tentang  Penyakit-Penyakit  Hati  dan  Alternatif 

Penyembuhannya Menurut Perspektif Agama Islam". 

 

Skripsi  ini membahas  tentang “Studi Tentang Penyakit-Penyakit Hati dan 

Alternatif Penyembuhannya Menurut Perspektif Agama Islam. Penyakit-penyakit 

hati  dan  penawarnya  adalah  suatu  aspek  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan 

manusia terutama dalam menjalin interaksi sosial. Ini sangat penting kita ketahui, 

bukan  tidak mustahil  virus-virus  penyakit  hati  ini  telah menggerogoti  tanpa kita 

sadari. 

Berkaitan  dengan  hal  tersebut  penulis  akan  memulai  mengkaji  faktor-

faktor  yang  menyebabkan  timbulnya  penyakit  hati,  bagaimana  konsep  agama 

Islam  tentang  penyebuhan  penyakit  hati  serta  bagaimana  teknik  penyembuhan 

penyakit  hati  menurut  Perspektif  agama  Islam  sebagaimana  penulis  kemukakan 

dalam permasalahan, maka hipotesisnya adalah mendidik dan melatih hati dengan 

pengalaman  dan  praktek  nilai-nilai  ajaran  Islam  menjiwai  dan  mewarnai 

kepribadiannya  di  antaranya  dengan  berdzikir  dan  beribadah  kepada  Allah  Swt 

sebagai  upaya  mendekatkan  diri  (bertaqarrub)  kepada-Nya  serta  dapat 

menumbuhkembangkan  kualitas  kehidupan  seoptimal  mungkin  dan  dapat 

meningkatkan pengabdiannya kepada Allah Swt dan kepada sesamanya.  

Guna mencapai maksud pembahasan tersebut, penulis hanya menggunakan 

metode  library research (kepustakaan)  dengan  menelaah  sejumlah  buku-buku 

yang berkaitan dengan masalah tersebut. 

Dengan metode tersebut pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan bahwa 

apabila hati  sehat maka merupakan  suatu kenikmatan dalam kehidupan manusia 

(qalbun salim). 
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  BAB  I 

 PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam  adalah  agama  rahmat  bagi  manusia,  untuk  kesejahteraan  dan 

kebahagiaannya,  baik di  dunia maupun di  akhirat. Untuk  itu  Islam mengajarkan 

hal-hal yang menjadikan manusia hidup sejahtera dan bahagia, di antara ajarannya 

itu ialah tentang kesehatan, baik kesehatan jasmaniah maupun rohaniah. 

Kesehatan adalah sesuatu nilai yang paling berharga yang dimiliki oleh orang-

orang sehat. Uang dan harta yang banyak, menjadi suatu yang tidak lagi bernilai bagi 

seorang  yang  sakit.  Pepatah  mengatakan,  "kesehatan  itu  adalah  mahkota  di  atas 

kepala  orang-orang  yang  sehat,  tetapi  yang  mengetahuinya  adalah  orang  sakit." 

Sesungguhnya  ajaran  tentang  kesehatan  dalam  Islam  lebih  jauh  jangkauan  dan 

pembahasannya dari pembahasan ilmu kesehatan. 

Islam menetapkan  tujuan  pokok  kehadirannya  untuk  memelihara  agama, 

jiwa, akal, jasmani, harta, dan keturunan. Setidaknya tiga dari yang disebut di atas 

berkaitan  dengan  kesehatan.  Yaitu  jiwa,  akal  dan  jasmani.  Tidak  heran  jika 

ditemukan bahwa Islam amat kaya dengan tuntunan kesehatan. 

Ada  dua  istilah  literatur  keagamaan  yang  digunakan  untuk  menunjuk 

tentang pentingnya kesehatan dalam pandangan Islam, yaitu: (1) kesehatan, yang 

terambil dari kata sehat, dan (2) afiat.  
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Keduanya  dalam  bahasa  Indonesia,  sering  menjadi  kata  majemuk  sehat 

afiat.  Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia,  kata  afiat  dipersamakan  dengan 

“sehat”. Afiat artinya  "sehat"  dan  "kuat"1.  Sedangkan  sehat  (sendiri)  antara  lain 

diartikan sebagai keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya (bebas dari 

sakit).2  Sehat  adalah  keadaan  tubuh  yang  membuat  gerak  perbuatan  menjadi 

sempurna.3 

Majelis Ulama  Indonesia  (MUI), misalnya,  dalam Musyawarah Nasional 

Ulama  tahun  1983  merumuskan  kesehatan  sebagai  "ketahanan  jasmaniah, 

rohaniah,  dan  sosial  yang  dimiliki  manusia,  sebagai  karunia  Allah  yang  wajib 

disyukuri  dengan  mengamalkan  (tuntunan-Nya),  dan  memelihara  serta 

mengembangkannya." 4 

Sebagai  umat  Islam,  salah  satu  kewajibannya  adalah  menyeru  manusia 

agar  beriman  kepada Allah. Tugas  dan  kewajiban  yang  berat  ini  tentunya  harus 

benar-benar  disiapkan  sarana  dan  prasarana,  fisik  maupun  mental.  Olehnya  itu 

diperlukan  pandangan,  bagaimana  memandang  unsur-unsur  kekuatan  manusia 

yaitu,  hati  (jiwa),  akal  dan  jasmani  agar  dapat  merupakan  pondasi  dalam 

membentuk  manusia  mukmin  yang  benar-benar  dapat  melakukan  aktivitas  dan 

kewajibannya. 

                                                 

1
Dr. M. Quraish Shihab, M.A., Wawasan Al-Qur’an,  (Cet. VI; Mizan, Bandung, 1997),   

h. 181.  

2
Ibid.  

3
Muhammad  Adz-Dzahabi,  Resep Sehat Menurut Nabi Muhammad SAW, Penggubah 

K.H.M. Cholil Bisri, Karya Ilmu, Surabaya, h. 13.  

4
Dr. M. Quraish Shihab, op. cit., h. 182.  
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Hati manusia  perlu  ditumbuhkan dan dibentuk  sedemikian  rupa  sehingga 

utuh  dan  sehat.  Unsur  terpenting  dalam  membentuk  pertumbuhan  dan 

perkembangan  kejiwaan manusia  adalah  iman  yang  direalisasikan  dalam bentuk 

ajaran  agama.  Kepribadian  (jiwa)  yang  di  dalamnya  terkandung  unsur-unsur 

agama dan keimanan yang cukup teguh, akan mampu menghadapi permasalahan 

hidup  dengan  tenang.  Maka  Islam  memandang  perlu  bahkan  mengharuskan 

membina hati dalam ajaran agama. 

Setiap  orang  ingin  mencapai  kebahagiaan,  ketenangan  dan  kesuksesan. 

Tiada  seorang  pun  yang  ingin  susah  dan  gagal,  namun  dalam  kenyataannya 

tidaklah semua orang dapat mencapai kebahagiaan, banyak di antara mereka yang 

gagal,  bahkan  tidak  jarang  di  antara  mereka  yang  terjerumus  ke  dalam  lembah 

kebinasaan,  karena  tidak mampu menghadapi  tantangan  dan  tidak mendapatkan 

petunjuk dari Allah SWT. 

Dewasa  ini  banyak  manusia  yang  jauh  dari  agama  Allah,  maka  sebagai 

dampaknya adalah kemaksiatan merajalela, kerusakan tersebar di mana-mana, dan 

dapat  dikatakan  hampir  tidak  ada  orang  yang  dapat  terhindar  dari  kemungkaran 

selain mereka  yang  dipelihara  oleh Allah Swt.  Jika  suatu  saat mereka melemah 

atau  ingin  memperoleh  keuntungan  dalam  hal  materi,  maka  akan  ditempuhlah 

cara-cara yang buruk dan keji, seperti menggunjing, menghasut, mengadu domba, 

dan  menyebarkan  kerusakan.  Penyakit-penyakit  semacam  ini  telah  menjadi  ciri 

zaman kita sekarang. 
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Ada  banyak  penyakit  fisik  di  dunia  ini  yang  pada  umumnya  bisa 

disembuhkan  berdasarkan  ilmu  kedokteran.  Namun  masih  banyak  juga  yang 

belum bisa  disebuhkan  oleh  dokter,  yaitu  penyakit  hati  (menyangkut  kejiwaan). 

Dan inilah yang akan dibahas dalam skripsi ini.  

Ada  orang  yang  ditimpa  suatu  penyakit,  berbagai  macam  cara  telah 

ditempuh, tetapi penyakit tidak sembuh, malah makin parah. 

Al-Qur’an  sendiri  banyak  berbicara  tentang  penyakit  hati.  Dalam  Al-

Qur’an tidak kurang dari sebelas kali disebut istilah fi qulubihim maradh.  

فى قلوبهم مرض فزادهم اهللا مرضا 

 

(البقرة… 

 

 :۱۰

 

.( 

'Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya.…  

(QS. al-Baqarah (2) : 10).' 5 

 

Kata  qalb  atau  qulub  dipahami  dalam  dua  makna,  yaitu  akal  dan  hati. 

Sedangkan kara maradh biasanya  diartikan  sebagai  penyakit.  Secara  rinci  pakar 

bahasa  Ibnu  Faris  mendefinisikan  kata  tersebut  sebagai  "segala  sesuatu  yang 

mengakibatkan  manusia  melampaui  batas  keseimbangan/kewajaran  dan 

mengantar  kepada  terganggunya  fisik,  hati,  bahkan  kepada  tidak  sempurnanya 

amal seseorang.". 6 

Berkaitan dengan pembahasan di atas, Dr. Zakiah Darajat mengemukakan 

dalam buku bahwa: 

                                                 

5
Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah Al-Qur’an, 1971), h. 10.  

6
Dr. M. Quraish Shihab, op. cit., h. 189.  
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'Tidak seorang pun yang tidak ingin menikmati ketenangan dan kebahagiaan 

dalam  hidupnya.  Dan  semua  orang  akan  berusaha  mencarinya.  Meskipun 

tidak semuanya dapat mencapai yang diingininya itu. Bermacam sebab dan 

rintangan  yang  mungkin  terjadi,  sehingga  banyak  orang  yang  mengalami 

kegelisahan, kecemasan dan ketidakpuasan.'7 

 

Sesungguhnya  ketenangan  hidup,  ketenteraman  dan  kebahagiaan  sangat 

dipengaruhi  oleh  kesehatan  hati.  Walau  bagaimanapun  kondisi  yang  dihadapi, 

kalau  hati  seseorang  itu  sehat,  maka  insya Allah  hidupnya  tenang  dan  bahagia. 

Sebagaimana  kehidupan  para  Nabi  dan  Rasul  beserta  para  sahabat-sahabatnya. 

Mereka  banyak  menghadapi  rintangan,  hinaan,  penderitaan  dan  siksaan  dari 

orang-orang  yang  tidak  senang  kepada  mereka,  namun  hidupnya  selalu  tenang, 

tenteram  dan  bahagia,  tentu  hal  ini  tidak  terlepas  dari  kesehatan  hati  di  mana 

mereka  senantiasa konsisten mengamalkan ajaran  Islam dan  selalu mendekatkan 

diri kepada Allah Swt.  

Ketenangan  dan  ketenteraman  hidup  memang  sulit  dicapai  karena  pada 

dasarnya  dalam  diri  manusia  terdapat  kecenderungan  dua  arah  yaitu  ke  arah 

perbuatan  fasiq  dan  kepada  ketaqwaan.  Sebagaimana  firman Allah  dalam  surah 

Asy-Syams (91): 8. 

۸لهمها فجورها وتقواها (الشمس :  فا

 

( 

'Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaan.' 

(QS. Asy-Syams (91) : 8). 8 

                                                 

7
Zakiah Darajat, Kesehatan Mental, (Cet. XVI; Jakarta: Haji Mas Agung, 1990), h. 15.  

8
Departemen Agama RI. op.cit. h. 1064. 
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Dalam  tubuh  manusia  kedudukan  hati  adalah  raja  bagi  organ  tubuh 

manusia. Baik tidaknya seseorang ditentukan oleh hatinya. 

 

أال وإن فىالجسد مضغة٬ إذا صلحت صلح الجسد كله٬ وإذا فسدت فسد الجسد كله٬ أالوهى…

 

 

 9 القلب (رواه الشيخان)

'…Ketahuilah,  bahwa  di  dalam  tubuh  terdapat  segumpal  darah.  Jika 

segumpal darah  itu baik, maka baik pula seluruh  tubuh, dan  jika  segumpal 

darah  tersebut  rusak,  rusaklah  seluruh  tubuh.  Ketahuilah,  segumpal  darah 

tersebut adalah hati.’ (HR. Bukhari Muslim).10 

 

Dengan dasar  tersebut di atas, manusia diberi  isyarat untuk mendidik diri 

dan  orang  lain  menjadi  manusia  yang  beruntung  sesuai  kehendak  Allah  Sang 

Pencipta,  dalam  hal  ini  mencerminkan  bahwa  manusia  memiliki  kemauan  dan 

kebosanan  untuk  menentukan  dirinya  melalui  upayanya  sendiri.  Olehnya  itu 

diperlukan  ajaran  agama  Islam  dalam  memelihara  dan  mendidik  kemampuan 

dasar potensi yang dibawa sejak lahir. 

Musuh Allah  syetan  mengetahui  dengan  jelas  nilai  strategis  hati.  Syetan 

menginginkan hati sakit, kemudian hati, terkubur di badan (mayat hidup).  

Skripsi  ini  diharapkan  dapat  membantu  dalam  menjaga  “hati” 

membentengi dengan benteng tangguh hingga syetan  tidak bisa menyusup untuk 

mengacak-acak hati, semoga membantu proses mengobatan hati agar tetap jernih 

dan  hidup,  dan  diharapkan  dapat  memperoleh  keberuntungan  di  hari  kemudian 

                                                 

9
Assayyid  Ahmad  Al-Hasyimi, Mukhtarul Hadis Nabawi wal Hikam Muhammadiyah, 

Al-Qahirah, 1948M/1367H. Maktabah Muhammad Ibnu Nabhani wa Auladan, Surabaya, h. 81.. 

10
Uwes Al-Qarni, 60 Penyakit Hati.  (Cet. VI: Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 

h. 6. 

٩ 
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yang  terbebas  dari  penyakit-penyakit  tersebut,  seperti  bunyi  firman  Allah  QS. 

Asy-Syuara’ (26) : 88-89: 

۸٩-۸۸ال الينفع مال والبنون. االمن اتى اهللا بقلب سليم  (الشعراء :  يوم

 

( 

'Pada hari (akhirat) harta dan anak-anak tidak berguna, (tetapi yang berguna 

tiada lain) kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang sehat.'  

(QS. Asy-Syuara (26) : 88 – 89). 11 

 

Islam mendorong manusia agar memiliki hati yang sehat dan terbebas dari 

segala  macam  penyakit  dengan  jalan  bertobat,  dan  mendekatkan  diri  kepada 

Allah, karena: 

۲۸ االبذ كر اهللا  تطمئن القلوب (الرعد :

 

( 

'Sesungguhnya dengan mengingat Allah, jiwa akan memperoleh ketenangan' 

(QS. Ar-Ra’d (13): 28). 12 

 

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

berikut ini penulis ungkap rumusan dan batasan masalahnya. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

Sehubungan  dengan  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  akan 

mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1.  Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya penyakit hati? 

2.  Bagaimana konsep agama Islam tentang penyembuhan penyakit hati? 

3.  Bagaimana  teknik  penyembuhan  penyakit  hati  menurut  perspektif  agama 

Islam? 

                                                 

11
Departemen Agama RI., op. cit., h. 580. 

12
Ibid., h. 373. 
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C. Hipotesis  

Dari  beberapa  permasalahan  di  atas,  maka  penulis  mengemukakan 

hipotesis sebagai berikut: 

1.  Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit hati adalah dikarenakan 

tipisnya  iman  atau  tidak  adanya  iman  dengan  manifestasi  rasa  takut,  sedih, 

kecewa, dengki dan sebagaimana (penyebab penyakit yang sifatnya psikogen). 

Penyebab yang sifatnya metafisik adalah disebabkan dosa-dosa yang diperbuat 

manusia.  

2.  Konsep  agama  Islam  tentang penyembuhan penyakit  hati mereka  antara  lain 

adalah  tazkiyah an-nafs (penyusucian  jiwa),  dimana  pengertiannya  meliputi 

tazkiyah al-qalb, tazkiyah al-fikrah, tazkiyat al-aqidah, tazkiyat al-ubudiyah, 

tazkiyat al-ibadah, tazkiyat al-akhlaq, bahkan  tazkiyat al-sirr. Takhliyat al-

nafs (membersihkan  dan  mengosongkan  jiwa  dari  sifat-sifat  tercela)  dan 

tahliyat al-nafs (mengisi jiwa dengan sifat-sifat terpuji).  

3.  Teknik  penyembuhan  penyakit  hati  menurut  perspektif  agama  Islam  adalah 

sebagai berikut: 

a.  Penyakit itu harus dikenali (diagnosis), muhasabah dan tafakkur.  

b. Cara  penyembuhannya  harus  ditetapkan.  Dapat  dilakukan  dengan 

mendatangi psikiater atau seorang ulama. 

c.  Penyembuhannya  harus  dimulai  dengan  menggunakan  obat-obatan  yang 

sesuai dan bertahap. 
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d. Proses penyembuhan itu harus disertai dengan pantangan, yaitu memantang 

dari hal-hal yang merugikan atau sekiranya dapat memperparah penyakit. 

e.  Proses penyembuhan itu harus dilakukan sampai sembuh. 

D. Pengertian Judul  

Untuk  menghindari  pemahaman  yang  keliru  dari  para  pembaca  tentang 

skripsi  yang  berjudul  “Studi  tentang  Penyakit-penyakit  hati  dan  Alternatif 

Penyembuhannya Menurut Perspektif Agama  Islam”, maka penulis menjelaskan 

kata-kata yang dianggap penting dalam judul tersebut. 

Studi adalah kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah.13 

Penyakit menurut Ibnu Qayyim adalah keluar dari ketentuan yang dimiliki 

oleh manusia normal.14 

Penyakit  ialah  sesuatu  yang  menyebabkan  terjadinya  gangguan  pada 

makhluk hidup.15 

Hati  adalah  raja  pengatur  stabilitas  (the central emotion)  bagi  seluruh 

anggota  tubuh  manusia  bukanlah  semata  hati  jasmani  berupa  segumpal  daging; 

yang  berbentuk  bulat  memanjang,  berisikan  rongga-rongga,  dan  mengandung 

                                                 

13
Departemen P dan K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 

1989), h. 860. 

14
Ibnu Qayyim, Ad Daa’ wad Dawaa’  (Terapi Penyakit dengan Al-Qur’an dan Sunnah), 

Cet. II; Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. xv-xvi. 

15
Departemen P dan K, op. cit.,h. 769.  
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darah  hitam,  melainkan  juga  sesuatu  yang  sangat  abstrak.  Ia  termasuk  ihwal 

ruhaniyah yang  sulit ditembus oleh kekuatan  inderawi.  Ia  tidak  seperti hati  fisik 

binatang dan manusia tatkala tak bernyawa. Dia adalah: 

 جسم لطيف قائم بالقلب اللحماني قيام العرض بمحله

'Jisim yang  sangat halus,  terletak di dalam hati yang berupa daging,  seperti 

menempelnya sifat pada benda yang disifatinya’.16 

 

Penyakit  hati   يض)  menurut ,(قلب مر Ibnu Mahalli  Ibnu Umar  adalah  hati 

yang sebenarnya memiliki kehidupan, namun di dalamnya tersimpan benih-benih 

penyakit,  kadang  berpenyakit  dan  kadang  pula  hidup  secara  normal.  Boleh  jadi 

dekat  kepada  keselamatan  atau  mungkin  lebih  dekat  pada  kehancuran  dan 

kerusakan.17 

Perspektif ialah sudut pandangan.18 

Islam, oleh Prof. Dr. Mahmud Syaltout dikemukakan bahwa Islam adalah 

agama  Allah  yang  diperintahkanNya  kepada  nabi  Muhammad  saw  untuk 

diajarkan  pokok-pokok  dan  peraturan-peraturanNya,  ditugaskan-Nya,  untuk 

menyampaikan  agama  tersebut  kepada  umat  manusia  dan  mengajar  mereka 

memeluknya.19 

                                                 

16
Uwes Al-Qorni, op.cit. 

17
Ibnu  Mahalli  Ibnu  Umar,  Sucikan Hati Teguhkan Jiwa, (Cet.  I;  Yogyakarta:  Media 

Insani, 2001), h. 37-38.  

18
Departemen P dan K, op. cit., h. 675.  

19
Prof.  Dr.  Mahmud  Syaltout,  Islam, Aqidah dan Syariah  (Jakarta:  Pustaka  Amani, 

1989), h. 5.  



  11 

E. Metode Penelitian  

Adapun  metode  yang  penulis  pergunakan  dalam  penulisan  skripsi  ini 

adalah sebagai berikut: 

1.  Metode Pengumpulan Data 

  Metode  library research,  yaitu  metode  yang  dilakukan  dalam  rangka 

menghimpun data tertulis, baik yang berupa buku-buku ilmiah, majalah, surat 

kabar dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyusunan skripsi ini. 

Cara  penelitian  kepustakaan  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh  kerangka 

berpikir  sebagai  tolok  ukur  atau  dasar  penguraian  untuk  membahas  sesuatu 

yang  erat  kaitannya dengan masalah yang dibahas. Dalam pengumpulan data 

ini ditempuh teknik kutipan secara langsung maupun tidak langsung.  

2.  Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah  penulis  mengadakan  penelitian  dengan  jalan  membaca  berbagai 

macam  buku  diperpustakaan,  maka  penulis  mengolah  data  dengan 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a.  Metode  deduktif,  yakni:  Pengolahan  data  yang  bertitik  tolak  pada  masalah 

yang bersifat umum, kemudian dijabarkan dalam bentuk yang bersifat khusus. 

b.  Metode  induktif, yaitu: Menyusun dan membahas suatu masalah berdasarkan 

hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat 

umum. 
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c.  Metode komparatif, yaitu: Metode yang digunakan dengan dua perbandingan 

atau  lebih, kemudian diolah sesuai dengan keyakinan penulis,  sehingga dapat 

memperoleh kesimpulan yang lebih jelas. 

F. Tujuan dan Kegunaan  

1.  Tujuan  dari  penulisan  skripsi  ini  adalah  untuk  memahami  atau  mengetahui 

faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya penyakit hati, merumuskan konsep 

agama  Islam  tentang  penyembuhan  penyakit  hati,  serta menawarkan  formula 

teknik penyembuhan penyakit hati menurut perspektif agama Islam.  

2.  Adapun  kegunaannya  adalah  diharapkan  agar  pembahasan  ini  dapat menjadi 

sumbangan  motivasi  bagi  perbaikan  akhlak,  memahami  lebih  jauh  tentang 

penyakit-penyakit  hati  agar  hati  menjadi  bening,  terutama  diharapkan  dapat 

berguna  bagi  penulis  sebagai  mahasiswa  Fakultas  Tarbiyah  untuk 

pengembangan disiplin keilmuan yang penulis geluti di Perguruan Tinggi.  

G. Garis-garis Besar Isi Skripsi 

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing sebagai berikut: 

Bab  pertama,  adalah  bab  pendahuluan,  pembahasannya  meliputi  latar 

belakang  masalah,  rumusan  dan  batasan  masalah,  hipotesis,  pengertian  judul, 

metode  penelitian,  tujuan  dan  kegunaan  penelitian,  dan  diakhiri  dengan  garis 

besar isi skripsi. 



  13 

Bab  kedua,  memuat  sekilas  tentang  penyakit  hati  dan  permasalahannya 

yang dirinci menjadi tiga sub bab, yaitu pengertian dan proses timbulnya penyakit 

hati, bentuk-bentuk penyakit hati, serta dampak yang ditimbulkan penyakit hati. 

Bab  ketiga,  menyangkut masalah  agama  Islam,  pembahasannya  meliputi 

pengertian, dan kandungan agama Islam, sumber ajaran agama Islam, fungsi dan 

kedudukan agama Islam bagi umat manusia. 

Bab  keempat,  adalah  bab  yang  berhubungan  dengan  inti  pembahasan 

skripsi  ini  yang  dirinci  menjadi  tiga  sub  bab,  yaitu;  faktor-faktor  yang 

menyebabkan timbulnya penyakit hati, konsep agama Islam tentang penyembuhan 

penyakit hati  serta  teknik penyembuhan penyakit hati menurut perspektif  agama 

Islam. 

Bab kelima, adalah bab penutup, pembahasannya meliputi kesimpulan dan 

saran. 
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BAB  II 

PENYAKIT HATI DAN PERMASALAHANNYA 

 

A. Pengertian dan Sebab Timbulnya Penyakit Hati 

Agar  tidak  mengaburkan  permasalahan,  maka  penulis  akan  menjelaskan 

kembali  tentang  penyakit  hati  baik  dari  segi  etimologi  maupun  dari  segi 

terminologi. 

Kata  qalb atau  qulub  dipahami  dalam  dua  makna,  yaitu  akal  dan  hati. 

Sedang maradh biasa  dirtikan  sebagai  penyakit.  Secara  rinci  pakar  bahasa  Ibnu 

Faris mendefinisikan  kata  tersebut  sebagai  "segala  sesuatu  yang mengakibatkan 

manusia  melampaui  batas  keseimbangan/kewajaran  dan  mengantar  kepada 

terganggunya fisik, mental, bahkan kepada tidak sempurnanya amal seseorang." 20 

Hati memiliki dua arti, yaitu: 

Pertama, daging berbentuk pohon cemara yang terletak pada dada sebelah 

kiri. Di dalamnya terdapat rongga yang berisi darah hitam. Ini adalah sumber ruh. 

Daging  ini,  dalam  bentuknya  seperti  itu,  terdapat  pula  pada  tubuh  binatang  dan 

orang-orang yang sudah mati.21 

Kedua,  luthf rabbani ruhani,  yang memiliki  kaitan dengan daging. Luthf 

rabbani  ini  adalah  mengenai  Allah  swt.  Ia  mengetahui  apa  yang  tidak  dicapai 

                                                 

20
Dr. M. Quraish Shihab, M. A. op. cit.,  h. 189.   

21
Al-Ghazali, Mutiara Ihya ‘Ulumuddin, (Cet. I; Bandung, 1997), h. 195. dan lihat Sa’id 

Hawwa, Jalan Ruhani (Tarbiyatur Ruhaniyah), (Cet. II; Bandung: Mizan, 1995), h. 45.   
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khayalan  pikiran.  Ia  merupakan  hakikat  manusia.  Inilah  yang  diajak  bicara.22 

Terhadap makna ini ditunjukkan dengan firman Allah Swt.: 

 ان في ذلك لذ كرى لمن كان له قـلـب . . . ( ق 

 

:٧

 

 ٣

 

 

 

.( 

'Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-benar  terdapat  peringatan 

bagi orang-orang yang mempunyai hati.' (QS. Qaf (50): 37). 23 

 

Kalau  yang  dimaksud  dalam  ayat  ini  adalah  hati  yang  berbentuk  seperti  pohon 

cemara, maka  itu  terdapat pada diri  setiap orang.  Imam Al-Ghazali mengatakan, 

jika  engkau  telah  mengetahui  hal  ini,  maka  ketahuilah  bahwa  kaitan  luthf  ini 

dengan daging yang berbentuk seperti pohon cemara adalah hubungan yang tidak 

jelas, tidak dapat dijelaskan, melainkan bergantung pada kesaksian (musyahadah) 

dan  penyingkapan  (al-‘iyan).  Dapat  disebutkan  bahwa  ia  seperti  raja  dan 

dagingnya  ibarat  negeri  atau  kerajaan,  karena  kalau  hubungannya  adalah 

hubungan accidental (kebetulan), maka tidak sesuai dengan makna ayat: 

۲٤. . . ان اهللا يـحول بيـن المرء وقـلـبه . . . (االنفال : 

 

( 
 

'…Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya.  

(QS. Al-Anfal (8) : 24).' 24  
 

Al-Qalbu (hati) mempunyai dua pengertian menurut buku Keajaiban Hati 

karya Al-Ghazali diterjemahkan Amin Noersyam:  

                                                 

22
Ibid.,  

23
Departemen Agama RI., op. Cit., h. 854 

24
Ibid., h. 264.  
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1.  Al-Qalbu  (hati  jantung)  yang  berupa  segumpal  daging  yang  berbentuk  bulat 

memanjang seperti buah sanaubar, yang terletak di pinggir  dada sebelah kiri, 

yaitu  segumpal daging yang mempunyai  tugas khusus yang di dalamnya  ada 

rongga-rongga  yang  mengandung  darah  hitam  sebagai  sumber  ruh.  Hati 

tersebut ada pada binatang, bahkan ada juga pada orang mati.25 

2.  Al-Qalbu  (hati)  yang berupa  sesuatu  yang halus  (lathifah),  besifat  ketuhanan 

(Robbaniyah)  dan  kerohanian  yang  ada  hubungannya  dengan  hati  jasmani. 

Hati  yang  halus  itulah  hakikat  manusia  yang  dapat  menangkap  segala  rasa, 

mengetahui  dan  mengenal  segala  sesuatu.  Hati  inilah  yang  menjadi  sasaran 

pembicaraan, yang akan disiksa, dicerca dan dituntut dan  ia punya hubungan 

dengan hati jasmani. 26   

  Karena  eratnya  hubungan  antara  hati  jasmani  dan  hati  rohani  itu,  sehingga 

kebanyakan  akal  manusia  menjadi  bingung  dalam  mengetahui  letak 

hubungannya. Hubungan kedua hati itu seperti halnya sifat dengan jisim yang 

disifati, atau seperti benda yang dijadikan perkakas dengan perkakasnya atau 

seperti orang atau benda yang telah berurat berakar pada suatu tempat dengan 

tempatnya.  

Kata  'hati'  (sebagai  benda)  inderawi  yang  bertempat  di  dalam  dada; 

sedangkan Allah menisbahkan kata ‘hati’ kepada hati dalam makna berbeda yang 

                                                 

25
Al-Ghazali, Keajaiban Hati, (CV. Bintang Pelajar), t.th., h. 7-8.  

26
Ibid., h. 8.  
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juga terdapat di dalam dada, yang erat kaitannya dengan hati inderawi (bendawi). 

Hati dalam pengertian yang berbeda itu adalah tempat iman dan kekufuran. Para 

penyair  dan  pujangga membicarakan masalah  hati  sebagai  tempat  rasa;  baik  itu 

rasa cinta atau rasa benci. Tak syak lagi bahwa terdapat kaitan pengertian antara 

hati  menurut  pengertian  penyair  dan  pujangga  dengan  hati  sebagai  tempat  dari 

kekufuran, kemunafikan, dan iman. 

Maksud dari kata  ‘hati’ dalam Al-Qur’an dan Assunnah adalah hati yang 

paham  dan  mengetahui  hakikat  segala  sesuatu;  kadangkala  dikiaskan  pada  hati 

yang terdapat dalam dada, karena hati dalam pengertian pertama, lathifah dan hati 

jasmani  terjalin  hubungan  khusus. Maka, meskipun  ia  berhubungan  erat  dengan 

seluruh  badan  dan  dimanfaatkan  olehnya,  namun  ia  tetap  tergantung  dengan 

perantara  hati  jasmani-jasmani.  Jadi  yang  pertama  sekali,  lathifah  berhubungan 

erat  dengan  hati-jasmani,  sebagaimana  hati  jasmani  itu  merupakan  tempat, 

kerajaan dan alamnya.   Hati yang sebenarnya di sini adalah hati yang digunakan 

oleh manusia untuk mengendalikan perbuatan-perbuatannya sesuai dengan ajaran-

ajaran Allah. 

Pembicaraan  tentang  hati  dalam Al-Qur’an  sangat  banyak.  Di  bawah  ini 

adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang hati:  Hati yang buta (QS. Al-

Haj (22) : 46) : 

 

٤٦ج : فانها التعمى األبصر ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور (الح…

 

( 
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'Karena  sesungguhnya  bukanlah  mata  hati  itu  yang  buta,  tetapi  yang  buta 

ialah hati yang ada di dalam dada.' (QS. Al-Hajj (22) : 46). 27 

 

Hati yang kasar: QS. Al-Hajj (22) : 53 : 

ليجعل ما يلقى الشيطن فتنة للذين فى قـلـو بهم مرض والقاسية قـلـو بهم 

 

الحج :… (

 

 ٥٣

 

( 
 

'…  Agar  Dia  menjadikan  apa  yang  dimaksudkan  oleh  setan  itu,  sebagai 

cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar 

hatinya.' (QS. Al-Hajj (22) : 53). 28 

 

Hati yang sakit: QS. Al-Baqarah (2) : 10: 

هم اهللا مرضا فى قـلـو بهم مرض فزا د

 

۱۰(البقراة :  … 

 

( 
 

'Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya …  

(QS. Al-baqarah (2) : 10). 29 

 

Hati yang terkunci dan tertutup: QS. Al-Muthaffifin (83) : 14: 

۱٤كال بل ران على قـلـو بهم ما كانوا يكسبون. (المطففين : 

 

( 
 

'Sekali-kali  tidak  (demikian),  sebenarnya  apa  yang  selalu mereka  usahakan 

itu menutup hati mereka. (QS. Al-Muthaffifin (83) : 14). 30 

 

ختم اهللا على قـلـو بهم وعلى سمعهم وعلى ابصرهم غشوة 

 

٧(البقرة : … 

 

( 
 

'Dan  Allah  telah  mengunci  mati  hati  dan  pendengaran  mereka,  dan 

penglihatan mereka tertutup. (QS. Al-Baqarah (2) : 7). 31 

Hati  orang-orang  kafir  cenderung  pada  godaan  setan,  dalam  bentuk  jin  dan 

manusia; QS. Al-An’am (6) : 113: 

                                                 

27
Departemen Agama RI., op. cit., h. 519.  

28
Ibid., h. 520.  

29
Ibid., h. 10.  

30
Ibid., h. 1036.  

31
Ibid., h. 9. 
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۱۱٣ولتصغى اليه افئدة الذين اليؤ منون باالخرة وليرضوه وليقتر فوا ماهم مقترفون (االنعام: 

 

( 

'Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan 

akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan 

supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (syaitan) kerjakan. 

 (QS. Al-An-am (6) : 113). 32 

 

Hati yang memperoleh kesehatan sehingga menjadi segar dan bersih: 

۸٩-۸۸يوم الينفع مال والبنون االمن اتى اهللا بقلب سليم (الشعراء: 

 

( 

  '… yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki  tidak berguna, kecuali orang 

yang  menghadap  Allah  dengan  hati  yang  bersih.”  (QS.  Asy-Syura’  (26)  : 

88–89). 33 

 

Hati mendapat ujian sebagaimana jasad, dan bisa saja ia sukses atau terjatuh: 

 

اولئك الذين امتحن اهللا قـلـو بهم للـتـقـوى …

 

٣(الحجرات : … 

 

( 
 

'…Mereka  itulah  orang  yang  telah  diuji  hati  mereka  oleh  Allah  untuk 

bertakwa…' (QS. Al-Hujurat (49) : 3). 34 

 

Ayat  di  bawah  ini  mengisyaratkan  tentang  hati  yang  tidak  berakal  tidak  mau 

memahami, dan tidak berpikir: 

 

لهم قـلـوب اليـفـقـهـون بـها  …

 

۱٧٩(االعراف : … 

 

( 

'…Mereka mempunyai hati,  tetapi  tidak dipergunakan untuk memahami…  ' 

(QS. Al-A’raf (7) : 179). 35 

Sebenarnya manusia mau, namun hati tidak setuju dan tidak tunduk: 

 

واعلمواان اهللا يحول بين المرء وقـلـبـه …

 

۲٤(االنفال:  … 

 

( 

                                                 

32
Ibid., h. 206. 

33
Ibid., h. 580.  

34
Ibid., h. 845.  

35
Ibid., h. 251-252. 
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'…  Dan  ketahuilah  bahwa  sesungguhnya  Allah  membatasi  (mendinding) 

antara manusia dan hatinya … (QS. Al-Anfal (8) : 24).36 

 

Hidayah Allah tidak akan terwujud tanpa iman kepada-Nya: 

 

ومن يؤ من باهللا يـهـد قـلـبـه … 

 

۱۱(التغابن : … 

 

( 

'…  Dan  barangsiapa  beriman  kepada  Allah,  Dia  akan  memberi  petunjuk 

kepada hatinya … (QS. At-Taghabun (64) : 11). 37 

 

Allah mengunci mati hati pemiliknya: 

 

۱٦وا اهواءهم (محمد : ءانفا اولئك الذين طبع اهللا على قلو بهم واتبع ماذ اقال…

 

( 

'… Apakah  yang  dikatakan  tadi?” Mereka  itulah  orang  yang  dikunci mati 

hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.’ (QS. Muhammad 

(47) : 16). 38 

 

Alam  hati  adalah  alam  yang  sangat  luas.  Sakit  dan  sehatnya  hati 

merupakan dua hal yang menentukan sejahtera tidaknya manusia di dunia dan di 

akhirat.  Jika  demikian, maka  bila  hati  sakit  pasti  terjadi  pergolakan  yang  salah, 

sehingga manusia gelisah dan bingung, dan itu akan menyeret pada kerugian dan 

kebinasaan: 

 

۸۸جد له سبيال (النساء : ومن يضلل اهللا فلن ت…

 

( 

'… Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan 

jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya.' (QS. An-Nisa' (4) : 88).39 

                                                 

36
Ibid., h. 264. 

37
Ibid., h. 941. 

38
Ibid., h. 832  

39
Ibid., h. 134  
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Penyempurnaan  dan  ‘rehabilitasi’  hati  membutuhkan  ilmu,  amal  dan 

ketekunan. Dengan ilmu, manusia menjadi  tahu akan hakikat kesehatan. Dengan 

amal,  dia  berusaha  untuk  membendung  dan  menghentikan  penyakit,  lalu 

mengusirnya.  Dan  dengan  ketentuan,  ia melanjutkan  semangat  atau  cita-citanya 

secara kontinu dalam perjalanan ruhani dan kerja zikir yang kontinu, sampai tidak 

seorang  pun  yang  mempunyai  persepsi  bahwa  tanpa  ketekunan  akan  terdapat 

kesehatan qalbu. 

B. Bentuk-Bentuk Penyakit Hati  

Penyakit hati itu ada dua; 

Pertama,  penyakit  yang  tidak  bisa  dirasakan  penderitanya  pada  saat 

sekarang  yaitu  penyakit  yang  telah  disebutkan  sebelumnya  seperti  penyakit 

kebodohan, penyakit syubhat, penyakit ragu-ragu, dan penyakit syahwat. Penyakit 

jenis  ini  sangat  menyakitkan.  Namun  karena  hati  telah  rusak,  maka  hati  tidak 

merasakannya,  karena  keindahan  kebodohan  dan  hawa  nafsu  menjauhkannya 

hingga  ia  tidak  bisa  mengetahui  rasa  sakitnya.  Kendati  ia  tidak  merasakan 

sakitnya sekarang ini, namun pada suatu saat rasa sakit penyakit  ini akan datang 

kepadanya,  dan  terjadi  pada dirinya.  Ia  tidak merasakan  rasa  sakitnya pada  saat 

sekarang,  karena  ia  lebih  sibuk dengan  kebalikannya,  padahal  penyakit  jenis  ini 

amat membahayakan. Yang bisa mengobati penyakit  jenis ini adalah para Rasul, 

dan  pengikut-pengikutnya.  Merekalah  dokter-dokter  ahli  tentang  penyakit 

tersebut.  
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Kedua, penyakit   yang  rasa sakitnya bisa dirasakan saat  sekarang,  seperti 

galau,  cemas,  sedih, dan emosi. Penyakit  jenis  ini dihilangkan dengan obat-obat 

alami  seperti  menghilangkan  sebab-sebanya,  atau  dengan mengobatinya  dengan 

hal-hal yang berlawanan dengan penyebab-penyebabnya. Inilah, sebagaimana hati 

bisa jadi jatuh sakit karena badan sakit dan sembuh karena badan sembuh, maka 

badan  juga  demikian,  ia  seringkali  jatuh  sakit  karena  hati  menderita  sakit  dan 

sembuh jika hati sembuh dari penyakitnya. 

Jadi penyakit-penyakit hati yang bisa dihilangkan dengan obat-obat biasa 

adalah sama seperti penyakit-penyakit badan. Penyakit ini tidak menghendakinya 

mendapat  kecelakaan  dan  siksa  setelah  kematiannya.  Sedang  penyakit-penyakit 

yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan obat-obat iman, itulah penyakit yang 

menghendaki pelakunya mendapatkan kecelakaan dan siksa yang berkepanjangan, 

jika  ia  tidak  mendapatkan  obat-obat  yang  melawan  penyakit-penyakit  tersebut. 

Jika  ia  menggunakan  obat-obatan  tersebut,  ia  mendapatkan  kesembuhan.  Oleh 

karena  itu,  dikatakan,  “syufiya  ghaidhuhu”. Maksudnya  jika  seseorang  dikuasai 

musuh,  ia  menderita  karenanya,  dan  jika  ia  berhasil  mengalahkannya  maka 

hatinya sembuh (lega). Allah Swt berfirman: 

 ويذهب غيظ   مؤمنين.  ويشف صدورقوم  عليهم  وينصركم  ويخزهم  اهللا بايديكم  يعذبهم قاتلوهم

قلوبهم ويتوب اهللا على من يشاء 

 

۱٥-۱٤(التوبة : … 

 

( 

'Perangilah  mereka,  niscaya  Allah  akan  menyiksa  mereka  dengan 

(perantaraan) tangan-tangan kalian dan Allah akan menghinakan mereka dan 

menolong  kalian  terhadap mereka,  serta melegakan  hati  orang-orang  yang 
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beriman,  dan  menghilangkan  panas  hati  orang-orang  mukmin.  Dan  Allah 

menerima taubat orang yang dikehendaki-Nya.” (QS. At-Taubah (9)  : 14 – 

15). 40 

 

Pada ayat di atas, Allah Swt. memerintahkan kaum mukminin memerangi 

musuh-musuhnya,  dan  menjelaskan  kepada  mereka  bahwa  ada  enam  manfaat 

dengan memerangi mereka.  

Emosi  itu  menyakitkan  hati  dan  obatnya  dengan  menyembuhkan 

emosinya.  Jika  ia  mengobatinya  dengan  cara  yang  benar,  ia  mendapatkan 

kesembuhan.  Jika  ia  menyembuhkannya  dengan  kedzaliman  dan  kebatilan, 

penyakitnya semakin bertambah kendati ia mengira ia sembuh dengannya. Ia tak 

ubahnya  seperti  orang  yang  menderita  sakit  rindu  kepada  kekasih  kemudian 

mengobati  kerinduannya dengan memperkosa  kekasihnya. Tidak diragukan  lagi, 

bahwa  tindakan  konyolnya  tersebut  justru  menambah  penyakitnya  dan 

menyebabkannya  mendapat  penyakit  yang  lebih  parah  daripada  peyakit  rindu. 

Begitu  juga galau, cemas, dan sedih semuanya adalah penyakit hati dan obatnya 

adalah  dengan  kebalikannya,  yaitu  bahagia  dan  senang.  Jika  proses 

kesembuhannya  dilakukan  dengan  cara  yang  benar,  hatinya  sembuh,  dan  sehat 

dari penyakitnya. Sebaliknya jika proses kesembuhan dilakukan dengan cara yang 

tidak  benar,  maka  kesembuhannya  bersembunyi  dari  dirinya,  bahkan,  ia 

mendapatkan penyakit lain yang lebih parah. 

                                                 

40
Ibid.,h. 280.  
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Begitulah kebodohan, ia adalah penyakit yang menyakitkan hati. Sebagian 

orang mengobatinya dengan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dan ia berkeyakinan 

bahwa  ia  telah  sehat  dari  penyakitnya dengan  ilmu-ilmu  tersebut,  padahal  ilmu-

ilmu  tersebut  justru menambah penyakitnya. Namun hatinya sibuk dengan  ilmu-

ilmu  tersebut  daripada  mengetahui  penyakit  yang  terpendam  dalam  dirinya, 

dikarenakan kebodohannya terhadap ilmu-ilmu ynag bermanfaat yang merupakan 

syarat  kesehatan  hatinya  dan  kesembuhannya.  Kebodohan  obatnya  adalah 

bertanya kepada orang yang berilmu. 

Begitu juga orang yang ragu-ragu terhadap satu hal, hatinya sakit hingga ia 

mendapatkan  ilmu  dan  keyakinan.  Keyakinan  itu  membuat  hati  terasa  hangat. 

Oleh  karena  itu,  dikatakan  kepada  orang  yang  telah  mendapatkan  keyakinan, 

“dadanya telah sejuk dan ia telah mendapatkan kesejukan keyakinan." Selain itu, 

hati  menjadi  sempit  dan  sesak  dengan  kebodohan  dan  tersesat  dari  jalan  yang 

benar. Ia terbuka dan lapang dengan petunjuk dan ilmu. Allah Swt berfirman: 

فمن يرد اهللا ان يهديه يشرح صدره لال سالم ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاحرجاكانما 

يصعد فى السماء 

 

۱۲٥(االنعام: … 

 

( 

'Barangsiapa  yang  Allah  menghendaki  akan  memberikan  kepadanya 

petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam, 

dan  barangsiapa  yang  dikehendaki  Allah  kesesatannya,  niscaya  Allah 

menjadikan  dadanya  sesak  lagi  sempit,  seolah-olah  ia  sedang  mendaki 

langit. (QS. Al-An’am (6) : 125).41 

 

Maksud dari semua ialah menjelaskan, bahwa di antara penyakit-penyakit 

hati ada yang bisa dihilangkan dengan obat-obat biasa dan ada penyakit-penyakit 

                                                 

41
Ibid., h. 208. 
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yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan obat-obat syar’i dan imani. Hati itu 

mempunyai  kehidupan  dan  kematian,  penyakit  dan  obat.  Itu  semua  lebih  besar 

daripada apa yang dimiliki badan.  

Tinjauan  Ibnu  Maskawaih:  Seorang  dokter  (tabib)  yang  berpengalaman 

tidaklah  langsung  saja  mengobati  suatu  penyakit  sebelum  diketahuinya  sebab-

sebab maka sampai penyakit itu menimpa si penderita. Setelah diketahuinya panas 

dan  dinginnya,  barulah  dia  memberikan  ramuan  obat  (resep)  yang  bertujuan 

menangkis  serangan  penyakit  dan  selanjutnya  membalas  serangan  dengan 

serangan pula. Dimulainya dengan penjagaan obat-obat lunak, sampai lebih keras 

dan pahit. Kadang-kadang kalau perlu diadakannya operasi.42 

Hati manusia  adalah kekuatan  Ilahi  yang berhubungan erat dengan  tubuh 

jasmani,  sehat  hati  sehat  badan,  sakit  hati  sakitlah  badan.  Kita  dapat  melihat 

setengah  orang  sakit  badannya  berubah  pula  akalnya.  Sehingga  diingkarinya 

otaknya,  pemikirannya,  khayalannya  dan  sekalian  kekuatan  hatinya.  Dapat  pula 

kita perhatikan orang-orang yang  sakit hatinya baik karena  sangat marah,  sedih, 

atau karena  jatuh  cinta  disertai  rindu dendam,  nampak perubahan pada  jasmani. 

Ini  penting  diselidiki  asal  usul  suatu  penyakit  (diagnosa)  sebelum  menentukan 

obat penyakit. 

Kalau  asal-usul  penyakit  tersebut  suatu  pikiran  yang  kacau,  atau  karena 

rasa  takut  dan  sebagainya  yang  semuanya  itu  termasuk  keadaan  yang menimpa 

                                                 

42
Prof. Dr. Hamka, Lembaga  Budi, (Cet. VIII; Handayani,  Jakarta:   Pustaka Panjimas, 

1983), h. 12. 
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tiba-tiba, maka obatnya pun harus  yang  sesuai  dengan  itu  pula. Dan  kalau  asal-

usulnya  tersebab  perubahan  udara  badan,  karena  kesan  luar  yang  menimpa, 

sebagai rasa lelah dan penat yang tersebab dari lemahnya hangat jantung, disertai 

malas, obatnya pun dengan mencari sebab itu.  

Muhyiddin  Ibnu  Arabi,  beliau  menghitung  beberapa  penyakit  hati  yang 

harus  dihilangkan  dari  dirinya  oleh  orang  yang  ingin  hidup  baik  di  antaranya 

ialah: (1) Fujur, yaitu tenggelam dalam pengaruh syahwat dan nafsu, (2) Syarah, 

yaitu loba-tamak, (3) tabazzul, yaitu tidak tahu harga diri, (4) Safah, yaitu pantang 

tersinggung, (5) Kharq, yaitu suka berbicara di sekeliling kepentingan diri sendiri, 

(7) Khadar, yaitu curang, (8) Khianat, (9) Membuka rahasia, (10) Takabbur, (11) 

Khabats,  yaitu  berniat  jahat,  dan mempergunakan  segala  tipu  daya,  (12) Bakhil 

(kikir),  (13)  Jubun  (pengecut),  (14)  Hasad  (dengki),  (15)  Jaza',  yaitu  gentar 

seketika  menghadapi  kesusahan,  (16)  Shaghirul himmah (jiwa  kecil),  (17)  Al-

Jaur, yaitu keluar dari garis kesederhanaan segala tindak laku.43 

Itulah  tujuh belas perangai buruk  (penyakit hati) yang menjadi pusat dari 

keburukan-keburukan yang lain, yang menjadi cacat cela bagi pribadi seseorang, 

menurut Ibnu Arabi. 

Pendapat  Imam Ghazali, bahwa keseimbangan udara dalam badan adalah 

pangkal dari kesehatan badan. Bila tidak seimbang lagi udara badan, itulah tanda 

bahwa badan mulai  sakit. Contoh kesehatan badan  itu  dapat  pula  diambil  untuk 

kesehatan hati, keseimbangan dalam sikap hati adalah tanda hati yang sehat. 

                                                 

43
Ibid, h. 14. 



  27 

Penyakit  yang  ada  pada  hati  dapat  diobati  dengan  memberantas  segala 

perangai buruk dan menegakkan perangai baik, serupa juga dengan badan dalam 

memberantas  sakitnya  dan  mencapai  kesehatannya.  Pokoknya  ialah 

keseimbangan.  Suatu  penyakit  dapat  menimpa  badan  karena  salah  memakan 

sesuatu makanan, atau karena perubahan udara. Pada umumnya seorang anak lahir 

dalam keadaan  fitrah, hatinya masih putih bersih dan masih  jauh dari sifat  jahat. 

Tetapi setelah anak itu bertambah besar dan mendapat didikan atau pelajaran yang 

salah, maka  rusaklah  dia  dan  sangat  besar  kemungkinan membawanya  condong 

kepada jalan jahat.  

Badan  sejak  permulaan  lahir  belumlah  sekaligus  sempurna,  tetapi 

berangsur-angsur  dari  kurang  sempurna  dibentuk  oleh  pendidikan  dan 

pengalaman sampai mencapai kesempurnaan. Demikian juga hati. Mulanya masih 

serba kekurangan,  lalu diajar dan dididik dengan didikan budi pekerti dan diberi 

makanan ilmu pengetahuan.  

Dokter  memberikan  beberapa  ajaran  yang  harus  dipegang  teguh  supaya 

badan tetap sehat. Kalau dia jatuh sakit, dokter berusaha mencampur ramuan obat 

untuk menghindarkan atau menolak penyakit  itu. Hati pun demikian pula. Kalau 

hati itu memang mendapat asuhan yang baik, wajiblah diusahakan terus menerus  

agar  kesehatan  hati  itu  terpelihara  dan  bertambah-tambah  kuat.    Kalau  belum 

mencapai sempurna, hendaklah diusahakan supaya tercapai kesempurnaan itu. 

Sebab-sebab  yang  menimbulkan  suatu  penyakit  diberantas  dengan 

lawannya.  Penyakit  panas  dilawan  dengan  obat  dingin  khasiatnya,  dan  penyakit 
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yang  sifatnya  sejuk  diobati  dengan  ramuan  yang  berkhasiat  panas.  Hati  pun 

demikian  pula.  Sebab-sebab  yang  mendatangkan  suatu  penyakit  ke  dalam  hati 

diobati pula dengan  lawannya. Penyakit bodoh dilawan dengan belajar, penyakit 

bakhil diobati dengan pemurah, penyakit sombong diobati dengan tawadlu.  

C. Dampak yang Ditimbulkan Penyakit Hati   

Semua  orang  sudah  mengetahui,  bahkan  mungkin  pernah  merasakan, 

betapa  buruknya  akibat  penyakit  jasmani  yang  menimpa  seseorang.  Tetapi 

sebenarnya  akibat  penyakit  hati  lebih  hebat  lagi  daripada  itu.  Sebab  akibat 

penyakit hati amat banyak dan amat luas sekali jangkauannya. Apalagi kalau kita 

tinjau dari ajaran agama Islam. 

Menurut  ajaran  agama  Islam  penyakit  jasmani  kalau  dihadapi/ditahan 

dengan  sabar  akan memberikan  pahala  yang  besar  kepada  yang menderita  sakit 

dan yang merawatnya yaitu syurga. Karena itu, kalaupun akibat penyakit jasmani 

itu buruk, pada satu segi tetapi di segi lain ia membawa/memberikan keuntungan 

yang tak ada bandingannya di dunia ini. 

Tetapi  bagi  yang  mempunyai  penyakit  hati,  seperti  yang  diuraikan  dari 

ayat-ayat Al-Qur’an yang kita kemukakan pada bagian di atas, memberikan akibat 

yang  buruk  semua  dan  amat  banyak  serta  luas  sekali  jangkauannya  bagi 

masyarakat,  bagi  alam  sekitar  dan  bagi  kehidupan  akhiratnya.  Akibat-akibat 

penyakit hati itu adalah sebagai berikut:  



  29 

1. Merongrong  ketenangan:  orang  yang  berpenyakit  hati  tidak  akan  dapat 

menikmati  ketenangan  hidup. Hal  ini  berarti mencelakakan  dan meruntuhkan 

kebahagiaan.  Hanya  orang  yang  sehat  hatinyalah  yang  dapat  menikmati 

ketenangan dan kebahagiaan. 

2. Menjauhkan  diri  dari  Tuhan:  penyakit  hati  dalam  istilah  lain  disebut  qabila, 

sifat  buruk,  sifat  yang merusak  akhlaqul  karimah,  akhlak  yang  tercela,  sifat-

sifat  dan  sikap  mental  yang  demikian  itu  tidak  diridhai  oleh  Tuhan  dan 

diperhitungkan  sebagai  dosa,  misalnya  munafiq,  iri  hati,  sombong  dan  lain 

sebagainya.  Dengan  demikian  memiliki  sifat  dan  sikap  tersebut  berarti 

membuat diri dimurkai dan kian jauh dari Tuhan. 

3. Melemahkan daya kerja; jika orang sehat hati dapat bekerja yang produktif dan 

bermutu, mencetak amal kebajikan sebanyak-banyaknya sebagai bakti terhadap 

Allah  dan  ihsan  kepada  sesama  manusia,  maka  sebaliknya  orang  yang 

berpenyakit hati daya kerjanya  lumpuh dan  tidak  sanggup melakukan  sesuatu 

yang penting dan bernilai dalam pembangunan. 

4. Menurut  jasmani;  psikiater  dan  ahli-ahli  di  bidang  kesehatan  pada  umumnya 

sama  berpendapat  bahwa  penyakit  hati  merusak  pula  organ-organ  fisik 

misalnya  jantung, ginjal dan  lain sebagainya. Gangguan mental menyebabkan 

orang  tidak  enak  makan  dan  tidak  bisa  tidur,  suatu  keadaan  yang 

mengakibatkan kerusakan jasmani.  
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5. Menimbulkan  psiko-neurose  dan  psikose:  Apabila  penyakit  hati  itu 

berlangsung  lama  (kronis)  tanpa  usaha  pengobatan  dan  pencegahan,  maka 

dapat meningkat menjadi kronis  yang berbahaya bagi dirinya  sendiri maupun  

bagi  orang  lain,  dengan  timbulnya  penyakit  hati  yang  tersebut  neurose, 

psikoneurose  atau psikose. Pada mulanya kata  neurose berarti  ketidakberesan 

dalam susunan syaraf. Tetapi setelah ahli-ahli penyakit dan ahli-ahli psikologi 

menyadari  bahwa  ketidakberesan  tingkah  laku  tidak  dipengaruhi  oleh  sikap 

seseorang terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain, maka aspek mental 

dimasukkan  juga  ke  dalam  istilah  tadi  dan  menjadikan  “psiko-neurose”. 

Apabila  penyakit  hati  itu  berat,  sehingga  pola  tingkahnya  sampai  ke  tahap 

membahayakan  orang  lain  serta  tidak  memahami  lagi  kenyataan-kenyataan 

hidup,  maka  orang  itu  termasuk  psikose.  Inilah  yang  lazim  disebut  gila  atau 

junun.44 

Seperti  telah dinyatakan di atas, bahwa penyakit hati  ini merupakan dosa 

atau sebaliknya, dosa itu membawa penyakit hati.  

Memang kalau ditinjau dari segi ajaran Islam, semua macam penyakit hati 

yang  telah  kita  uraian  di  atas,  adalah  tergolong  dosa,  bahkan  merupakan  dosa 

besar. Karena itu dapatlah ditinjau tentang akibat-akibat dosa itu. Adapun akibat-

akibat  dosa  itu  menurut  ajaran  Islam  amat  banyak  sekali.  Tetapi  di  sini 

dikemukakan yang penting-penting, antara lain sebagai berikut: 

                                                 

44
Syahminan  Zaini, Penyakit Rohani dan Pengobatannya,  (Jakarta:  Pn.  Kalam Mulia, 

1992), h. 85.  
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      1. Merusak Jasmani dan Akal  

Kegelisahan itu dapat menyebabkan timbulnya bermacam-macam penyakit 

jasmani  yang  amat  berbahaya.  Karena  itu  tidak  mengherankan  kalau  dunia 

modern  dipenuhi  kegelisahan  dan  penyakit-penyakit  yang  amat  membahayakan 

tersebut. Di samping itu kegelisahan menyebabkan hilangnya pertimbangan akal. 

Kalau pertimbangan akal sudah hilang orang akan berbuat kejam, brutal, ngawur, 

dan  sebagainya.  Karena  itu  kalau  dunia  modern  dipenuhi  pula  oleh  perbuatan-

perbuatan  kejam,  brutal,  ngawur,  dan  perbuatan  jahat  lainnya  tidaklah 

mengherankan pula. Dengan demikian berarti penyakit hati merusak jasmani dan 

akal manusia. Dan akibat kerusakan adalah perbuatan jahat. Dan lebih parah lagi 

orang mengobat  kegelisahan  itu  dengan  dosa-dosa  besar  pula,  seperti  minuman 

keras, judi, main perempuan dan sebagainya.  

      2. Merusak Iman  

Iman  adalah  rahmat  Allah  yang  istimewa  dan  tertinggi  nilanya,  yang 

diberikan-Nya  kepada  manusia.  Iman  tidak  dapat  dinilai  dengan  seluruh materi 

yang ada dalam alam ini. Sebab iman itu kekal, sedang materi adalah fana. Yang 

kekal itu tidak dapat dinilai dengan fana. 

Tetapi karena dosa iman itu dapat hilang atau dicabut oleh Allah. Misalnya 

seseorang melakukan zina, mencuri dan minum minuman keras, dia bukan orang 

beriman lagi. Tetapi imannya hilang karena melakukan dosa.  

       3. Merusak hubungan dengan Allah 

Di atas  telah kita uraikan, bahwa manusia akan ditimpa bencana di mana 

saja  berada  kecuali  kalau  mereka  selalu  mengadakan  hubungan  dengan  Allah 
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dengan  sesama  manusia,  sebagaimana  firman  Allah  dalam  Al-Qur’an  surat  Ali 

Imran (3) : 112 yakni: 

اهللا وحبل من الناس . بحبل من لة اين ما ثـقـفوا اال ضربت عليهم الذ

 

۱۱۲عمران :  (ال …

 

( 

'Mereka  diliputi  kehinaan  di mana  saja mereka  berada  kecuali  jika mereka 

berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia.' 

(QA. Ali Imran (3) : 112). 45 

 

Jadi  apabila  hubungan  manusia  dengan  Tuhan  sudah  putus,  maka 

kesengsaraan dan bencana yang akan menunggu. Tali perhubungan dengan Tuhan 

itu menurut ajaran agama Islam terutama adalah shalat.  

Tetapi apabila manusia memperbuat dosa, seperti minum minuman keras, 

maka  sujudnya  (shalatnya)  itu  tidak  akan  diterima  oleh  Allah  selama  40  hari. 

Kalau  Allah  tidak  menerima  shalat  kita,  berarti  juga  Allah  tidak  menerima 

hubungan  kita  dengan-Nya.  Apalagi  kalau  kita  hubungkan  dengan  dosa  yang 

menyebabkan hilangnya  iman, maka Allah  tidak akan mau berhubungan dengan 

orang yang  tidak beriman. Dengan demikian  jelaslah bahwa penyakit  hati  dapat 

merusak hubungan dengan Allah. 

    4. Merusak Hubungan dengan Manusia  

Telah  kita  ketahui,  bahwa  hubungan  baik  dengan  sesama  manusia 

termasuk  faktor  yang  akan  menentukan  berbahagia  atau  sengsaranya  manusia. 

Karena  manusia  tidak  akan  bisa  hidup  sendiri,  manusia  baru  dapat  menjadi 

manusia kalau hidup di dalam masyarakat manusia. 

                                                 

45
Departemen Agama RI., op. cit., h. 94.  
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Oleh  karena  itu,  dapat  memutuskan  hubungan  manusia  sebab  tidak  ada 

manusia  yang  senang  bahkan  sangat  benci  apabila  dicela,  didustai,  dikhianati, 

hartanya  dicuri,  kehormatannya  dilanggar  dan  sebagainya.  Karena  itu  Nabi 

Muhammad Saw. sangat mencela, bahkan si pencela itu dinyatakan sebagai orang 

fasiq.  

     5. Merusak Kebahagiaan Hidup 

Menurut  ajaran  Islam,  kebahagiaan  itu  hanyalah  akan  dirasakan  oleh 

orang-orang  yang beriman dan mengerjakan  yang baik-baik  saja. Tetapi  apabila 

manusia  mengerjakan  dosa,  maka  kebahagiaan  itu  akan  rusak,  bahkan  akan 

berganti  menjadi  kesengsaraan  (azab).  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  Al-

Qur’an surat Al-Baqarah (2) ayat 81 yakni: 

۸۱سيئة وأحاطت به خطيئته فاولئك اصحب النارهم فيها خلدون (البقرة: بلى من كسب 

 

( 

'(Bukan demikian), yang benar, barangsiapa berbuat dosa dan ia telah diliputi 

oleh dosanya, mereka  itulah penghuni  neraka, mereka kekal  di  dalamnya.’ 

(QS. Al-Baqarah (2) : 81). 46 

 

Ayat  ini  tegas  sekali  menyatakan  bahwa  dosa  akan  menyengsarakan 

manusia. Dengan demikian berarti penyakit hati merusak kebahagiaan manusia.  

    6. Merusak Moral 

Manusia tidak dapat hidup secara manusia tanpa moral. Yang hidup tanpa 

moral itu adalah hewan, bagaimanapun juga manusia bukanlah hewan, karena itu 

                                                 

46
Departemen Agama RI., op. cit., h. 23.  
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kejahatan  akan  merusak  moral.  Oleh  karena  itu,  dapatlah  dipastikan  bahwa 

penyakit hati akan merusak moral. 

Dari  keterangan  tersebut  jelaslah  bahwa  penyakit  hati  mengakibatkan 

tertutupnya hati manusia dari kebenaran, karena  itu, kehidupannya akan menjadi 

sengsara. Dengan demikian berarti penyakit hati menyengsarakan manusia. Itulah 

akibat-akibat  terpenting  dari  penyakit  hati  yang  sungguh  buruk  dan  luas  sekali 

akibatnya. 

 



35 

BAB  III 

AGAMA  ISLAM 

 

 

A. Pengertian dan Kandungan Agama Islam 

Perkataan agama berasal dari bahasa Sansekerta yang akar kata agama adalah 

gam. Dalam bahasa Belanda: ga, gaan dan dalam bahasa  Inggris go,  artinya pergi. 

Dalam agama Islam terdapat perkataan syariat dan tarikat artinya jalan. 47 

Menurut Harun Nasution pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu al-

Din, religi (relegere, religare) dan agama. Al-Din (Semit) berarti undang-undang 

atau hukum. Kemudian dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, 

menundukkan,  patuh,  utang,  balasan,  kebiasaan.  Sedangkan  dari  kata  religi 

(Latin)  atau  relegere  berarti  mengumpulkan  dan  membaca.  Kemudian  religare 

berarti  mengikat.  Adapun  kata  agama  terdiri  dari  a =  tidak;  gam  =  pergi, 

mengandung arti  tidak pergi,  tetap di  tempat atau diwarisi  turun temurun.48 Kata 

gam  (pada  agama)  juga  berarti  “tuntunan”.  Karena  agama  merupakan  tuntunan 

hidup.49  Agama  mengandung  aturan-aturan  dimana  penganutnya  menundukkan 

diri atas aturan  itu. Penganut agama mengikat kebebasannya pada aturan agama, 

sehingga  kehendaknya  tunduk  pada  kehendak  agama  (kehendak  Tuhan  sebagai 

sumber agama). 

                                                 

47
Prof. H. Muhammad Daud Ali, S.H. Pendidikan Agama Islam, (Cet.  III;  Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2000), h. 35 – 36. 

48
Prof.  H.  Dr.  H.  Jalaluddin,  Psikologi Agama,  (Cet.  VI;  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo 

Persada, 2002), h. 12. 

49
Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A, Dirasah Islamiah I, Semester I, 1995, h. 1.. 
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Para  ahli  sulit  mendefinisikan  arti  agama  dalam  maknanya  yang  hakiki. 

Namun sejumlah sarjana mendefinisikan agama yaitu: 

“Suatu  sistem  kepercayaan  yang  disatukan  oleh  praktek-praktek  yang 

bertalian  dengan  hal-hal  yang  suci,  yakni  hal-hal  yang  dibolehkan  dan 

dilarang.  Kepercayaan  dan  praktek-praktek  yang  mempersatukan  suatu 

komunitas moral. Semua mereka terpaut satu sama lain. (Durkheim).”50 

 

Selanjutnya Yinger mendefinisikan agama sebagai: 

“Suatu  sistem kepercayaan  dan  praktek  dimana  suatu  kelompok manusia 

berjuang menghadapi masalah-masalah akhir kehidupan manusia.” 51 

 

Dari kedua definisi tersebut di atas nampak perbedaan pemaknaan terhadap 

agama.  Durkheim  menekankan  makna  agama  pada  segi  peranannya  sebagai 

pemersatu manusia  dalam  suatu  lembaga  keagamaan  serta melalui  ikatan moral 

keagamaan. Sedangkan Yinger  lebih menekankan agama pada peranannya untuk 

memberikan jawaban terhadap kehidupan manusia di masa setelah meninggalkan 

dunia ini (kehidupan akhirat).  

Prof.  Dr.  Harun  Nasution  merumuskan  ada  empat  unsur  yang  terdapat 

dalam agama, yaitu: 

a.  Kekuatan gaib, yang diyakini berada di atas kekuatan manusia. 

b.  Keyakinan terhadap kekuatan gaib sebagai penentu nasib baik dan nasib buruk 

manusia. 

c.  Respons yang bersifat emosionil dari manusia.  

                                                 

50
Ibid.. 

51
Ibid.. 
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d.  Paham akan adanya yang kudus (sacred) dan suci. 52  

Dalam  istilah  Al-Qur’an,  agama  disebut     الين (agama)  dan  dain  (utang) 

adalah dua kata dari akar yang sama, yang mempunyai kaitan makna yang sangat 

erat. Beragama berarti usaha mensyukuri anugerah-anugerah Tuhan. Dengan kata 

lain,  membayar  “utang”  dan  “budi  baik”  Tuhan  kepada  kita.53  Sebagaimana 

wahyu terakhir ketika Nabi saw wuquf (berada di Arafah) bertepatan dengan hari 

raya umat Yahudi dan Nasrani, pada saat umat Islam merayakan Idul Adha: Q.S. 

Al-Maidah (5) : 3:  

 

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم االسالم دينا … 

 

٣(المائدة : … 

 

( 

'…  Pada  hari  ini  telah  Ku-sempurnakan  untukmu  agamamu,  dan 

telahkucukupkan  kepadamu  nikmat-Ku  untukmu,  dan  telah  Ku-ridhai 

Islam (penyerahan diri) menjadi agama untukmu…' 

(QS. Al-Maidah (5) : 3). 54 

 

 "اكملت" diterjemahkan  dengan  "kusempurnakan"  dan   "اتممت" yang 

diterjemahkan  dengan  kucukupkan,اكملت  diartikan  dengan  menghimpun  banyak 

hal  yang kesemuanya  sempurna dalam  satu wadah yang utuh." Sedangkan اتممت 

diartikan  dengan  menghimpun  banyak  hal  yang  belum  sempurna  sehingga 

menjadi sempurna. 55 

                                                 

52
Prof. Dr. H. Jalaluddin, op. cit., h. 13.. 

53
Dr. M. Quraish Shihab, M.A. Lentera Hati (Cet. I; Bandung: Mizan, 1994), h. 42.. 

54
Departemen Agama RI., op. cit., h. 157. 

55
Dr. M. Quraish Shihab, M.A. op. cit. 
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"Agama"  disempurnakan,  sedangkan  "nikmat"  dicukupkan.  Ini  berarti 

bahwa petunjuk-petunjuk agama yang  beraneka ragam itu semuanya dan masing-

masingnya  te;ah  sempurna.  Jangan  menduga  petunjuk  shalat,  zakat,  nikah,  jual 

beli,  dan  sebagainya  yang  disampaikan  oleh  Al-Qur’an  masih  mempunyai 

kekurangan-kekurangan. Semua telah sempurna dan dihimpun dalam satu wadah 

yaitu دين atau dinamai dengan agama Islam.  

"Nikmat"  telah  dicukupkan.  Memang  banyak  nikmat  Tuhan,  misalnya 

kesehatan,  kekayaan,  pengetahuan,  keturunan,  dan  sebagainya.  Tetapi,  jangan 

menduga  bahwa  masing-masing  telah  sempurna.  Kesemuanya  ini,  walaupun 

digabungkan,  masih  akan  kurang.  Baru  sempurna  apabila  ia  dihimpun  bersama 

dengan  apa  yang  turun  dari  langit  berupa  petunjuk-petunjuk  Ilahi.  Petunjuk-

petunjuk  itulah  ketika  digabungkan  dengan  anugerah-anugerah  semacam 

kesehatan,  kekayaan  dan  sebagainya  yang  menjadikan  nikmat-nikmat  yang 

sempurna.  Bila  kita  memperoleh  kekayaan  tanpa  agama,  maka  betapapun 

banyaknya ia tetap kurang demikian pula yang lain. 

Sayang,  kita  tak  mampu  membayar  tuntas  dan  sempurna,  karena  terlalu 

banyaknya anugerah tersebut, sampai-sampai kita tidak dapat lagi menghitungnya. 

Maka untuk menampakkan i’tikad baik kita kepada-Nya, kita datang menghadap 

dan menyerahkan segala apa yang kita miliki  sambil berkata: "Ya Allah aku tak 

mampu  membayar  utangnya,  karenanya  aku  datang  menyerahkan  wajahmu 

kepada-Mu. Aslamtu Wajhi ilaika. Inilah Islam, dalam arti penyerahan diri kepada 
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Allah.  Syukurlah,  Allah  menerima  pembayaran  yang  demikian,  dan  dinyatakan 

secara  resmi  penerimaan  tersebut  pada  wahyu  terakhir  itu:  Telah  kuridhai 

(kuterima  dengan  puas  dan  senang)  Islam  (penyerahan  dirimu)  sebagai  agama 

(pembayaran utang).  

Menurut Dr. Syeikh Mustafa Al-Ghalayaini, agama adalah penyuluh yang 

mengantarkan  manusia  ke  arah  kemajuan  dan  keluhuran  serta  kemuliaan.  Jika 

agama itu benar dan diridhai oleh Allah yang Maha Esa.56 

Menurut  gambaran  Elizabeth  K.  Nottingham,  agama  adalah  gejala  yang 

begitu sering "terdapat di mana-mana", dan agama berkaitan dengan usaha-usaha 

untuk  mengukur  dalamnya  makna  dari  keberadaan  diri  sendiri  dan  keberadaan 

alam  semesta.  Selain  itu  agama  dapat  membangkitkan  kebahagiaan  batin  yang 

paling  sempurna,  dan  juga perasaan  takut  dan ngeri. Meskipun perhatian  tertuju 

kepada  adanya  suatu  dunia  yang  tak  dapat  dilihat  (akhirat),  namun  agama 

melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia.57 

Islam  berarti  ketuntukan,  kedamaian,  kesejahteraan,  keselamatan, 

penyerahan (diri), ketaatan dan kepatuhan (kepada kehendak Allah).58 
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Dr.  Syeikh  Mustafa  Al-Ghazalayaini,  Izhatun Naasyi’in  (Membentuk  Akhlak) 

Penerjemah K.H. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Pustaka Setia, Cet. I, Bandung, 2001), h. 87. 

57
Prof. Dr. H. Jalaluddin, op. cit., h. 237.. 

58
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Imam  Ali  mengatakan,  "Islam  bermakna  kepasrahan  dan  kepasrahan 

berarti keyakinan.59 

Menurut  Hasan  Al-Banna  Islam  adalah  sebuah  sistim  universal  yang 

meliputi  seluruh  realitas  hidup.  Islam  mencakup  negara  dan  tanah  air  atau 

pemerintahan dan rakyat. Islam merupakan tata moral dan kekuatan atau hak dan 

keadilan.  Islam  adalah  harta  benda  dan  materi  atau  kerja  usaha  dan  kekayaan. 

Islam  juga  merupakan  jihad  perjuangan  dan  seruan  dakwah  atau  militer  dan 

pemikiran  (strategi),  sebagaimana  Islam  juga  merupakan  keyakinan  (akidah), 

ibadah yang benar lagi lurus. 60 

 

۸٩ونزلنا عليك الكتب تبينا لكل شيئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين (النحل : …

 

( 

"…  Dan  Kami  turunkan  kepadamu  Al-Kitab  (Al-Qur’an)  untuk 

menjelaskan  segala sesuatu dan petunjuk  serta  rahmat dan kabar gembira 

bagi orang-orang yang berserah diri”. (QS. An. Nahl (16) : 89). 61 

 

Kata “Islam” adalah nama dari agama yang diturunkan Allah kepada Nabi 

Muhammad saw; begitulah nash-nash Al-Qur’an dan Assunnah menjelaskan. Kata 

“Islam” dikenakan juga sebagai sifat dari orang yang masuk Islam. Jika hati dan 

anggota  badan  manusia  telah  menyerahkan  diri  kepada  Allah  dalam  semua 

                                                 

59
Murthada  Muthahhari  dan  S.M.H.  Thabathaba’i, Light Within Me (Bagian  I  dan  II; 

Penerbit  Islamic  Seminary  Publication,  London),  Penerjemah,  M.S.  Nasrullah  (Cet.  II,  1997), 

Bandung: Pustaka Hidayah dengan judul Tahap-tahap Perjalanan Spiritual¸h. 9. 

60
Said Hawwa, Tarbiyatur Ruhiyah (Jalan Ruhani), (Cet. II; Darus Salam Mesir, 1983), 

Penerjemah Drs. Khairul Rafie M dan Ibnu Thaha Ali (Cet. II; Mizan: Bandung, 1995), h. 31. 

61
Departemen Agama RI., op. cit., h. 45. 
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kewajiban  (taklif)  lahir  ataupun  batin  yang  telah  dibebankan  kepadanya,  berarti 

dia adalah seorang muslim yang sebenarnya. 

افمن شرح اهللا صدره لك سالم فهو على نور منربه 

 

۲۲الزمر: … (

 

( 

'Maka apabila orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima 

agama Islam lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya …' 

(QS. Az-Zumar (39) : 22). 62 

 

Namun,  jika  yang  berserah  diri  itu  hanyalah  anggota  badan  tanpa  hati, 

berarti dia adalah orang munafik selama masih tetap hidup demikian. Sebab iman 

itu adalah keyakinan atau kebenaran qalbu berikut ketundukan, sebagaimana juga 

merupakan  keimanan  qalbu  dan  pengejawantahannya  yang  berupa  amal  nyata. 

Iman yang demikian itulah yang disebut iman sempurna yang bersemayam dalam 

qalbu dan dibenarkan oleh perbuatan nyata.  

 تليت عليهم ايته زادتهم ايمنا وعلى ربهم يتو   المؤمنون لذين اذاذكراهللا وجلت قلو بهم واذا انما

كلون. الذين يقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون. اولئك هم المؤمنون حقا 

 

۲االنفال: … (

 

 -

 

 ٤

 

( 

"Sesungguhnya  orang  yang  beriman  itu  adalah  mereka  yang  apabila 

disebut  Allah  gemetarlah  hati  mereka  dan  apabila  dibacakan  ekpada 

mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada 

Tuhanlah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat 

dan menafkahkan sebagian dari rezki yang kami  berikan kepada mereka. 

Itulah  orang-orang  yang  beriman  dengan  sebenar-benarnya…”  (QS.  Al-

Anfal (8) : 2 – 4). 63 

 

 بامو الهم وانفسهم فى سبل اهللا   وجهدوا  باهللا ورسو له ثم لم يرتابوا  المؤ منون الذين أمنوا انما

۱٥اولئك هم الصدقون (الحجرات: 

 

( 

                                                 

62
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'Sesungguhnya  orang-orang  yang  beriman  hanyalah  orang-orang  yang 

beriman  kepada  Allah  dan  Rasul-Nya  kemudian  mereka  tidak  ragu-ragu 

dan mereka berjihad dengan harta danjiwa pada jalan Allah, mereka itulah 

orang-orang yang benar'. (QS. Al-Hujarat (49) : 15. 64 

 

قالت اال عراب أمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قو لوا اسلمنا ولما يدخل اال يمن فى قلو بكم 

 

… 

۱٤(الحجرات: 

 

.( 

"Orang-orang Badui  itu  berkata,  ‘Kami  telah  beriman  katakanlah  kepada  

mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena 

iman itu belum masuk ke dalam hatimu…" (QS. Al-Hujurat (49) : 14). 65 

 

Berdasarkan  hal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kesempurnaan  iman 

adalah keyakinan dan ketundukan qalbu berikut amal nyata yang dilakukan oleh 

anggota badan sebagai pengejawantahan dari keyakinan tersebut. Jadi iman yang 

sempurna sama dengan Islam yang sempurna; keduanya bermakna tunggal. Sebab 

Islam  yang  sempurna  adalah  keyakinan  atau  pembenaran  qalbu  dan  keyakinan 

atau pembenaran anggota badan. Tentang hal ini Al-Qur’an berkata: 

٣٦-٣٥فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجد نا فيها غير بيت من المسلمين (الذاريات: 

 

( 

"Lalu Kami  keluarkan  orang-orang  beriman  yang  berada  di  negeri  kaum 

Luth itu, dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari 

orang-orang yang  bersreah diri."  (QS. Adz-Dzariyat (51) : 35 – 36).66 

 

Mereka  itu  adalah Muslim  sekaligus Mukmin.  Keimanan  mereka  adalah 

keislamannya  itu  sendiri.  Mereka  adalah  orang-orang  mukmin  yang  sempurna 

sekaligus orang-orang muslim yang sempurna, maka Islam yang sempurna adalah 

iman yang sempurna. 

                                                 
64
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Agama  Islam  adalah  agama  wahyu  yang  disampaikan  malaikat  Jibril 

kepada Nabi Muhammad sebagai Rasil-Nya mula-mula di Mekkah kemudian di 

Medinah selama dua puluh tiga tahun. 67 

Makna perkataan Islam intinya adalah berserah diri, tunduk, patuh dan taat 

dengan  sepenuh  hati  kepada  kehendak  Ilahi  yang wajib  ditaati  dengan  sepenuh 

hati  oleh  manusia  itu.  Manfaatnya,  bukanlah  untuk  Allah  sendiri  tetapi  untuk 

kemaslahatan atau kebaikan manusia dan  lingkungan hidupnya. Kehendak Allah 

telah disampaikan oleh malaikat Jibril (terakhir) kepada Nabi Muhammad sebagai 

Rasul-Nya berupa wahyu. Rasul pun telah memberi penjelasan, petunjuk dengan 

contoh bagaimana memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur’an dan sunnah 

beliau. 

Sebagai agama wahyu terakhir, agama Islam merupakan satu sistem akidah 

dan  syariah  serta  akhlak  yang  mengatur  hidup  dan  kehidupan  manusia  dalam 

berbagai hubungan.  

Agama  dari  segi  sumbernya  dapat  dibedakan  atas  dua,  yaitu:  agama 

samawy dan agama wadhiy. Agama samawy adalah agama yang diturunkan oleh  

Allah  melalui  Rasul-Nya  kepada  ummat  tertentu.  Islam  adalah  agama  samawy 

terakhir yang tidak lagi ditujukan kepada bangsa/umat tertentu melainkan kepada 

semua umat manusia di segala zaman. Seedangkan agama wadhiy adalah agama 
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yang  diciptakan  oleh  seorang  tertentu,  atau  agama  yang  merupakan  hasil  suatu 

kebudayaan  bangsa  tertentu  kemudian  berkembang  menjadi  suatu  sistem 

kepercayaan dan tata cara ritual tertentu. Agama seperti ini, misalnya agama Tao 

(dibawa  oleh Taoteking),  agama Budha  (dibawa  oleh Sidharta Budha Gautama) 

dan sebagainya. 

Dalam  sistem  kepercayaan,  agama  dibedakan  atas  agama  politeisme  dan 

monoteisme.  Politeisme  adalah  kepercayaan  yang  meyakini  banyak  Tuhan  atau 

penguasa  yang  menguasai  alam  semesta,  sedangkan  monoteisme  adalah  sistem 

kepercayaan yang hanya mengakui adanya Tuhan yang Esa.  

Islam  adalah  agama  yang  dibawa  oleh  Nabi Muhammad  yang  diperoleh 

dari  Allah  melalui  wahyu.  Al-Qur’an  menyatakan  bahwa  Islam  adalah  agama 

yang benar di  sisi Allah,  ia adalah agama yang diridlai Allah. Dalam Al-Qur’an 

dikatakan: 

ان الدين عند اهللا االسالم 

 

۱٩(ال عمران: … 

 

( 

 

"Sesunghnya agama  (yang diridhai) di  sisi Allah hanyalah  Islam … (QS. 

Ali Imran (3) : 19). 68 

 

ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه اهللا وهو محسن واتبع ملة ابرا هيم حنيفا 

 

۱۲٥النساء : … (

 

( 

"Siapa  yang  mempunyai  agama  yang  lebih  baik  dari  orang  yang 

menyerahkan diri (aslam) kepada Tuhan dan berbuat baik serta mengikuti 

agama Ibrahim (agama) yang sebenarnya … (QS. An-Niza’ (4) : 125). 69 
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Ayat yang  terakhir  ini menjelaskan bahwa pada hakikatnya para Nabi  itu 

semuanya  penganut  Islam  (Muslim)  sebagai  agama  yang  haq  di  sisi  Allah, 

misalnya dalam ayat lain dikatakan: 

قل امنا باهللا وما انزل علينا وما انزل على ابرا هيم واسما عيل واسحق ويعقوب واال سباط وما 

۸٤اوتى مو سى وعيسى والنبيون من ربهم النفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون (ال عمر: 

 

( 

"Katakanlah:  “Kami  beriman  (percaya)  kepada  apa  yang  diturunkan 

kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya’qub, 

dananak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para Nabi 

dari Tuhan mereka. Kami  tidak membeda-bedakan  seorang pun di  antara 

mereka dan hanya kepada-Nyalah kami menyerahkan diri." (QS. Ali Imran 

(3) : 84). 70 

 

Dari  ayat di  atas menunjukkan bahwa agama-agama Yahudi, Kristen dan 

Islam  adalah  satu  asal.  Tetapi  dalam  perkembangan  agama Yahudi  dan Kristen 

mengalami perubahan sehingga timbul perbedaan dari ketiga agama itu. 

Islam adalah agama Allah yangdiwahyukan kepada Nabi Muhammad saw. 

dan ia adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan (amal).71 

Islam  adalah  agama  yang  paling  terakhir  diturunkan,  yang  dibawa  oleh 

Nabi Muhammad  saw. Hakikat  Islam adalah penyerahan diri kepada Allah Swt, 

tempat  menyatakan  segala  pujian,  rasa  syukur  dan  tempat  menyerahkan  segala 

alam perbuatan seorang muslim. Di samping itu, Islam mengajarkan tentang tata 

cara  berhubungan  dengan  sesama manusia  dan  alam  semesta. Dengan  demikian 
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peranan Islam dalam kehidupan manusia adalah menyelaraskan hubungan dengan 

Allah, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitarnya. 

Manusia sejak kelahirannya di permukaan bumi  ini  telah dibekali dengan 

fitrah beragama (Lihat surat Ar-Rum (3) ayat 30:  

طرالناس عليها. التبد يل لخلق اهللا. ذلك الدين القيم.  فا قم وجهك للدين حنيفا. فطرت اهللا التى ف

٣۰ولكن اكثرالناس اليعلمون (الروم: 

 

( 

“Maka  hadapkanlah  wajahmu  dengan  lurus  kepada  agama  (Allah); 

(tetaplah  atas)  firman  Allah  yang  telah  menciptakan  manusia  menurut 

fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitra Allah. (Itulah) agama yang lurus; 

tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Q.S. Ar-Rum (30). 72 

 

Dengan fitrah itu, manusia membutuhkan agama dan merindukan Zat yang 

menciptakan  alam.  Pada  hakikatnya  fitrah  itu  adalah  kecondongan  mencari 

perlindungan kepada sesuatu yang dipandangnya  lebih  tinggi dan  lebih berkuasa 

dari  diri  manusia.  Namun  tanpa  arahan  agama,  manusia  menyalurkan  fitrahnya 

pada pencarian kekuatan yang berasal dari  alam  itu  sendiri, misalnya: pemujaan 

terhadap  gunung,  hewan,  pemujaan  terhadap  sesama manusia  (kultus  individu), 

pemujaan terhadap kebangsaan atau ideologi yang dipandang mutlak. Karena itu, 

paham  seperti  komunisme  dan  paham  lain  yang  dimutlakkan,  oleh  para  ilmu 

agama digolongkan sebagai pseudo agama (agama palsu).  

                                                 

72
Departemen Agama RI., op. cit., h. 645. 



  47 

Kandungan Agama Islam  

1. Aqidah (keimanan/Ketuhanan) 

Aqidah  dalam  bahasa Arab menurut  etimologi,  adalah  ikatan,  sangkutan. 

Dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau keyakinan.73 

Aqidah  ialah  dasar-dasar  keyakinan  Islam.  Keyakinan  itu  dalam  agama 

Islam  menjadi  inti  agama,  berarti  bahwasanya  agama  tanpa  keyakinan/ 

kepercayaan  bukanlah  agama.  Jadi  dalam  agama  Islam  ada  kepercayaan-

kepercayaan  yang  harus  diimankan  oleh  pemeluknya  yang  disertai  dengan 

keinsyafan dan kesadaran,  timbul dari hati nurani yang  sebenar-benarnya. Tidak 

karena terpaksa. Karena memang tidak ada paksaan dalam agama Islam. 

ل اكراه فىالدين 

 

۲٥٦(البقرة: … 

 

( 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)…” (QS. Al-Baqarah 

(2) : 256). 74 

 

Kata-kata aqudah diambil dari Al-Qur’an: 

يآيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود 

 

۱(المائدة: … 

 

( 

“Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu…”  (Qs.  Al-

Maidah (5) : 1). 75 

 

٤ومن شر النفثت فى العقد (الفلق : 

 

( 

"Dan  dari  kejahatan  wanita-wanita  tukang  sihir  yang  menghembuskan 

pada buhul-buhul” (QS. Al-Falaq (113) : 4). 76 
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Aqidah-aqidah  yang  harus  kita  percayai  seperti  percaya  kepada  Allah, 

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya,  rasul-rasul-Nya, dan hari akhirat  serta qadha dan 

qadar (takdir).  

Intisari  ajaran  Islam  adalah  kepercayaan  kepada  keesaan  Allah  dan 

mengibadati-Nya  dengan  penuh  keihlasan  sesuai  dengan  apa  yang  digariskan 

dalam kitab suciNya dan sunnah Rasul-Nya. 

Al-Qur’an  pertama-tama  mengajarkan  bahwa  Allah  sebagai  pencipta 

manusia (seperti pada ayat pertama turun: QS. Al-‘Alaq (96): 1-5. 

اقرأباسم ربك الذى خلق. خلق االنسان من علق. اقرأ وربك االكرم. الذى علم بالقلم. علم االنسان 

٥ملم يعلم (العلق: 

 

 -

 

 ۱

 

( 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah 

menciptakan  manusia  dan  segumpal  darah.  Bacalah,  dan  Tuhanmulah 

yang  paling  pemurah  yang  mengajar  (manusia)  dengan  merantaraan 

kalam, Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya …” 

(Q.S. Al-Alaq (69): 1-5). 77   

 

Al-Quran mengajarkan  tentang aspek ajaran ketuhanan karena merupakan 

landasan keberagamaan. Dengan iman kepada Allah tersebut manusia mempunyai 

pegangan  utama  dalam  menjalani  kehidupannya.  Ajaran  keimanan  dalam  Al-

Qur’an, oleh Khursyid Ahmad menyimpulkan sebagai berikut: 

a)  Allah benar-benar ada, dan manusia serta semua yang ada di dunia ini tercipta 

semata-mata karena kehendak-Nya. 
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b)  Tidak mungkin ada dua Pencipta, dan hanya Allah sajalah Zat Maha Pencipta. 

Segala  sesuatu  datang  dari-Nya  dan  kelak  akan  kembali  kepada-Nya.  Oleh 

sebab  itu  segala  ciptaan  yang  ada  di  alam  ini  hanyalah  merupakan  bukti 

kekuasaan dan keagungan sifat-sifat-Nya. 

c)  Hubungan antara Allah dengan manusia ibarat majikan dengan pembantunya. 

Manusia  merupakan  bukti  tertinggi  eksistensi  Allah.  Oleh  sebab  itu 

barangsiapa yang menyembah sesuatu selain-Nya akan mendapat dosa teramat 

besar. 

d)  Selain  tiga  aspek  tersebut  di  atas,  iman  kepada  Allah  diwujudkan  dengan 

menerima  ajaran  Allah  dan  hal  tersebut  hanya  mungkin  terlaksana  apabila 

manusia mempercayai Muhammad SAW. sebagai utusan Allah. 

e)  Sebagai  utusan  Allah  yang  terakhir  dan  terbesar,  kedatangan  Muhammad 

SAW  telah  diramalkan  diberitahukan  oleh  para  Rasul  sebelumnya,  yakni 

tentang  siapa  kelak  yang  akan  menerima  wahyu  terakhir  dan  yang 

tersempurna. 

f)  Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang benar-benar menjadi idaman 

setiap manusia, utusan Allah yang sempurna dan seimbang, yang cita-cita dan 

tindakannya merupakan perwujudan sifat-sifat Allah yang luhur. 

g)  Mempercayai  kenabian  Muhammad  berarti  menerima  kenabian  para  utusan 

Allah (Rasul) sebelumnya. 
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h)  Mempercayai  beliau  berarti  juga  percaya  bahwa  Al-Qur’an  memuat  seluruh 

wahyu  yang  menyeru  manusia  untuk  beribadah  kepada-Nya,  sesuai  dengan 

cara yang ditentukan, dengan cara mengikuti  sabda,  tindakan serta perkenaan 

Muhammad SAW yang biasa dikenal dengan hadis atau sunnah. 

i)  Percaya  kepada  beliau  berarti  juga  percaya  kepada  malaikat-Nya,  yang 

masing-masing  memiliki  tugas.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  Al-

Qur’an.78 

Apa yang ditempatkan manusia dan apa yang  telah dilaksanakan olehnya 

dalam  kehidupannya  di  dunia  ini  adalah  merupakan  suatu  pernyataan  dari 

kenyataan akidah atau kepercayaan. 

Jikalau akidah yang terpatri dalam jiwanya itu baik dan benar, maka baik 

dan  benar  pulalah  jalan  yang  ditempuhnya  serta  lurus  dalam  mengerjakannya. 

Tetapi  jikalau  akidah  itu  rusak  dan  salah,  maka  jalan  yang  ditempuhnya  pun 

rusak, sesat dan menyeleweng dari kebenaran. 

Oleh  sebab  itu, maka  akidah  tauhid dan keimanan  adalah  suatu hal  yang 

mutlak  perlu  yang  sama  sekali  tidak  dapat  ditinggalkan  oleh  siapapun,  agar 

supaya  seseorang  itu  dapat  mencapai  kesempurnaan  kepribadian  dan  pula 

merealisasikan kemanusiaannya itu sendiri. 

Dakwah ke arah akidah itu adalah suatu hal yang pertama kali diterapkan 

oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Itulah yang dijadikan sebagai fundamental 
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yang  terletak  sebagai  dasar  dalam memperoleh  pembangunan  mental  dari  umat 

Islam  yang  nantinya  akan  mendasarkan  segala  sesuatunya  atas  landasan  Islam 

yang murni. Bukan hanya oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sendiri hal 

yang sedemikian itu dilaksanakan tetapi bahkan oleh seluruh utusan Allah SWT. 

Sebabnya  yang  demikian  itudibina  lebih  dulu  ialah  karena  dengan 

meresapnya  akidah  itu  dalam  jiwa manusia, maka manusia  itu  akan  lebih  tinggi 

dan  lebih mulia dari materi-materi keduniaan atau yang dibuat-buat oleh sesama 

manusia.  Itulah  pula  yang  akan  dijadikan  tujuan  untuk  mengarah  ke  jalan 

kebaikan dan keluhuran, kesucian dan kemuliaan. 

Apabila  akidah yang benar  itu  sudah dapat menguasai  jiwa, maka  ia  pun 

akan membuahkan segala macam sifat keutamaan bagi manusia itu sendiri. Bukan 

hanya  keutamaan,  tetapi  sekaligus  disertai  dengan  keluhuran  dan  ketinggian 

akhlak, seperti keberanian, kedermawanan, toleransi atau lapang dada, ketenangan 

menghadapi segala persoalan, tidak mementingkan diri sendiridan suka berkorban 

untuk kepentingan masyarakat. 

Penetapan  akidah  ini  dalam  jiwa  itulah  yang  dapat  mendidik  kehidupan 

seseorang dan yang meninggikan nilai-nilainya, bahkan itu pula yang merupakan 

jalan untuk mencapai bahagia. Firman Allah dalam surat An-Nahl (16): 97: 
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“Barangsiapa yang beramal shalih, baik ia laki-laki atau perempuan dan ia 

beriman,  maka  pastilah  Kami  (Allah)  akan  memberikan  kehidupan 

padanya  dengan  kehidupan  yang  bahagia  (baik)…”  (Q.S. An-Nahl  (16): 

97).79 

  

Aqidah keimanan ini memberikan didikan terhadap kaum mukminin yang 

menyebabkan  jiwa  menjadi  suci,  bersih  dan  murni,  dilenyapkan  dari  segala 

macam  penyakit  hati  seperti  dengki,  dendam,  congkak,  bangga  diri,  kefasikan, 

kecurangan,  penganiayaan,  sewenang-wenang,  keras  hati,  kasar,  mementingkan 

diri sendiri dan sebagainya. Juga aqidah itu pula yang dapat membersihkan kaum 

mukmin  itu  dari  kotoran  didikan  dan  daki  yang  merusakkan.  Serta  bahayanya 

watak  yang  rendah  dan  juga  dari  kejahatan  pusaka  adat  istiadat  yang  hina, 

memerdekakan diri dari segala macam khurafat, khayalan dan angan-angan buruk. 

2.  Akhlaq (Ajaran Moral) 

Perkataan akhlak dalam bahasa Indoensia berasal dari bahasa Arab Akhlaq, 

bentuk  jamak  kata khuluq  atau  al-khuluq,  yang  secara  etimologis  (bersangkutan 

dengan  cabang  ilmu  bahasa  yang  menyelidiki  asal  usul  kata  serta  perubahan-

perubahan  dalam  bentuk  dan  makna)  antara  lain  berarti  budi  pekerti,  perangai, 

tingkah  laku  atau  tabiat.  Dalam  kepustakaan,  akhlak  diartikan  juga  sikap  yang 

melahirkan perbuatan (perilaku, tingkah laku) mungkin baik, mungkin buruk.80 
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Secara  etimologi  (kebahasaan)  akhlak  berasal  dari  kata   خلق “khalaqa”, 

berarti  adat  istiadat,  perangai,  tingkah  laku,  tabiat,  perbuatan.  Dapat  digaris 

bawahi: “yang dimaksud akhlaq ialah sifat yang dibawa sejak lahir.” 81 

Dalam pendekatan terminology, menurut Al-Ghazali akhlaq adalah : 

 

“Akhlak  ialah  sifat  yang  tertanam  atau melekat  dalam  jiwa  dari  padanya 

timbul  perbuatan-perbuatan  dengan  gampang  dan  mudah  tanpa 

memerlukan pertimbangan (pemikiran dan pertimbangan tanpa diteliti).” 82 

 

Akhlak  dalam  Kamus  Bahasa  Indonesia,  ialah  diartikan  sebagai  budi 

pekerti  atau  kelakuan.  Kata  akhlak  walaupun  terambil  dari  bahasa  Arab  (yang 

biasa diartikan tabiat, perangai, kebiasaan, bahkan agama(,  terambil dari bahasa 

mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu.” 83 

Sasaran Akhlak 

a.  Akhlak terhadap Allah (Khalik) 

  Titik  tolak  terhadap  Allah  adalah  pengakuan  dan  kesadaran  bahwa  tiada 

Tuhan melainkan Allah. Dia memiliki sifat-sifat  terpuji demikian agung sifat 

itu, yang jangankan manusia, malaikat pun tidak mampu menjangkau hakikat-

Nya. Q.S. An-Naml (27): 93: 

                                                 

81
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“Dan  katakanlah:  “segala  puji  bagi  Allah,  Dia  akan  memperlihatkan 

kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. 

Dan  tuhanmu  tiada  lali  dari  apa  yang  kamu  kerjakan.”  (Q.S.  An-Naml 

(27): 93). 84 

 

b.  Akhlak terhadap sesama manusia 

 

“Perkataan  yang  baik  dan  pemberian  maaf  lebih  baik  daripada  sedekah 

yang disertai dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima)” 

(Q.S. Al-Baqarah (2): 263). 85 

 

c.  Akhlak terhadap lingkungan 

  Yang  dimaksud  lingkungan  di  sini  adalah  segala  sesuatu  yang  berada  di 

sekitar manusia, baik binantang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak 

bernyawa. 

 

“Mahasuci  Allah  yang  menjadikan  (binatang)  ini  mudah  bagi  kami, 

sedangkan  kami  sendiri  tidak mempunyai  kemampuan  untuk  itu”  (Q.S. 

Az-Zukhruf (43): 13).86 

 

3.  Syari’ah (Hukum-hukum Syara’) 

Makna  asal  syari’ah  adalah  jalan  ke  sumber  (mata)  air.  Menurut 

Mohammad  Idris  As-Syari’I  dalam  kitab  Ar-Risalah  Syari’at  adalah  peraturan-
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peraturan  lahir  yang  bersumber  dari  wahyu  dan  kesimpulan-kesimpulan  yang 

berasal dari wahyu itu mengenai tingkah laku manusia.87 

Syari’ah atau syar (jalan menuju ke sumber mata air), yakni jalan ke arah 

sumber pokok bagi kehidupan secara harfiah kata kerja syara’a berarti menandai 

atau  menggambar  jalan  yang  jelas  menuju  sumber  air.”  Dalam  pemakaiannya 

yang bersifat religius, kata ini mempunyai arti: “jalan kehidupan yang baik, yakni 

nilai-nilai  agama  yang  diungkapkan  secara  fungsional  dan  dalam  makna  yang 

konkrit yang ditujukan untuk mengarhkan kehidupan manusia.88 

Dalam  pengertian  istilah,  syariat  adalah  aturan-aturan  yang  ditetapkan 

Allah dalam kitab suci-Nya yang dijabarkan dalam hadis. Rasulullah tentang tata 

cara  berkomunikasi  dengan  Allah  (ibadah)  dan  tata  cara  mengatur  pergaulan 

hidup  manusia  dalam  berbagai  aspeknya  serta  aturan  yang  mengatur  perlakuan 

manusia terhadap alam sekitarnya. 

Memadukan  antara  aqidah,  moralitas  (akhlak)  dan  pelaksanaan  aturan-

aturan syara’ (syariah) sebagai wujud kesempurnaan manusia dan disebut dengan 

muttaqin. 

B.  Sumber Ajaran Agama Islam 

Ajaran agama Islam bersumber dari Al-Qur’an yang memuat wahyu Allah 

dan Al-Hadis yang memuat sunnah Rasulullah. 
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1.  Al-Qur’an 

Al-Qur’an  adalah  Kalam  Allah  yang  tiada  tandingannya  (mu’jizat), 

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. penutup para Nabi dan rasul, dengan 

perantaraan  malaikat  Jibril  alaihis  salam,  ditulis  dalam  mushaf-mushaf  yang 

disampaikan  kepada  kita  secara  mutawatir  (oleh  orang  banyak),  serta 

mempelajarinya  merupakan  suatu  ibadah,  dimulai  dengan  surat  Al-Fatihah  dan 

ditutup dengan surat An-Nas. 89 

Secara  esensial  Al-Qur’an  adalah  firman  Allah  yang  diturunkan  kepada 

Nabi Muhammad  SAW. mengandung  hal  yang  berhubungan  dengan  keimanan, 

ilmu pengetahuan, peraturan-peraturan yang mengatur  tingkah laku dan  tata cara 

hidup manusia,  baik  sebagai makhluk  individu  ataupun  sebagai makhluk  sosial. 

Diantara  tujuan  diturunkannya  Al-Qur’an  adalah  untuk  menjadi  hudan  bagi 

ummat  manusia  dalam  menata  kehidupan  mereka.  Selain  itu  Al-Qur’an 

merupakan mu’jizat Nabi Muhammad SAW. yang mampu mengantisipasi segala 

persoalan  apabila  manusia  dapat  mengkaji  dan  meneliti  secara  mendalam  Al-

Qur’an  sebagai  kibat  suci  yang  terjaga  dan  terpelihara  kebenarannya  sebagai 

petunjuk  dalam  memberi  penyembuhan  terhadap  penyakit-penyakit  yang 

bersaranng dalam dada  settiap orang yang beriman,  seperti dengki,  sombong,  iri 

hati, putus asa dan sebagainya. 
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Al-Qur’an mengintrodusir dirinya sebagai al-Syifa’ yakni penyembuh dan 

penawar penyakit-penyakit rohani disebutkan tiga kali, yaitu: 

a.  Surat Al-Isra (17) ayat 82 

 

“Dan  kami  turunkan  dari  Al-Qur’an  sesuatu  yang  menjadi  penawar  dan 

rahmat bagi orang-orang yang beriman…”(Q.S. Al-Isra’ (17): 82) 90 

 

b.  Surat Yunus (10) ayat 57: 

 

 

“Hai  manusia!  Sesungguhnya  telah  datang  kepadamu  pelajaran  dari 

Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada 

dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Yunus 

(10): 57). 91 

 

c.  Surat Fushshilat, ayat 44: 

 

“…Katakanlah!  Al-Qur’an  itu  adalah  petunjuk  dan  penawar  bagi  orang-

orang yang beriman …” (Q.S. Fushshilat (41): 44). 92 

 

Kata  Al-Syifa’  menurut  Ash  Shihab  adalah  sebagai  kata  hiasan  yang 

menyerupai kekafiran itu dinisbahkan dengan penyakit, (Al-Qasimy, Juz x, h. 39). 

Sedangkan  Arraz  mengatakan  “Ketahuilah  bahwa  Al-Qur’an  itu  adalah 

penyembuh  penyakit  rohani  dan  jasmani.”  Selanjutnya Al-Maraghi menafsirkan 
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kata  Al-Syifa  adalah  apa-apa  yang  dapat  menyembuhkan  penyakit  keraguan 

kefasikan dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman, mengamalkan 

apa  yang  difardhukan,  menghalalkan  yang  telah  dihalalkan,  mengharamkan  apa 

yang telah diharamkan. (Al-Maraghi, juz XIII, h. 86). 93 

Dari penjelasan-penjelasan ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

a.  Salah satu fungsi Al-Qur’an ialah sebagai penawar dan penyembuh bagi suatu 

penyakit. 

b  Penyakit  yang  dapat  disembuhkan  oleh  Al-Qur’an  titik  beratnya  adalah 

penyakit-penyakit yang terdapat dalam dada (Fi Al-Shudur). 

c.  Karena  kemukjizatan  Al-Qur’an,  maka  tidak  menutup  kemungkinan  dapat 

menyembuhkan penyakit jasmaniah. 

d.  Obyek  penyembuhan  hati  yang  tercantum dalam Al-Qur’an  hanyalah  orang-

orang yang beriman. 

Al-Qur’an yang sering kita peringati nuzulnya ini bertujuan antara lain: 

(1)  Untuk  membersihkan  akal  dan  menyucikan  jiwa  dari  segala  bentuk  syirik 

serta  memantapkan  keyakinan  tentang  keesaan  yang  sempurna  bagi  Tuhan 

seru sekalian alam. 

(2)  Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. 

(3)  Untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. 
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(4)  Untuk mengajak manusia berpikir dan bekerjasama dalam bidang kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

(5)  Untuk membasmi kemiskinan material dan spritual. 

(6)  Untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang. 

(7)  Untuk  menekan  peranan  ilmu  dan  teknologi  yang  sejalan  dengan  fitrah 

manusia.94 

2. Al-Hadits  

Al-hadist  adalah  sumber  kedua  agama  dan  ajaran  Islam.  Apa  yang  telah 

disebut  dalam  al-Qur’an  di  atas,  dijelaskan  atau  dirinci  lebih  lanjut  oleh  rasulullah 

dengan  sunnah  beliau  Perkataan  hadis menurut  pengertian  kebahasaan  ialah  berita 

atau  sesuatu  yang  baru. Dalam  ilmu  hadis  istilah  tersebut  berarti  segala  perkataan, 

perbuatan dan sikap diam Nabi tanda setuju (taqrir). Dalam surat an-Nahl (16) ayat 

44 kalimat kedua Allah menyatakan, “Dan Kami turunkan kepadamu al-Qur’an, agar 

kamu  (Muhammad) menjelaskan  kepada  umat manusia  apa  yang  telah  diturunkan 

kepada mereka…”. 

Ada  tiga  peranan  al-hadits  disamping  al-Qur’an  sebagai  sumber  agama  dan 

ajaran  Islam.  Pertama, menegaskan  lebih  lanjut  ketentuan  yang  terdapat  dalam  al-

Qur’an.  Kedua,  sebagai  penjelasan  isi  al-Qur’an.  Ketiga,  menambahkan  atau 

mengembangkan sesuatu yang tiak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam al-

Qur’an. 
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Ada  ucapan  nabi  yang  disebut  hadis  Qudsi  yang  tidak  menjadi  bagian  al-

Qur’an, Allah  berbicara melalui Nabi,  disampaikan  dengan  kata-kata Nabi  sendiri. 

Hadis  Qudsi  berisi  petunjuk  tentang  kehidupan,  spiritual  (kerohanian),  tidak 

membahas soal-soal politik dan sosial dalam kehidupan. Isi hadis Qudsi kebanyakan 

tentang hubungan langsung antara manusia dan Tuhan.  

Jadi  hadis  ini  mengisyaratkan  perlunya  dilakukan  ijtihad  dalam  masalah-

masalah yang belum ada ketentuan hukumnya yang jelas dari Qur’an dan hadits.  

Al-hadits atau as-sunnah adalah segala ucapan atau perkataan (perbuatan) atau 

perilaku, sifat-sifat, atau hal-ihwal dan penetapan Rasululah Saw. hadits merupakan 

dasar yang kedua dari ajaran Islam sesudah Al-Qur’an, kita diperintahkan oleh Allah 

SWT untuk mengikuti rasulullah Saw sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an surat 

Al-Hasyr (59): 7:  

۵٩وما اتكم ارسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا. (الحشر: 

 

( 

"Apa yang diberikan (diawakan) kepadamu oleh rasulullah hendaklah kau ikuti 

dan apa yang dilarang hendaklah kau hindari.” (QS. Al-Hasyr (59) : 7). 95 

Dalam  ayat  lain  surat At-Taqhabun  (64):  12  kita  diperintahkan  taat  kepada 

Allah dan Rasul-Nya. 

۱۲واطيعوا اهللا واطيعوا الرسول. فان تو ليتم فإنما على رسو لنا البلع المبين. (التغابن: 

 

( 

Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul,  jika kamu berpaling maka 

sesungguhynya kewajiban  rasul kami hanyalah menyampaikan  (amanat Allah) 

dengan terang. (QS. At-Taghabun (64) : 12). 96 
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C. Fungsi dan Peranan Kedudukan Agama Islam bagi Umat Manusia 

Masalah  agama  tak  akan  mungkin  dapat  dipisahkan  dan  kehidupan 

masyarakat,  karena  agama  itu  sendiri  ternyata  diperlukan  dalam  kehidupan 

bermasyarakat. Dalam prakteknya fungsi agama dalam masyarakat antara lain: 

1.  Berfungsi Edukatif 

  Para  penganut  agama  berpendapat  bahwa  ajaran  agama  yang  mereka  anut 

memberikan  ajaran-ajaran  yang  harus  dipatuhi  ajaran  agama  secara  yuridis 

berfungsi menyuruh dan melarang. 

2.  Berfungsi penyelamat dunia dan akhirat 

3.  Berfungsi  sebagai  perdamaian. Melalui  agama  seseorang  yang  bersalah  atau 

berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. 

4.  Berfungsi sebagai social control. Para penganutnya menganggap ajaran agama 

sebagai norma. 

5.  Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas (rasa memiliki).  

6.  Berfungsi transformatif; ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian 

seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru. 

7.  Berfungsi kreatif. Memotivasi dan mengajak para penganutnya untuk bekerja 

produktif untuk kepentingan diri dan orang lain. 

8.  Berfungsi  sublimatif.  Mengkuduskan  segala  usaha  manusia  yang  bersifat 

ukhrawi dan duniawi. 97 
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Peranan Agama Islam bagi Umat manusia 

Nilai  agama  sangat mendasar  untuk  keselamatan  dunia  dan  akhirat  (Q.S. 

Al-Qashash (28): 77: hal. 623) dan (Q.S. Al-Muajadalah (58): 11: hal. 910-911). 

Agama  bukan  ciptaan  tangan manusia. Orang  yang  beragama  atau  tidak, 

bukan  berarti  mengurangi  kekuasaan  dan  kebenaran  agama  itu  sendiri.  Agama 

datang  untuk  menyempurnakan  kehidupan  manusia  secara  utuh  dan  tegas  tidak 

membawa  orang  terombang-ambing  dalam  menata  kehidupannya.  Peran  serta 

agama sebagai berikut: 

a.  Untuk  menyelamatkan  aqidah,  justru  itu  haram  berperilaku  musyrik.  (Q.S. 

Lukman  (31): 13: hal 654), Q.S. Al-Hajj  (22): 31: hal 516,   Q.S. Az-Zumar 

(39): 65-66: hal 755). 

b.  Selanjutnya agama Islam menyelamatkan akal/kecelakaan berfikir.  

c.  Agama  Islam  menyelamatkan  jiwa  raga  sangat  menjunjung  tinggi  dan 

menghormati arti sebuah nyawa manusia. (Q.S. Al-Maidah (5): 32,42). 

d.  Peran  serta  agama  Islam  pada  umat  manusia  bagaimana  melanjutkan 

keturunan  yang  saleh  dan  salehah,  sebagai  wujud  nyata  melestarikan  dan 

memakmurkan bumi dengan segala isinya. (Q.S. An-Nur (24): 32-33) 

e.  Peran  serta  agama  Islam  pada  umat  manusia  bagaimana  mewariskan  harta 

yang halal pada keturunan/anak. (Q.S. An-Nisa (4): 9,11). 
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  BAB  IV 

 PERSPEKTIF AGAMA ISLAM TENTANG PENYEMBUHAN 

 PENYAKIT HATI 

 

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Timbulnya Penyakit Hati  

Islam mengajarkan bahwa manusia itu pada asalnya adalah makhluk yang 

terbaik dan yang termulia, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur’an surat 

At-Tin (95) : 4, yakni: 

٤لقد خلقـنا االنسن فى احسن تقويم (التين: 

 

( 

'Sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan  manusia  itu  dalam  sebaik-baiknya 

kejadian.’ (QS. At-Tin (95): 4). 98 

 

Firman Allah dalam surat Al-Isra’ (17) : 70: 

وفضلتهم على كثير  ولقد كر منا بنى ءادم وحملنهم فى البر والبحر ورز قنهم من الطيبت

٧۰ممن خلقنا تفضيال (االسراء: 

 

( 

'Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak cucu Adam, Kami berikan 

kepada mereka kendaraan di darat dan di laut. Kami berikan kepada mereka 

rezeki  dari  yang  baik-baik,  dan  Kami  lebihkan  mereka  dari  kebanyakan 

makhluk  yang  telah  Kami  ciptakan  sebenar-benarnya  lebih.'  (QS.  Al-Isra 

(17): 70).99     
 

Ayat-ayat tersebut tegas sekali menyatakan, bahwa manusia pada dasarnya 

adalah baik dan mulia. Yang baik dan mulia  itu  terutama adalah hatinya. Sebab 

Islam mengajarkan,  bahwa hakekat  dari manusia  itu  adalah hatinya  (rohaninya). 

Buktinya antara lain adalah: 
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1.  Allah telah mengajarkan rohani manusia itu sewaktu di alam roh dahulu, yaitu 

sewaktu  rohani  tersebut  belum  lagi  ditiupkan Allah  ke  dalam  jasmani,  untuk 

berdialog atau mengadakan perjanjian yang disebut dengan “ahdullah”. Allah 

bertanya  kepada  rohani  itu:  Bukankah  aku  ini  Tuhannu?  Rohani  menjawab: 

Benar. Kami telah menyaksikan. Cerita ini tercantum dalam surat Al-A'raf (7): 172: 

 الست بربكم قالوا واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذر يتهم واشهدهم على انفسهم

۱٧۲بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيمة اناكنا عن هذا غفلين. (االعـراف : 

 

( 

'Dan  ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan  anak-anak keturunan Adam 

dari  sulbi mereka  dan Allah mengambil  kesaksian  terhadap  jiwa mereka 

seraya  berfirman:  Bukankah  Aku  Tuhanmu?  Mereka  menjawab;  Betul 

Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu 

agar  di  hari  kiamat  kamu  tidak  mengatakan:  sesungguhnya  kami  bani 

Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan).100  

 

2.  Segala sesuatu bagi manusia di dunia ini dilihat, ditentukan dan diukur Allah 

dari segi hatinya.  

Olehnya itu, sesuatu yang baik tentu mempunyai sifat dan sikap yang baik 

dan  mulia  pula.  Karena  itu  pada  dasarnya  hati  manusia  itu  baik  atau  sehat. 

Sedangkan  hati  yang  bersifat  dan  bersikap  buruk  dinyatakan  hati  yang  sakit. 

Dalam hal  ini  tentu  ada  yang menyebabkannya,  sebab  segala  sesuatu  itu  terjadi 

karena  sebab-sebab  tertentu.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  Al-Qur’an  surat 

Al-Kahfi (18): 84 yakni: 

 

۸٤وءاتينه من كل شىء سببا. ( الكهفى : . . . 

 

 

 

( 

                                                 

100
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'.  .  .  Dan  Kami  berikan  kepadanya  jalan  untuk  mencapai  segala 

sesuatu.'(QS. Al-Kahfi (18): 84). 101 

 

Ayat  tersebut  di  atas menerangkan  bahwa Allah  akan memudahkan Dzul 

Qarnain untuk mencapai segala tujuan kerajaan dan kekuasaannya dengan 

jalan  memberikan  Dzul  Qarnain  sebab-sebab  untuk  mencapainya  itu. 

Karena  itu  Allah  memerintahkan  kepada  manusia  untuk  mengadakan 

(mencari) sebab-sebab bagi adanya atau tercapainya sesuatu itu.  

 

Jadi  jelaslah bahwa segala sesuatu menurut Al-Qur'an baru akan ada atau 

terjadi dengan  sebab-sebab  tertentu. Maka demikian pulalah keadaannya dengan 

penyakit hati itu. Ia baru akan ada atau terjadi karena sebab-sebab tertentu. 

Adapun yang menyebabkan adanya penyakit hati ialah: 

1.  Nafsu  

Sebelum penulis menjelaskan tentang nafsu yang menyebabkan timbulnya 

penyakit hati, terlebih dahulu penulis mengemukakan macam-macam nafsu yaitu: 

nafsu  amarah,  nafsu  lawwamah,  dan  nafsu  muthmainnah.  Nafsu  amarah  yaitu 

nafsu  yang  menumbuhkan  sifat  dan  sikap  buruk  dalam  hati  manusia  serta 

mendorong  untuk  berbuat  jahat.  Nafsu  lawwamah  yaitu  sudah  mulai  melihat 

dirinya  sendiri  dan  akan  dapat mengetahui  tentang  baik  dan  buruk  dirinya,  dan 

akan berusaha meninggalkan yang buruk itu untuk meraih yang baik. Dan nafsu 

muthmainnah yaitu nafsu yang sudah tunduk pada aturan Allah Swt. 

Dari ketiga  macam nafsu tersebut di atas, maka yang mendorong manusia 

untuk  berbuat  jahat  hanyalah  nafsu  amarah,  sebagaimana  firman  Allah  surat 

Yusuf (12): 53: 

                                                 
101
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٥٣وسف : . . . ان النفس المارة بالسوء . . . (ي

 

( 

'Sesungguhnya  nafsu  itu  selalu menyuruh  kepada  kejahatan.”  (QS. Yusuf 

(12): 53). 102  

 

Dari  keterangan  ayat  tersebut  di  atas,  jelaslah  bahwa  nafsu  yang 

menyebabkan timbulnya penyakit hati dalam diri manusia hanyalah nafsu amarah, 

sebab  nafsu  ini  menumbuhkan  sifat  dan  sikap  buruk  dalam  hati  manusia  serta 

mendorongnya untuk berbuat jahat. 

Dari  keterangan  tersebut  dapat  kita  pahami,  bahwa  apabila  nafsu  sudah 

dirahmati oleh Allah Swt. tidak akan mendorong manusia lagi untuk berbuat jahat 

atau tidak akan menumbuhkan sifat dan sikap buruk dalam diri manusia. Dengan 

demikian  jelaslah  bahwa  nafsu  yang  akan menyebabkan  adanya  penyakit  dalam 

hati manusia hanyalah nafsu amarah saja. 

2. Syetan 

Syetan dinyatakan sebagai penyebab timbulnya penyakit hati adalah karena 

seperti  keadaannya nafsu,  ia mendorong manusia  pula  kepada berbuat  jahat  dan 

menghiasinya dengan kejahatan itu. 

Syetan  sendiri  bersumpah  kepada  Allah  untuk  melakukan  hal  tersebut 

terhadap manusia. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Hijr (15): 39: 

٣٩قال رب بمااغو يتني الزينن لهم فىاالرض والغوينهم اجمعين. (الحجر: 

 

( 

                                                 

102
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'Iblis  berkata: Ya Tuhanku,  oleh  sebab Engkau  telah memutuskan  bahwa 

aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan 

maksiat)  di  muka  bumi  dan  pasti  aku  akan  menyesatkan  mereka 

semuanya.' (QS. Al-Hijr (15): 39). 103 

 

Dari  keterangan  ayat  tersebut  di  atas,  tampak  adanya  aktivitas  yang 

dilakukan  oleh  syetan  terhadap  manusia  dengan  tujuan  mencari  teman  dalam 

kesesatan  seperti  membuat  Adam  dan  Hawa  menjadi  sesat  dari  jalan  (aturan) 

Allah di dalam syurga, yang menyebabkan mereka dimarahi Allah dan diusir dari 

syurga. 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha (20): 121: 

۱۲۱. . . وعصى ادم ربه فغوى. (طه : 

 

( 

'…  Dan  durhakalah  Adam  kepada  Tuhannya,  maka  tersesatlah  ia.'  (QS. 

Thaha (2): 121).104 

 

Ayat  tersebut  di  atas,  jelas  sekali  menyatakan  bahwa  karena  tipu  daya 

syetan,  Adam  dan  Hawa  (manusia)  menjadi  bersifat  dan  bersikap  buruk  yaitu 

melanggar aturan Allah Swt., yang menyebabkan mereka dimarahi dan diusirnya 

dari syurga. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa hati manusia menurut fitrahnya bersedia 

untuk  menerima  pengaruh  Malak  dan  syetan  dengan  perimbangan  yang  sama. 

Yang  menyebabkan  kekeliruan  yang  satu  dari  yang  lainnya  ialah  karena 

menurutnya  hawa  nafsu  dan  syahwat  atau  berpaling  dari  padanya  dan  tidak 

melayaninya. 
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Dari  keterangan  tersebut  jelaslah,  bahwa  syetan  dan  nafsu  mempunyai 

hubungan kerja sama yang erat untuk menyebabkan adanya (timbulnya) penyakit 

hati  pada  manusia.  Bahkan  setelah  syetan  berkuasa  atas  nafsunya,  baru  akan 

timbul penyakit hati itu secara nyata. 

3.  Karena tidak diberi santapan rohani 

Segala sesuatu yang ada di dalam alam ini diciptakan Allah dengan fitrah 

dan  ciri-ciri masing-masing.  Karena  segala  sesuatu  itu  diciptakan  Allah  dengan 

ukuran-ukuran tertentu bagi masing-masingnya. Sebagaimana firman Allah dalam 

Al-Qur'an suart Al-Furqan (25): 2 yakni: 

۲. . . وخـلـق كـل شئ فـقـدره تـقـديـرا. (الـفـرقان: 

 

( 

'Dan Dia  telah menciptakan  segala  sesuatu,  dan Dia menetapkan  ukuran-

ukurannya dengan serapi-rapinya.' (QS. Al-Furqan (25): 2).105 

 

Dalam ayat lain Allah berfirman surat Al-Qamar (54): 49: 

٤٩بقدر. (القمر: اناكل شئ خلقنه 

 

( 

'Sesungguhnya  Kami  telah  menciptakan  segala  sesuatu  menurut  ukuran.' 

(QS. Al-Qamar (54): 49).106 

 

Jadi firman tersebut, menurut ajaran Islam, pada setiap ciptaan Allah sudah 

terdapat di dalamnya (inclusive) aturan-aturan yang melekat pada ciptaan tersebut 

yang merupakan ciri khas ciptaan yang bersangkutan,  termasuk model hubungan 

antara satu ciptaan dengan ciptaan yang  lainnya.  Jadi di waktu matahari dicipta, 
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karakteristik matahari sudah pula terbawa di dalamnya, dan itu tidak akan berubah 

seperti  yang  telah  menjadi  kadarnya.  Begitu  pula  sewaktu  dicipta,  di  dalamnya 

sudah  ada  aturan  berikut  karakteristik  bumi  yang  khas,  yang  takkan  berubah, 

misalnya  bahwa  bumi  itu  mengitari  matahari  dalam  waktu  satu  tahun  dan 

melakukan rotasi dalam waktu satu hari. 

Kaidah-kaidah  Allah  untuk  setiap  ciptaan-Nya  meliputi  seluruh  proses 

gerak  dan  eksistensinya  jagad  raya  ini.  Sunnatullah  itu  ada  pada  diri  manusia, 

pada tanah, pada air, pada tumbuh-tumbuhan, pada hewan dan pada benda-benda 

langit semuanya. 

Dari  sini  kita  ketahui  bahwa  manusia  diciptakan  Allah  dari  dua  unsur, 

yaitu  jasmani  dan  rohani.  Jasmani  diciptakan  Allah  dari  tanah  dan  rohani  dari 

Tuhan. Sesuai dengan uraian di atas, maka jasmani punya fitrah dan ciri-ciri khas 

tertentu,  begitu  juga  rohani.  Manusia  pun  mencipta  sesuai  dengan  fitrahnya 

sendiri.  Piring  untuk  tempat  nasi,  gelas  untuk  tempat  minum,  cangkul  untuk 

mencangkul dan sebagainya.  

Masing-masing  itu  haruslah  dipakai  menurut  fitrahnya  itu.  Kalau  tidak 

akan membuat kacau, bahkan akan merusak. Jelaslah bahwa manusia menciptakan 

sesuatu pun dengan fitrahnya dan ciri-ciri khas sendiri apalagi Allah Swt. 

Jasmani,  karena  fitrahnya  dari  tanah,  maka  makanannya  haruslah  dari 

tanah  pula.  Karena  itulah  yang  sesuai  dengan  fitrahnya.  Rohani  dari  Tuhan, 

karena itu makanannya haruslah yang dari Tuhan pula.  
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Manusia tidaklah akan mengerti tentang makanan rohani itu. Sebab seperti 

telah diuraikan di atas, soal rohani adalah urusan Tuhan. Karena itu soal makanan 

rohani  ini  hanya  Tuhan  sajalah  yang  mengerti,  maka  ia  haruslah  mencari 

keterangan dari Tuhan. 

Tuhan  yang  Maha  Bijaksana  dan  Maha  Pengasih  itu  telah 

memberitahukannya kepada manusia lewat wahyu-Nya yang di dalam Al-Qur’an. 

Oleh  karena  itu,  kalau  manusia  ingin  memberi  makanan  rohaninya,  maka 

hendaklah  ia  mencari  keterangan  dalam  Al-Qur’an  tersebut  tentang  makanan 

rohani. 

Al-Qur’an menyatakan bahwa makanan rohani itu ialah “Mauidzah Tuhan” 

(agama Tuhan). Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur’an surat Yunus (10) : 57 yakni : 

٥٧لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين (يونس: يايها الناس قدجاء تكم موعظة من ربكم وشفاء 

 

( 

'Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu 

dan  penyembuh  bagi  penyakit-penyakit  (yang  berada)  dalam  dada  dan 

petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.' (QS. Yunus (10): 57). 

107 

 

Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Az-Zumar (39) : 22. 

افمن شرح اهللا صدره لال سالم فهو على نور من ربه 

 

۲۲(الزمر: … 

 

( 

'Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) 

agama  Islam  lalu  ia  mendapat  cahaya  dari  Tuhannya….  (QS.  Az-Zumar 

(39): 22). 108 

                                                 

107
Ibid., 315.  

108
Ibid., h. 749.  
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Ayat-ayat tersebut jelas menyatakan, bahwa agama Islam adalah untuk apa 

yang  ada  di  dalam.  Apa  yang  ada  di  dalam  dada  itu  maksudnya  ialah  rohani. 

Dengan  demikian  berarti  agama  Islam  adalah  untuk  makanan  rohani.  Apabila 

rohani tidak diberi siraman, maka Allah menjelaskan bahwa: 

a.  Kehidupan manusia akan menjadi sempit 

  Sebagaimana firman Allah surat Thaha (20) : 124. 

ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا 

 

۱۲٤(طه : … 

 

( 

  'Dan  barangsiapa  berpaling  dari  peringatan-Ku,  maka  sesungguhnya 

baginya penghidupan yang sempit.…' (QS. Thaha (20) : 124). 109 

 

b. Manusia akan diterima dan dipimpin oleh syetan  

  Sebagaimana firman Allah surat Az-Zukhruf (43) : 36: 

٣٦ومن يعش عن ذكرالرحمن نقيض له شيطنا فهو له قرين (الزخرف: 

 

( 

'Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan Yang Maha Pemurah 

(Al-Qur’an),  kami  adakan  baginya  syaitan  (yang  menyesatkan)  maka 

syaitan  itulah  yang menjadi  teman  yang  selalu menyertainya.'  (QS. Az-

Zukhruf (43) : 36. 110 

 

Dalam ayat lain Allah berfirman surat Al-A’raf (7) : 27: 

 

۲٧انا جلعلنا الشيطين اولياء للذ ين اليؤ منون (االعراف : …

 

( 

'…  Sesungguhnya  Kami  telah  menjadikan  syetan-syetan  itu  pemimpin-

pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (QS. Al-A’raf (7) : 27). 111 

 

                                                 

109
Ibid., h. 491  

110
Ibid., h. 799.  

111
Ibid., h. 224  
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Ayat tersebut jelas sekali menyatakan bahwa manusia-manusia yang tidak 

beriman  (beragama  Allah)  atau  rohaninya  tidak  diberi  makan,  mereka  akan 

ditemani dan dikuasai syetan. Dengan demikian jelaslah bahwa rohani yang tidak 

diberi makan dengan agama Allah akan menjadi sakit.  

      4. Karena pengaruh lingkungan 

Setiap  anak  itu  dilahirkan  dalam  fitrah  Islam.  Kalau  ia  nanti  menjadi 

Yahudi,  atau  Nashara  atau  Majuzi,  itu  adalah  karena  pengaruh  orang  tuanya. 

Fitrah  Islam  itu  adalah  baik  maka  kalau  nanti  anak  menjadi  buruk,  itu  adalah 

karena pengaruh orang tua dan lingkungannya. 

Oleh  karena  itu,  adanya  penyakit  hati  pada  seseorang  disebabkan  oleh 

pengaruh lingkungan yang buruk, sehingga orang itu mempunyai  sifat dan sikap 

yang  buruk  karenanya.  Dan  lingkungan  yang  dimaksud  disini  ialah  lingkungan 

manusia (pergaulan), bahkan lingkungan alam.  

B. Konsep Agama Islam tentang Penyembuhan Penyakit Hati 

Suatu ketentuan ajaran Islam, bahwa setiap amal perbuatan manusia besar 

atau  pun  kecil,  di  bidang  yang  mana  pun,  dinilai  sesuai  dengan  niat  atau 

motivasinya  yang  terkandung  di  dalam  hati  yang  melakukannya.  Karena  itulah 

sikap  hidup  orang-orang  beragama  terlatih  sedemikian  rupa  sehingga  cocok 

dengan  gerakan  amal  perbuatannya  yang  shalih  atau  yang  sejalan  dengan  ridha 
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Allah  Swt  walaupun  perbuatan  itu  dirasa  berat  sekali  karena  bujukan  hawa 

nafsunya.112 

Olehnya  itu  pengendali  utama  kehidupan manusia  adalah  kepribadiannya 

yang mencakup segala unsur-unsur pengalaman, pendidikan dan keyakinan yang 

didapatnya  sejak  kecil.  Apabila  dalam  pertumbuhan  seseorang  terbentuk  suatu 

kepribadian  yang  harmonis,  di  mana  segala  unsur-unsur  pokoknya  terdiri  dari 

pengalaman-pengalaman  yang  menentramkan  batin,  maka  dalam  menghadapi 

dorongan-dorongan,  baik  yang  bersifat  fisik  maupun  yang  bersifat  rohani  dan 

sosial, ia akan selalu wajar, tenang dan tidak menyusahkan atau melanggar hukum 

dan  peraturan  masyarakat  di  mana  ia  hidup.  Akan  tetapi  orang  yang  dalam 

pertumbuhannya dulu mengalami banyak kekurangan dan ketegangan batin, maka 

kepribadiannya akan mengalami kegoncangan dalam menghadapi kebutuhannya, 

baik yang bersifat jasmani maupun rohani, ia akan dikendalikan oleh kepribadian 

yang  kurang  baik  itu  dan  banyak  di  antara  sikap  dan  tingkah  lakunya  akan 

merusak atau mengganggu orang lain.113 

Karena penyakit hati  itu adalah suatu sifat dan sikap buruk yang terdapat 

dalam rohani seseorang yang mendorong terhalang memperoleh keridhaan Allah 

Swt.  

                                                 

112
Boehari, Islam Mengisi Kehidupan, (Surabaya Indonesia: Pn. Al-Ikhlas, 1986), h. 27.  

113
Zakiah  Darajat,  Peranan Agama dalam Kesehatan Mental, (Cet.  VII;  Jakarta:  Pn. 

Gunung Agung, 1983), h. 57.  
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Allah menyatakan bahwa dalam hati manusia memang ada sikap dan sifat 

buruk, sifat dan sikap buruk ini memang disebutkan dalam Al-Qur’an di antaranya 

adalah: 

     1. Keluh Kesah  

Orang  yang  mengalami  penyakit  hati  terungkap  melalui  sikapnya  yang 

diliputi  kegelisahan  dan  keluh  kesah.  Kegelisahan  dan  keluh  kesah  itulah  yang 

merupakan  pencerminan  daripada  ketidakstabilan  hatinya.  Sebagaimana  firman 

Allah dalam surat Al-Ma’arij (70) : 19-23).  

ان االنسن خلق هلوعا. اذامسه الشر جزوعا. واذامسه الخير منوعا. االالمصلين. الذين هم على 

۲٣-۱٩صالتهم دائمون. (المعارج: 

 

( 

'Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia 

ditimpa  kesusahan  ia  berkeluh  kesah  dan  apabila  ia mendapat  kebaikan  ia 

amat  kikir  kecuali  orang-orang  yang  mengerjakan  shalat  yang  mereka  itu 

tetap mengerjakan shalatnya. (QS. Al-Ma’arij (70): 19-23). 114 

 

      2. Prasangka Buruk 

Salah  satu  alamat  daripada  penyakit  hati  ialah  prasangka  buruk,  antara 

anggapan  yang  buka-bukan  terhadap Allah  dan Rasul-Nya,  sebagaimana  firman 

Allah dalam surat Al-Ahzab (33): 12 yakni: 

۱۲واذ يقول المنفقون والذين فى قلو بهم مرض ماوعدنا اهللا ورسوله اال غرورا (االحزاب: 

 

( 

'Dan  (ingatlah)  ketika  orang-orang  munafik  dan  orang-orang  yang 

berpenyakit dalam hatinya berkata: Allah dan Rasul-Nya  tidak menjanjikan 

kepada kami melainkan tipu daya. (QS. Al-Ahzab (33) : 12). 115 

                                                 

114
Departemen Agamas RI., op.cit., h. 974.  

115
Ibid., h. 668.  
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Selain  prasangka  buruk  terhadap  Allah  dan  Rasul-Nya  juga  mempunyai 

prasangka  yang  buruk  dan  suka  curiga  kepada  orang-orang  tanpa  alasan, 

sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat (49) : 12 yakni: 

   اجتنبوا  ءامنوا  الذين  اواليغتب بعضكم يايها  تجسسو  وال  اثم  بعض الظن  إن  الظن  من كثيرا

بعضا

 

۱۲(الحجرات: … 

 

( 

'Hai  orang-orang  yang  beriman,  jauhilah  kebanyakan  dari  prasangka, 

sesungguhnya  sebagian  prasangka  itu  adalah  dosa  dan  janganlah  kamu 

mencari-cari  kesalahan  orang  lain  dan  jaganlah  kamu  sebagian  yang  lain 

menggunjing sebagian yang lain…' (QS. Al-Hujarat (49) : 12).116 

 

      3. Pencaci/Pencelah/Pemaki  

Mencaci  atau  melontarkan  kata-kata  kotor/kasar/tidak  pantas  pada  orang 

lain. Padahal Islam memerintahkan berkata dengan kata-kata yang baik-baik dan 

lemah lembut, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 5. 

۵. . . وقولوالهم قوالمعروفا. (النسـاء: 

 

( 

'…  Dan  hendaklah  kamu  berkata  kepada  mereka  dengan  perkataan  yang 

baik.' (QS. An-Nisa (4): 5).117 

 

Dalam ayat  yang  lain Allah berfirman dalam  surat Al-Humazah  (104):  1 

yakni: 

۱ويل لكل همزة لمزة. (الهمزة: 

 

( 

'Kecelakaan  besarlah  bagi  setiap  pengumpat  lagi  pencela.'  (QS.  Al-

Humazah (104):1).118 

                                                 

116
Ibid., h. 847.  

117
Ibid., h. 115  
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4. Putus Asa 

Putus asa artinya putus harapan untuk memperoleh sesuatu, setelah usaha 

yang gigih atau sebelum berusaha karena dirasa ada penghalang-penghalang yang 

akan  tidak  teratasi,  Allah melarang manusia  berputus  asa  karena  yang  berputus 

asa  itu  adalah  orang-orang  yang  sesat.  Sebagaimana  firman Allah  surat  Al-Hijr 

(15): 56: 

٥٦قال ومن يقنط من رحمة ربه االالضالون. (الحجر: 

 

( 

'Ibrahim berkata: Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-Nya, 

kecuali orang-orang yang sesat.'  َQ.S. Al-Hijr (15). 56.' 119 

 

Seperti telah diketahui bahwa rahmat Allah itu melimpah ruah, kenapa kita 

harus  berputus  asa. Mungkin  sekarang  belum  giliran  kita,  tetapi  nanti  mungkin 

bahagian  kita,  karena  Tuhan  yang  mengatur  semuanya.  Tugas  kita  hanyalah 

berusaha,  berhasil  tidaknya  Tuhanlah  yang  menentukan,  Tuhan  melarang  kita 

berputus asa. 

Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapatlah  kita  nyatakan  bahwa  orang-

orang yang mempunyai budi pekerti yang tidak baik menurut ajaran Islam, pada 

hakikatnya mereka  sedang menderita  penyakit  hati. Karena  semakin  buruk  budi 

pekertinya berarti semakin parah penyakit hati yang dideritanya. 

                                                                                                                                           

118
Ibid., h. 1101  

119
Ibid., h. 395.  
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Dalam  buku  Islam dan Pembinaan Kepribadian  yang  dikarang  oleh  Dr. 

Ali  Abdul  Hakim  Mahmud  dikemukakan  bahwa  Islam  dalam  mendidik  hati, 

memiliki berbagai pola. Pola-pola tersebut adalah: 

1.  Mengadakan hubungan yang langsung antara hati dan penciptaNya pada setiap 

saat dalam setiap perkataan, perbuatan, perasaan atau pikiran, di mana konsep 

hati  dalam  kehidupannya  adalah  berhubungan  dengan  Tuhan-Nya.  Untuk 

merealisasikan  konsep  ini  ditetapkan  jalan  yang  bermacam-macam,  di 

antaranya: 

a)  Menanamkan  kekuatan  perasaan  hati,  agar  selalu  merasa  adanya  wujud 

Allah dengan jalan memikirkan kerajaan-Nya, makhluk-Nya. 

b) Menanamkan kekuatan perasaan hati, bahwasanya Allah selalu mewaspadai 

manusia dalam setiap perkataan dan perbuatannya, dalam setiap waktu dan 

tempat.  

c). Menanamkan  rasa  takut  dan  taqwa  dalam  setiap  aspek  permasalahan 

hidupnya. 

d) Menanamkan  rasa  cinta  kepada  Allah  dalam  hati  dan  selalu  mencari 

keridhaan-Nya. 

e)  Menanamkan  rasa  tentram  hati,  dalam  setiap  menghadapi  ketetapan  dan 

ketentuan  (qadha  dan  qadhar)  Allah  serta  rela  terhadap  kesusahan  dan 

kesulitan yang Allah timpakan pada dirinya. 
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2.  Menekan  hati  dengan  menjadikan  selalu  berada  di  dalam  wilayah  ketaatan 

kepada  Allah  karena  maksiat  itu  membutakan,  serta  harus  menjadikan  hati 

selalu berada pada  tingkat kesadaran  akan apa yang ada di  sekitarnya karena 

menjadi  bodoh  dan  buruk.  Untuk  membuat  hati  sedemikian  rupa,  terdapat 

sarananya di antaranya: 

a)  Mengharuskan hati untuk  taat dan mendekatkan diri dengan ibadat sunnat, 

dzikir, shalat malam, sadaqah dan sebagainya.  

b) Menjauhkan hati dari maksiat yang dapat membutakan pandangannya, serta 

menjauhkan hati dari hal yang membiasakan lalai karena kelalaian terhadap 

hal-hal  yang  mengitari  manusia  akan  mengurangi  kemampuannya  dalam 

merenung dan berfikir.  

c)  Memperbaharui semangat ruh dengan memikirkan hal yang ada dalam Al-

Qur’an,  tentang  penciptaan  manusia  dan  makhluk  lainnya,  tentang 

kebesaran  dan  kebijaksanaannya  Allah  yang  terkandung  dapat  diketahui 

dengan  cara  berfikir.  Sebagaimana  firman  Allah  dalam  surat  An-Nahl 

(16):65. 

 يسمعون   لقوم  ألية  ذلك  فى  ان  موتها  االرض بعد  فاحيابه  ماء  السماء  من  انزل واهللا

٦٥(النحل: 

 

( 

'Dan  Allah  menurunkan  dari  langit  air  (hujan)  dan  dengan  air  itu 

dihidupkan-Nya  bumi  sesudah  matinya.  Sesungguhnya  pada  yang 

demikian  itu  benar-benar  terdapat  tanda-tanda  (kebesaran  Tuhan)  bagi 

orang-orang yang mendengarkan pelajaran.’ (QS. An-Nahl (14) : 65). 120 

                                                 

120
Ibid., h. 411  
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d) Menyeru  hati  agar  merenung,  melihat  dan  memikirkan  tentang  makhluk 

Allah Swt. Yang penting adalah memikirkan manusia baik hati, badan, akal 

dan anggota tubuh lainnya.  

e)  Mengarahkan hati kepada  ilmu Allah yang menyeluruh dan mencakup apa 

yang  ada di  alam,  baik  itu  alam ghaib maupun  alam nyata,  karena hal  itu 

akan  mengisi  hati  dengan  ketakjuban,  sehingga  tumbuh  keimanan  dan 

menyerahkan diri kepada Allah. 

3.  Mendidik  hati  dengan  ibadah.  Ibadah  kepada  Allah  merupakan  washilah 

terbesar dalam mendidik hati karena ibadah adalah puncak merasa rendah diri 

di hadapan Allah dan  ibadah  itu hanya dimiliki oleh-Nya  sendiri. Oleh sebab 

itu, Dia berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Isra’ (17) : 23 berbunyi: 

وقضى ربك االتعبدوا إال اياه وبالو لدين احسنا 

 

۲٣(االسراء: … 

 

( 

'Dan  Tuhanmu  telah  memerintahkan  supaya  kamu  jangan  menyembah 

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan 

sebaik-baiknya …’ (QS. Al-Isra (17) : 23). 121 

 

Ibadah yang dapat mendidik hati itu ada dua macam: yaitu : 

Pertama  :  Ibadah wajib, seperti bersuci, shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. 

Kedua  :  Ibadah  dalam  arti  luas,  yakni  setiap  perbuatan  yang  dilakukan 

manusia  atau  ditinggalkannya,  bukan  setiap  perasaan  yang  dimiliki 

untuk  menerima  sesuatu  sebagai  badah  kepada  Allah  atau  setiap 

                                                 

121
Ibid., h 427.  
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perasaan  yang  ditolaknya  sebagai  ibadat  kepada  Allah  pula.  Selagi 

niat  orang-orang  yang  berbuat  itu  demi  mencari  ridha  Allah,  maka 

setiap  perkara  kebiasaan  (adat  istiadat)  dengan  diniatkan  untuk 

mendekatkan diri kepada Allah termasuk ibadah yang berpahala bagi 

pelakunya dan hatinya terdirik dengan pendidikan yang baik. 

C. Teknik Penyembuhan Penyakit Hati Menurut Perspektif Agama Islam 

Seperti  juga  ilmu kedokteran, Al-Qur’an mengenal dua  jenis  terapi, yaitu 

yang  sifatnya  preventif  atau  pencegahan  dan  yang  sifatnya  kuratif  atau 

penyembuhan. 

1. Terapi Pencegahan (Preventif) 

Penyakit yang menimpa kebanyakan manusia, yaitu penyakit hati,  seperti 

kedengkian, iri hati, dan dendam, kemunafikan, kekafiran dan kefasikan. Sebelum 

manusia  terserang  penyakit-penyakit  tersebut,  perlu  adanya  terapi  pencegahan 

agar  tidak  terserang  penyakit-penyakit  hati  tersebut.  Pencegahan  penyakit-

penyakit  yang  sifatnya  batiniyah  tersebut,  Al-Qur’an  mengajarkan  dengan  cara 

shalat,  puasa,  zakat  dan  sebagainya.  Orang-orang  yang  melakukannya  dengan 

baik dan benar,  akan  terlatih  dalam hal  pengendalian diri  sehingga  tidak mudah 

emosi.  Sebagaimana  telah  diteliti  oleh  ilmu  kedokteran,  emosi  menimbulkan 

berbagai macam penyakit yang berbahaya bagi manusia. Firman Allah dalam Al-

Qur’an: 
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إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر …

 

تنكبوع(ال… 

 

 :٤٥

 

( 

'…  Dan  kerjakanlah  shalat,  sesungguhnya  shalat  itu  mencegah  perbuatan 

keji dan munkar…. (QS. Al-Ankabut (28): 45). 122 

 

Puasa merupakan salah satu bentuk ajakan Al-Qur’an dalam pengendalian 

diri,  sekaligus  terapi  pencegahan  agar  tidak  terserang  berbagai macam  penyakit 

hati.  Apabila  seseorang  memahami  pengetahuan  di  balik  berpuasa  itu,  maka 

berpuasa  akan  baik  bagi  kesehatan  seseorang,  apakah  itu  kesehatan  jasmani 

ataupun rohani. Dalam berpuasa seseorang dilatih dalam pengendalian diri,  tidak 

hanya sekedar menahan  lapar dan dahaga, akan  tetapi yang  lebih penting adalah 

mengendalikan nafsu angkara murka. Firman Allah dalam Al-Qur’an: 

۱۸٣يايها الذين امنو اكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (البقرة: 

 

( 

'Hai  orang-orang  yang  beriman,  diwajibkan  atas  kamu  berpuasa 

sebagaimana  diwajibkan  atas  orang-orang  sebelum  kamu  agar  kamu 

bertakwa.' (QS. Al-Baqarah (2) : 183). 123 

 

Puasa mengandung pesan agar seseorang menghindari perilaku yang tidak 

sehat,  termasuk  perilaku  yang  didorong  oleh  emosi.  Karena  pada  hakikatnya 

puasa  adalah  pembersihan  dan  pelatihan  jiwa.  Jika  seseorang  melakukan  puasa 

dengan  baik  dan  benar,  maka  kesehatannya  akan  makin  baik,  demikian  juga 

kesehatan mentalnya. Firman Allah dalam Al-Qur’an: 

                                                 

122
Departemen Agama RI., op. cit., h. 635.  

123
Ibid., h. 44  
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 اهللا بكم   يريد  اخر.  من ايام  اوعلى سفر فعدة  ومن كان مريضا  الشهر فليصمه  منكم فمن شهد

 تشكرون (البقرة:   ولعلكم  كم  ولتكبر وااهللا على ماهد  العدة  العسر ولتكملوا  بكم اليسر وال يريد

۱۸٥

 

( 

'… Barang siapa diantara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan 

itu, maka hendaklah kamu berpusa pada bulan itu (bulan Ramadhan). Allah 

menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghedaki kemudahan bagimu 

dan  tidak  menghendaki  kesusahan  bagimu.  Dan  hendaknya  kamu 

mencukupi  bilangannya  dan  hendaklah  kamu  mengagungkan  Allah  atas 

petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.' (QS. Al-

Baqarah (2) : 185). 124 

Hendaknya  manusia  bersyukur,  dengan  adanya  kewajiban  berpuasa. 

Mengapa  bersyukur?.  Karena  Allah  sudah  memberikan  petunjuk  kepada  umat-

Nya,  suatu  terapi  pencegahan  penyakit,  baik  penyakit  jasmani/rohani  melalui 

ajaran Al-Qur’an.  

Zakat,  termasuk  salah  satu  tindakan  preventif  dalam  menghindar  dari 

serangan penyakit hati. Karena sesuai dengan ajaran Al-Qur’an, pada hakikatnya 

membayar zakat adalah pembersihan diri. Firman Allah dalam Al-Qur’an: 

خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 

 

(التوبة… 

 

 :۱۰٣

 

( 

'Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk pembersihan mereka dan 

menghapus kesalahan mereka.…' (QS. At-Taubah (9) : 103). 125 

Terapi  pencegahan  penyakit  yang  bersifat  metafisik  adalah  dengan  jalan 

menghindari  perbuatan-perbuatan  yang  tidak  diridhai  oleh  Allah  Swt.  Sesuai 

dengan firman Allah dalam Al-Qur’an: 

                                                 

124
Ibid., h. 45.  

125
Ibid., 297-298.  
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٣۱ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئا تكم وند خلكم مد خال كريما (النساء: 

 

( 

'Jika  kamu  menjauhi  dosa-dosa  besar  di  antara  dosa-dosa  yang  dilarang 

kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-

dosamu  yang  kecil)  dan  Kami  masukkan  kamu  ke  tempat  yang  mulia 

(surga).' (QS. An-Nisa (4) : 31). 126 

 

Kesemuanya ini dapat dilakukan dengan memperbanyak dzikir, agar terus 

mengingat Allah  sehingga  dapat melupakan  segala  perbuatan  yang menjurus  ke 

arah dosa besar.  

2. Terapi Pengobatan 

Terapi ini ditujukan kepada manusia yang sakit agar segera pulih kembali 

kesehatannya.  Penyebab  penyakit  yang  sifatnya  fisik  paling  baik  diserahkan 

ahlinya, yaitu dokter. Sejak zaman dahulu sudah ada ahli-ahli pengobatan secara 

psikis menyangkut keikhlasan si penderita. Artinya penyakit yang dideritanya itu 

dianggap sebagai cobaan dari Allah untuk meningkatkan kadar keimanannya. 

Sedangkan  penyakit  yang  bersifat  batiniyah,  yakni  yang  menyangkut 

penyakit hati, terapi pengobatan yang paling baik adalah dengan jalan taubat. 

Jika  seseorang mendapat  penyakit  yang  disebabkan  oleh  dosa-dosa  yang 

diperbuatnya,  maka  ia  harus  bertaubat.  Itulah  salah  satu pengobatan  Allah  bagi 

mereka yang mendapat penyakit yang bersifat metafisik.  

Jalan  keluar  bagi  orang  yang  berdosa  hanya  bertaubat.  Secara  bahasa, 

taubat artinya “kembali”. Dalam hal ini kembali ke jalan yang benar yang diridhoi 

                                                 

126
Ibid., h. 122  
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Allah.  Taubat  berhubungan  dengan  keimanan  seseorang,  karena  menghentikan 

perbuatan jahat tanpa iman bukan taubat, tetapi hanya kapok saja.  

Perlu  diketahui  bahwa Allah Swt, memerintahkan  hambaNya  agar  ikhlas 

dalam bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an: 

يايها الذين امنوا توبوا إلى اهللا توبة نصوحا .

 

۸(التحريم:  …

 

( 

'Hai  orang-orang  yang  beriman,  bertaubatlah  kepada  Allah  dengan  taubat 

yang semurni-murninya …’ (QS. At-Tahrim (66) : 8). 127 

 

Dalam  ayat  tersebut  dinyatakan,  hendaknya  manusia  bertaubat  kepada 

Allah, bukan bertaubat karena  takut akibatnya. Artinya, yang dicari adalah ridho 

Allah Swt. Ada tiga macam taubat.  

1.  Taubat  awam,  adalah  taubat  yang  disebabkan  oleh  dosa-dosa  yang  tampak 

seperti mencuri, membunuh, dan lain-lain yang dikerjakan oleh jasmani. 

2.  Taubat khowas, adalah taubat yang disebabkan oleh dosa-dosa batin, misalnya 

dendam,  takabur,  benci  dan  sebagainya,  termasuk  perbuatan  yang  sifatnya 

syirik (menyekutukan Allah), munafik, kufur dan murtad. 

3.  Taubat khowashul khowas, adalah taubat yang disebabkan karena lalai kepada 

Allah. 128 

Taubat mempunyai dasar hukum, yaitu sifatnya wajib dan individual, tidak 

dapat dibebankan kepada orang lain. Beberapa firman Allah yang menganjurkan 

umat-Nya agar bertaubat, adalah sebagai berikut: 

                                                 

127
Ibid., h. 952.  

128
Maemunah  Hasan,  Al-Qur’an dan Pengobatan Jiwa,  (Cet.  I.  Yogyakarta:  Bintang 

Cemerlang 2001), h. 42.  
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٣۱عا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون (النور: وتوبوا الى اهللا جمي…

 

( 

'…Dan bertabautlah kepada Allah, wahai  semua orang yang beriman,  agar 

kalia beruntung.' (QS. An-Nur (24) : 31). 129 

 

 

۱۱ومن لم يتب فاولئك هم الظلمون (الحجرات: … 

 

( 

 

'…Dan  barangsiapa  yang  tidak  bertaubat, maka mereka  itulah  orang-orang 

yang aniaya.' (QS. Al-Hujurat (49) : 11). 130 

 

Adapun hikmah dari pada orang bertaubat adalah: 

1.  Dicintai Allah, artinya akrab dan dekat dengan Allah, sebagaimana dijelaskan 

di dalam Al-Qur'an: 

۲۲۲لبقرة: . . . ان اهللا يحب التوابين ويحب المتطهرين. (ا

 

( 

  'Sesungguhnya Allah menyukai  orang-orang  yang  taubat  dan menyukai 

orang-orang yang mensucikan diri.' (QS. Al-Baqarah (2): 222). 131 

 

2.  Muflik,  artinya  mendapat  keberuntungan  dan  selalu  mendapat  hidayah  dari 

Allah Swt. Firman Allah dalam Al-Qur'an: 

۵المفلحون. (البقرة:  اولئك علىهدى من ربهم واولئك هم

 

( 

'Mereka  itulah  yang  tetap  mendapat  petunjuk  dari  Allah,  dan  merekalah 

orang-orang yang beruntung.' (QS. Al-Baqarah (2): 5). 132 

 

 

 

                                                 

129
Ibid., h. 548.  

130
Ibid., h. 847.  

131
Ibid., h. 54  

132
Ibid., h. 9  



  86 

3.  Masuk surga, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: 

عسىربكم ان يكفرعنكم سيئا تكم ويدخلكم جنت .  منواتوبواالىاهللا توبة نصوحـايأيهاالذين ا

 ايديهم   بين  يسعى  نورهم  امنوامعه  والذين  النبي  اليخزىاهللا  يوم  تحتهااالنهر  من تجري

۸وبايمانهم يقولون ربنااتمم لنا نورنا واغفرلنا. انك على كل شيء قدير. (التحريم: 

 

( 

'Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah akan menutupi 

kesalahan-kesalahanmu  dan  memasukkan  kamu  ke  dalam  surga  yang 

mengalir  di  bawahnya  sungai-sungai,  pada  hari  ketika  Allah  tidak 

menghinakan  Nabi  dan  orang-orang  yang  beriman  bersama  dia,  sedang 

cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil 

mereka mengatakan: Ya Tuhan Kami, sempurnakanlah bagi Kami cahaya 

kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.' (QS. At-Tahrim (66): 8).'133 

 

Adapun taubat dilaksanakan: 

1.  Niat, yaitu bertekat bulat untuk tidak berbuat maksiat lagi, tidak lagi melawan 

kehendak Allah, tidak lagi melanggar hukum Allah. 

2.  Menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukannya. 

3.  Sungguh-sungguh  tidak berbuat  lagi, yang berarti niatnya memang sungguh-

sungguh dilaksanakan, tidak hanya sekedar berniat saja. 

4.  Bila menyangkut berbuat dosa kepada sesama manusia, maka  ia harus minta 

maaf dan memulihkan kembali hak-hak yang telah dirampasnya. 

Sebagaimana para ulama menyebutkan beberapa rincian mengenai syarat-

syarat taubat hakiki (taubat nashuha), yaitu: 

1 .  Berniat  meninggalkan  dosa  yang  telah  dikerjakan  serta  menyadari  akan 

bahayanya. 

                                                 

133
Ibid., h. 951  
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2.  Merasa  betapa  buruk  dosa  yang  telah  dikerjakan  serta  menyadari  akan 

bahayanya. 

3.  Hendaklah  segera  melakukan  taubat,  sebab  pada  hakikatnya  memperlambat 

taubat adalah juga merupakan dosa yang perlu ditaubati. 

4.  Menunaikan perintah Allah yang dahulu ditinggalkan. 

5.  Mengintrospeksi diri, apakah dalam taubat yang sudah dijalani masih terdapat 

kekurangan. 

6.  Menjauhi tempat kemaksiatan apabila keberadaannya di tempat tersebut akan 

menyebabkan terseret lagi ke dalam dosa. 

7.  Menjauhi orang-orang yang biasa mendorong diri untuk berbuat kemaksiatan.   

8.  Menyingkirkan benda-benda haram yang dimiliki. 

9.  Hendaklah memilih orang-orang shaleh sebagai teman, yang dapat membantu 

meluruskan perjalanan hidup. 

10. Hendaklah  dipulihkan  kondisi  tubuh  yang  dahulu  sering  diracuni  dengan 

makanan dan minuman haram, dengan demikian kembalilah  kekuatan untuk 

beribadat kepada Allah. 

11. Hendaklah taubat itu dilaksanakan sebelum ajal sampai di kerongkongan atau 

sebelum matahari tenggelam di ufuk Timur.134 

Adapun  bagaimana  seseorang  harus menjaga/membersihkan  dari  kotoran 

rohani,  yakni  salah  satunya  dengan  cara  bertaubat.  Hal  ini  disebabkan  karena 

                                                 

134
Maemunah Hasan, op. cit., h. 49.  



  88 

orang yang kotor rohaninya ialah orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa, 

masyarakat dan sebagainya yang terlarang oleh ajaran agama. 

Bagaimana  cara  membersihkan  diri  dari  kotoran  rohani,  yang  harus 

dilakukan pertama adalah meninggalkan semua perbuatan dosa. Ada dua hal yang 

patut dikerjakan: 

1.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  hati  (amalul  qalbi),  yaitu  menyesal  dan 

bertekad  untuk  tidak  mengulangi  lagi  dosa  yang  telah  ditinggalkan  karena 

didorong oleh rasa takut kepada Allah. 

2.  Perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan (amalul jawarih), yaitu dengan 

melakukan berbagai macam kebajikan, diantaranya menjalankan shalat taubat.  

Dengan demikian jelaslah ajaran Al-Qur'an, bahwa “seseorang yang bersih 

(selalu menjaga kebersihan),  suci,  lahir dan batin akan  teratur pola pikirnya dan 

terarah sikap mentalnya. 
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BAB V 

P E N U T U P 

A.  Kesimpulan 

Berdasar  uraian-uraian  yang  penulis  telah  kemukakan  yang  menyangkut 

tentang Studi  Penyakit-Penyakit Hati  dan Alternatif    Penyembuhannya Menurut 

Perspektif Agama Islam. Maka selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Penyebab  timbulnya  penyakit  hati  adalah  dikarenakan  nafsu  amarah  yaitu 

nafsu  yang  menimbulkan  sikap  buruk  dalam  hati,  disebabkan  syetan  yang 

selalu mendorong manusia berbuat jahat, karena tidak diberi santapan rohani, 

karena pengaruh lingkungan, dan lain-lain. 

2.  Konsep  Agama  Islam  tentang  penyembuhan  penyakit-penyakit  hati  adalah 

mengadakan  hubungan  langsung  antara  hati  dan  pencipta-Nya  pada  setiap 

saat, dalam setiap perkataan, perbuatan, perasaan atau pikiran, di mana konsep 

hati  dalam  kehidupannya  adalah  berhubungan  dengan Tuhan-Nya, Menekan 

hati dengan menjadikan selalu berada di dalam wilayah ketaatan kepada Allah 

karena  maksiat  itu  membutakan,  serta  harus  menjadikan  hati  selalu  berada 

pada tingkat kesadaran akan apa yang ada di sekitarnya karena menjadi bodoh 

dan  buruk,  mendidik  hati  dengan  ibadah.  Ibadah  kepada  Allah  merupakan 

washilah terbesar dalam mendidik hati. 

89 
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3.  Taknik  penyembuhan  penyakit  hati  ada  dua  jenis  terapi,  yaitu  terapi 

pencegahan  (preventif),  dengan  cara  shalat,  puasa,  zakat  dan  sebagainya. 

Yang kedua terapi pengobatan, yaitu dengan jalan taubat. 

B. Saran-saran 

1.  Disarankan  kepada  kaum  Muslimin  agar  senantiasa  menjauhkan  diri  dari 

penyakit  hati  yang  mana  dapat  membuat  seseorang  berbuat  tidak  sesuai 

dengan kehendak yang telah digariskan dalam Islam. 

2.  Disarankan  kepada  kaum  Muslimin  agar  senantiasa  menjaga  kesehatannya 

dalam  hal  ini  hatinya  agar  terhindar  dari  perbuatan  yang  keji  dengan  jalan 

mendekatkan diri kepada Allah Swt. dengan jalan menjalankan perintah-Nya 

dan menjauhi larangan-Nya. 

3.  Disarankan  kepada  keluarga  yang  mempunyai  anak,  agar  sekiranya  anak 

tersebut dididik dengan baik agar supaya mereka terhindar dari sifat yang keji 

dan mungkar yang dapat merusak hati mereka. 
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