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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Jiwa sebagai sebuah dzat yang tidak terlihat menjadikan anggota 

tubuh sebagai alat dalam merespon apa yang sedang dialami oleh jiwanya. 

Beragam respon tersebut yang akan memberikan sifat dari jiwa. Dewasa 

ini, banyak beredar berita seseorang yang rela mengakhiri hidupnya karena 

merasa beban dalam hidupnya sangat berat. Mereka hanya terpaku pada 

masalah yang dihadapi tanpa memikirkan jalan keluarnya, sehingga ketika 

telah mencapai puncak permasalahan banyak dari mereka akan  

menggunakan solusi instan dengan mengakhiri hidupnya. Kasus tersebut 

yang dinamakan dengan depresi. Depresi merupakan gangguan emosional 

yang ditandai dengan perasaan tertekan, perasaan bersalah, kesedihan, 

kehilangan minat, dan menarik diri dari orang lain yang dapat berpengaruh 

pada hubungan interpersonal. Seseorang yang depresi maka aktifitas 

fisiknya menurun, berpikir sangat lamban dan diikuti oleh perubahan 

suasana hati.
1
 

WHO (World Health Organization) memprediksi kasus meninggal 

dunia akibat depresi akan menjadi kasus dengan angka tertinggi kedua 

setelah penyakit jantung. Sebanyak 800 ribu jiwa per tahun meninggal 

dunia akibat bunuh diri, yang artinya tindakan bunuh diri telah merenggut 
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1 korban jiwa setiap 40 detik. Kepala koordinator komunitas Into the Light 

Indonesia, Benny Prawira Siauw mengungkapkan, hingga tahun 2012, 

diketahui ada 9.106 orang di Indonesia yang meninggal dunia akibat 

bunuh diri. Sebelumnya, pada periode 1990-2016, jumlahnya sebanyak 

8.580 jiwa. Jumlah kematian akibat bunuh diri di Indonesia diprediksi 

merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Benny menjelaskan, remaja  

akan tetap berisiko mengalami kesepian meskipun mereka memiliki 

teman. Hal tersebut disebabkan karena apabila kebutuhan sosialnya belum 

terpenuhi, remaja bisa tetap merasa kesepian. Permasalahan lain yang 

memicu tindakan bunuh diri  pada seseorang adalah perisakan atau 

bullying. Benny menilai, masyarakat masih menganggap bullying sebagai 

hal yang biasa. Korban pelecehan seksual di masa kanak-kanak, bisa 

berdampak hingga ke masa kuliah, korban pun akan terus merasakan luka 

batin dan emosional. Kondisi ini berisiko menimbulkan pemikiran untuk 

bunuh diri.
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Pada awal tahun 2020, Siswi SMP Negeri 147 Ciracas, Jakarta 

Timur yang berinisial SN diduga bunuh diri.
3
 Penyebab bunuh diri 

diketahui dari ponsel yang berisi percakapan dengan salah satu teman 

sekolahnya. Sang  anak merasa sendiri setelah ibunya meninggal dan tidak 
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mempunyai seseorang yang bisa ia percaya untuk mendengarkan keluh 

kesahnya. Siswi SMP tersebut memiliki usia tergolong muda yang harus 

menghadapi dua kenyataan yakni ibunya meninggal dan sang ayah 

menikah lagi. Oleh sebab itu, ketika masalah merundung ia tidak memiliki 

tempat yang dirasa tepat untuk disinggahi sehingga memilih untuk 

menyusul sang ibu dengan mengakhiri hidupnya. 

Riset Kesehatan Dasar Kemenkes 2018 mencatat, angka prevalensi 

depresi di Indonesia untuk kelompok usia lebih dari 15 tahun sebesar 6,1 

persen atau 11.315.500 orang, dan Jawa Barat 2.310.000 orang. Sebanyak 

80-90 persen kejadian bunuh diri berhubungan dengan gangguan mental-

emosional terutama depresi. Jumlah penderita gangguan jiwa pun tinggi.
4
 

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain untuk hidup, 

jika orang lain sudah tidak peduli maka pelarian selanjutnya adalah kepada 

sang pencipta. Namun,  jika hati yang sepi tidak memiliki kendali maka 

dapat berpengaruh ke otak dan anggota tubuh yang akan merealisasikan 

perasaan hatinya. Mereka tidak paham atau bahkan acuh perihal perkara 

hidup setelah meninggal.  

Manusia selayaknya memiliki sebuah arah dalam mengarungi 

kehidupan, karena jika tidak akan mudah terombang ambing dalam 

perkara yang sesat. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki 

kewajiban untuk melaksanakan semua perintah-Nya dan meninggalkan 
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larangan-Nya. Allah telah memberikan sebuah hawa nafsu kepada manusia 

yakni hawa nafsu yang mengarah kepada kebaikan dan hawa nafsu yang 

mengarah kepada keburukan. Hawa nafsu yang mengarah kepada kebaikan 

akan membawa manusia dalam ketenangan hati sedangkan hawa nafsu 

yang buruk akan menghasilkan sesuatu yang berdampak buruk bagi 

hidupnya. 

Menuju pada fase mut{mainnah memerlukan sebuah pembersihan 

jiwa. Setiap jiwa menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya dalam 

keadaan husnul khotimah, namun dalam kenyataannya keinginan tersebut 

tidak diiringi dengan usaha menggapai ridho-Nya. Manusia yang dikarunia 

nafsu oleh Tuhannya masih banyak yang belum bisa mengendalikannya, 

perlu adanya kajian yang mengarah pada fase nafs mut{mainnah. Terlebih 

pada zaman yang sudah masuk abad ke-21 ini, semakin banyak bid’ah dan 

syubhat dimana-mana membuat manusia dengan mudahnya tercampur 

dalam perkara yang haram. Na’u >dzubilla>hi min z{a>lik. 

Fakhr al-Di>n al-Ra>zi adalah seorang ulama ensiklopedis. Beliau 

menafsirkan Al-quran dengan pendekatan tafsir bi 'l-ma's|u>r dan sangat 

memperhatikan disiplin bahasa ketika menafsirkan al-Qur'an. Saat beliau 

menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an tentang manusia, ruh dan jiwa, kita seperti 

di antar dalam kuliah materi filsafat moral dan filsafat manusia.
5
 Beliau 

memaparkan dalam kitab tafsirnya mengenai surat Al-Fajr ayat 27 : 
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6يبََءيَّتَُهب النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ 
 

“wahai jiwa yang tenang” 

Nafs mut{mainnah merupakan suatu keadaan jiwa yang merasa tenang dan 

tentram disebabkan karena selalu beribadah dan mengingat Allah. Menurut 

al-Ra>zikeadaan jiwa yang tenang memiliki tiga kriteria.
7
  

Al-Ra>zi dengan keilmuannya yang beragam, menafsirkan Al-

Qur’an sesuai dengan kemampuan yang Ia miliki. Hal tersebut membuat 

sebuah penafsiran Al-Qur’an yang nantinya akan membuahkan hasil yang 

cerdas dan mudah diterima. Atas dasar tersebut penulis tertarik meneliti 

penafsiran dari kata nafs mut{mainnah dalam al-Qur'an menurut mufassir 

Fakhr al-Di>n al-Ra>zi. Adapun judul dari skripsi ini adalah : 

PENAFSIRAN FAKHR AL-DI>N AL-RA>ZI TERHADAP NAFS 

MUT{MAINNAH DALAM TAFSI>R MAFA>TIH AL-GA>IB. Besar 

harapan penelitian ini akan menambah wawasan dan menjalani kehidupan.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah : 

Bagaimana penafsiran Al-Ra>zi mengenai nafs mut{mainnah dalam surat 

Al-Fajr ayat 27? 

C. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan dan 

kegunaan yang diharapkan dapat menambah manfaat baik yang bersifat 

ilmiah maupun akademik, yaitu mengetahui penafsiran Al-Ra>zi mengenai 

nafs mut{mainnah dalam surat Al-Fajr ayat 27. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah hazanah keilmuan 

didalam studi Al-Qur’an terutama di bidang kajian tafsir. 

b. Secara praktis, penelitian ini dapat berkontribusi secara lebih baik 

dalam bidang akademis, terlebih untuk masyarakat luas terutama 

bagi kaum muslimin yang ingin mempelajari tentang penafsiran 

nafs mut{mainnah dalam surat al-Fajr ayat 27. 

c. Secara umum, penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan 

ilmu keislaman terutama dalam bidang tafsir yang kemudian 

disosialisasikan kepada masyarakat kalangan akademik maupun 

masyarakat umum. 

 


