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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Biografi Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> 

1. Latar Belakang Keluarga 

Nama lengkapnya adalah Muh{ammad bin „Umar Ibn H{usayn Ibn H{asan 

Ibn „Ali> Fakhr al-Di>n al-Ra>zi> Abu> ‘Abd Alla>h al-Qurashi> al-Taymi> al-

Bakri> al-T{abasta>ni>. Beliau dilahirkan di sebuah kota kecil yakni Rayy 

(kota yang terletak di wilayah selatan Iran dan sebelah timur laut Teheran) 

pada bulan Ramadhan 544 H/ Januari tahun 1150
1
 dan wafat pada tahun 

606 H di Harat.
2
 Secara garis keturunan al-Ra>zi> termasuk keluarga 

bangsawan dari suku Taymi>, sama halnya dengan Abu > Bakar As{-s{iddi>q.
3
 

2. Riwayat pendidikan  

Al-Ra>zi> telah memperoleh pendidikan awal dari ayahnya Al-Ima>m D{iya >’ 

al-Di>n Abu> al-Qa>sim ‘Umar bin al-H{usayn bin al-H{asan bin ‘Ali> al-T{abari> 

al-Makki> (m. 559 H), yang merupakan tokoh Islam dengan menguasai 

bidang fiqh dan usul fiqh. Selain menguasai bidang fiiqh, ayahnya juga 

pakar ilmu kalam. Karya beliau menjadi rujukan bagi sebagian pengikut 

                                                             
1 Adnin Armas, Fakhr al-Di>n al-Razi>: Biografi Ulama Ensiklopedis, (Nala Publishing 

House, 2020), hlm. 8. 

2 Fahd bin Abdurrahman ar-Rumi, Dirasat fi „Ulum al-Qur‟an, Terj. Amirul Hasan dan 

Muhammad Halabi, „Ulumul Qur‟an Studi Kompleksitas al-Qur‟an, (Titian Ilahi Pres, 

Yogyakarta, 1997), hlm. 212. 

 
3
 Jalaluddin „Abdurrahman al-Suyuti, Tabaqat al-Mufassirin, (Teheran: MH. Asadi, 

1960), hlm. 39. 
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kalam Ash‟ariyah diantaranya yang berjudul Gha>yat al-Mara>m.
4
 Al-Ra>zi>  

telah memperoleh bibit yang bagus dari sang ayah.  

Al-Ra>zi sangat bersemangat dalam menuntut ilmu dan 

pengetahuan, terbukti banyak kota telah dikunjunginya, seperti 

Khawarizm, Turkistan, Afganistan, Khurasan dan Mesir.
5
 Al-Ra>zi 

merupakan pemikir muslim besar dan pada sisi tertentu mampu menyamai 

al-Gaza>li. Keistimewaan dari beliau setidaknya bisa dilihat dalam dua hal, 

pertama, keluasan ilmunya yang tidak diragukan lagi. Kemampuan beliau 

dalam berbagai disiplin ilmu, membuatnya dijuluki sebagai „ulama 

ensiklopedis‟. Pengetahuan yang luas kolaborasi antara ilmu umum dan 

syariat adalah kelebihan beliau, sehingga menjadi ulama yang disegani 

pada masanya.
6
 Kedua, memiliki keberanian yang tinggi, sehingga secara 

confident mengadakan dekonstruksi terhadap aneka wacana intelektual, 

termasuk ilmu kalam dan filsafat. Gelar tokoh reformasi dunia Islam pada 

abad ke-6 H disematkan kepada al-Razi, sebagaimana tokoh Abu Hamid 

al-Ghazali pada pada abad ke 5 H. al-Razi seorang pemikir teologis dan 

cendekiawan yang telah mengembangkan beberapa cabang keilmuan 

diantaranya matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan umum 

lainnya.
7
 

                                                             
4 Taj al-D>n al-Subki, Tabaqa>t al-Syafi‟iyah, Vol.1, (Mesir: al-Matba‟ah al-Husniyah,1324 

H), 784. 
5 Eliade, al-Razi, Fakhruddin‛, The Encyclopedia of Religion, ed. Mircae Eliade, et al. 

(New York:Macmillan Library Reference, 1986), hlm. 221. 
6 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir, 

(Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1992), hlm. 278. 
7 Nurjannah Isma‟il,  Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran, 

(Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 106. 
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Al-Razi menghembuskan nafas terakhir tepatnya ahad malam „i>d 

al-fit{ri>, bulan syawa>l tahun 606 H, usia beliau genap 63 tahun sama 

dengan usia Nabi Muh{ammad Saw.
8
 Berita kematiannya sengaja tidak 

diberitakan kepada kahalayak umum sesuai dengan wasiatnya karena 

khawatir ada tindakan tercela dari kalangan yang kontraproduktif dengan 

beliau, seperti aliran al-Karramiyah.
9
 

3. Karya-karya al-Ra>zi 

Ibnu Khallikan menyebut karya al-Ra>zi sebagai sebuah senjata zaman 

yang mampu memberikan perubahan dalam sebuah karya tulisan. 

Sistematika yang digunakan memiliki ciri khas, dan mampu memberikan 

pemahaman yang cukup luas dan berargumentasi kuat.
10

  

Beberapa karya al-Ra>zi yang terlacak dalam bentuk buku maupun 

manuskrip antara lain;  

a. Bidang bahasa dan nahwu Syarh { al-Mufas{s{al,  

b. Bidang ilmu kalam dan filsafat, al-Mat{a>lib al-„A>liyah, Niha>yat 

al’Uqu>l, al-Arba’i>n, al-Muh{as{s{al, al-Baya>n wa al-Burha>n fi al-

Raddi ‘Ala Ahl al-Zaghy wa al-Tughya>n, Tahsi>l al-Haq dan al-

Maba>his| al-Masyriqiyyah fi ‘ilm Ilahiyya>t wa Tabi’iiya>t,  

c. Bidang Fiqh, Syarh{ al-Waji>z,  

                                                             
8 al-„Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 1994) , hlm. 

31. 
9 Adalah sebuah kelompok pengikut Abu Abdullah Muhammad Ibn al-Karram dari 

Sijistan, yang oleh al-Shahrastani dikategorikan sebagai golongan sifatiyah karena mengakui 

adanya sifat tuhan. Namun dalam perkembangannya kelompok dianggap menyimpang dari ahlu 

Sunah wal-jama‟ah karena mengakui bahwa Allah terdiri dari jism dan menempati ruang dan 

waktu seperti makhluk-Nya. Lihat al-Shahrastani, al-Milal wa al-Nihal (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 

hlm. 108. 
10

 Khalikan, Wafayat al-A‟yan, (Karachi : Pakistan Historical Society, 1961), hlm. 385. 
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d. bidang Us{u>l Fiqh, al-Mah{s{u>l, al-Mu’allim fi Us{u>l al-Di>n, al-

Mu’allim fi Us{u>l al-Fiqh,  

e. Bidang Alquran dan Tafsir, Syarh{ al-Fatih{ah, I’jaz Alquran dan 

Mafa>tih al-Ga’ib,  

f. Bidang kedokteran, Syarh{ al-Kulliya>t li al-Qanu>n, Masa>’il al-T{ibb, 

al-Jami’ al-Kabi>r al-T{ibb,  

g. Bidang H{ikmah, al-Mukhlis, Syarh{ al-Isyarat{ li Ibn Sina dan Syarh{ 

‘Uyu>n al-Hikmah,  

h. Bidang T{alsama>t (mantra-mantra), al-Sirr al-Maktum atau al-Sirr 

al Maknu>n dan Syarh{ Asma’illah al-H{usna, Manaqib al-Shafi’iy.
11

 

Tafsi>r Mafa>tih{ al-Gaib telah dicetak ulang beberapa penerbit dari 

berbagai negara. Pertama kalinya diterbitkan oleh penerbitan Bulaq di 

Mesir pada tahun 1279 H sampai 1289 H sebanyak enam jilid, penerbit 

Umairat menerbitkan 8 jilid pada tahun 1310 H dan penerbit Husainiyat 

menerbitkan dalam tahun yang sama dengan penerbit Istanbul pada 

tahun 1933 M sebanyak 8 jilid.
12

  

B. Profil Tafsi>r Mafa>tih{ al-Gaib 

1. Mengenal Tafsi>r Mafa>tih{ al-Gaib 

Al-Ra>zi menulis buku Tafsi>r Mafa>tih{ al-Gaib pada akhir- akhir 

sisa usianya. Ketika itu, beliau sedang berada di khawa>rizm untuk 

                                                             
11 Khalikan, Wafayat al-A‟yan, (Karachi : Pakistan Historical Society, 1961), hal. 249. 

Lihat juga dalam Aswadi, Konsep Syifa‟ dalam Alquran; Kajian Tafsir Mafatih al-Ghaib karya 

Fakhruddin al-Razi, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 37-38. 
12

 Nurjannah Isma‟il, Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-laki dalam Penafsiran, 

(Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 112. 
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menghabiskan waktu dengan belajar dan mengajar. Secara historis 

tafsir ini memiliki kaitan erat dengan kondisi pemikiran Mu‟tazilah 

yang merajalela pada saat itu, dibuktikan dengan eksisnya tafsir al-

Kashshaf karya al-Zamakhsari.
13

 Kondisi ini, membuka cakrawala 

pemikiran al-Ra>zi dalam menangkap kondisi keagamaan masyarakat 

muslim waktu itu yang mulai memahami tafsir al-Kashshaf, karena 

pengaruh susunan bahasa dan analisisnya al-Zamakhsari begitu aktual. 

Hal lain yang menjadi kegelisahan adalah pengaruh doktrin Mu‟tazilah 

melalui tafsir tersebut mulai dirasakan al-Razi dan mengancam 

eksistensi ideologi ahlusSunah.
14

  

Al-Ra>zi dengan tafsirnya memiliki model pemikiran dan 

penafsiran kontekstual yang menjadikan keberadaan Tafsi>r Mafa>tih{ al-

Ga>ib sebagai kekayaan khazanah keilmuan Islam. Tafsir ini 

merupakan salah satu ikon dari dunia tafsir yang masih memiliki 

kewibawaan sampai sekarang.
15

 Kewibawaan tersebut terletak pada 

luasnya materi tafsir yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti 

dalam penafsirannya dalam surat al-fa>tih{ah dalam kata basmalah,  

banyak uraian dari berbagai sisi, termasuk dari segi ilmiah, sehingga 

                                                             
13 Sebagaimana terdapat pada bagian akhir dari kitabnya ini, al-Zamakhsari mengatakan 

bahwa kitab ini telah disusun pada tahun 528 H, sehingga sangat mungkin pada masa al-Razi kitab 

ini telah banyak beredar dan banyak dibaca oleh umat Islam terutama di Khawarizm. 
14 Abdul Aziz al-Majdub, Fakhr al-Din al-Razi min Khilali Tafsirih , (Tunis: Dar al-

„Arabiyah al-Kitab, 1980), hlm. 60. 
15 Ahmad Ismail, SiyaQ sebagai Penanda dalam Tafsir Bint Syati‟ Mengenai Manusia 

sebagai Khalifah dalam Kitab al-Maqal fi al-Insan Dirasah Qur‟aniyah, (Jakarta:Kemenag RI, 

2012), hlm. 48. 
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tafsir ini juga bisa jadi sebagai jawaban dari kritikan kalangan yang 

menafikkan ke-ilmiah-an Alquran.  

Tafsi>r Mafa>tih{ al-Ga>ib keberadaannya tidak diragukan dan masih 

familiar hingga saat ini disebabkan oleh tiga faktor  yaitu, Pertama, 

zaman postmodern ini (meminjam bahasa sosiologi) kebutuhan untuk 

mensinergikan beberapa disiplin ilmu dalam sebuah harmoni pola 

pemikiran sangatlah dibutuhkan, khususnya berbanding lurus dengan 

perkembangan teknologi yang luar biasa pesat, harus diimbangi 

dengan penjabaran soal tafsir Alquran. Al-Ra>zi menawarkan corak 

tersebut, dengan memadukan dari berbagai disiplin ilmu dan ilmuwan 

sebagai penafsiran terhadap Alquran. Kedua, pendekatan linguistik 

yang menekankan kekuatan penunjukkan makna (dalalat al-ma’na) 

dari struktur formal teks dan menggali makna-makna melampaui 

makna tekstual. Makna ini diperoleh dengan membedah secara 

psikolinguistik struktur formal teks
16

dan kajian makna menjadi 

primadona dalam perkembangannya. Ketiga, cara menyampaikan 

penafsiran ini juga relatif baru, untuk tidak menyebut yang pertama. 

Cara tersebut seperti halnya langgam jadal, dialog dan semacamnya 

sehingga uraian tokoh dan mufassir yang dikutip diungkapkan secara 

tertib dan berurutan. Jika diperlukan sebuah justifikasi, maka ada 

uraian argumentatif untuk mendukung atau kontraproduktif dengan 

                                                             
16 Berkaitan dengan corak dalam kecenderungan mufassir, Syek Waliyullah membagi 

kedalam 7 bagian: tradisionalis, teologis (kalam), fuqaha‟, leksikologis (lughawi), grammarian 

(nuhat), elokusionis (qurra‟), dan Sufis. Ahmad Qadeeruddin‚ Conservative and Literal 

Understanding of Quran‛, Essays In Islam, Felicitation Volume, (Karachi: Hamdard Foundation, 

1993), hlm. 32. 
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pendapat sebelumnya. Tafsi>r Mafa>tih{ al-Gaib termasuk kitab tafsir 

yang tertib mushafi dengan menafsirkan seluruh ayat Alquran.  

Al-Ra>zi dalam penulisan kitab tafsirnya mengambil beberapa 

kitab rujukan diantaranya : kitab-kitab tafsir muktazilah (Tafsi>r al-

Akhfasyi> karya Sa’id ibn Mas’adah Abu al-H{>asan, Tafsi>r al-Ka’bi, 

Tafsi>r al-Qaffal al-s|ani), kitab-kitab tafsi>r bi al-màs|ur (Ma’ani al-

Qura’n karya al-Jajjaz, Tafsi>r Abu Mans|u>r al-Ma>turi>di>, Tafsi>r Ma‟alim 

al-Tanzi>l karya Abu Muh{ammad al-Farra’), kitab-kitab hadis nabi 

(Muwat{t{a’ Imam al-Ma>lik, S{ahi>h Ima>m al-Bukha>ri>, Sunan Abu> 

Da>wud), kitab-kitab bahasa (al-Kita>b al-‘Ai>n karya Khalil ibn Ahma>d, 

Is{la>h al-Mant{iq karya ibn al-Sikkit, al-S{ih{h{ah karya al-Jauhari), kitab-

kitab fiqh dan us{u>l (al-Ja>mi’ al-kabi>r karya Muh{ammad ibn al-H{asan 

al-Syaibani, Da>wud al-Ashfahani, Ah{ka>m al-Quran al-Kari>m karya 

Abu Bakr al-Ra>zi), kitab-kitab ilmu kalam dan tasawuf (Minha>j al-Di>n 

Fi Syu’ab al-I>ma>n karya al-H{ulaimi al-Jurja>ni, al-Ja>mi’ Fi Syu’ab al-

I>ma>n karya Ima>m Ah{mad Baihaqi>, al-Syifa> Wa al-Isya>rat karya Ibn 

Sina), kitab-kitab sejarah dan sya’ir (Kitab Ta>rikh al-Rusu>l Wa al-

Mulk karya at-T{abari, Syi’ru Umrù al-Qais, al-Nabigah al-Zibyani).17
 

2. Metode dan Sistematika Penulisan Tafsi>r Mafa>tih{ al-Gaib 

Model penafsiran untuk tafsi>r mafa>tih{ al-ga>ib tidak hanya bisa dinilai 

dengan satu model, karena dalam beberapa penafsiran Al-Ra>zi terkadang 

                                                             
17

 al- Imary, Ali Muhammad Husain al-Imam Fakhr al-Din al-Razi Hayatuhu wa asaruhu 

, (Majlis al-A‟la li al-Su‟un al-Islamiyah, 1969),  hlm. 137 
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menggunakan beragam analisa sesuai dengan keilmuan yang dimilikinya. 

Hal tersebut menjadi bukti bahwa luasnya wawasan seorang al-Ra>zi dalam 

menggunakan pemikirannnya sehingga tafsir ini masuk dalam kategori 

tafsir bi al-ma’qu>l tafsi>r bi al-Ra’y.
18

 Analisa pemikiran dengan didukung 

disiplin ilmu al-Ra>zi menjadi pandangan lazim dalam tafsirnya. Uraian 

panjang dan luas dalam satu ayat menjadi bukti bahwa peran rasionalitas 

pemikiran menjadi bagian penting, walaupun tetap ditambahi dengan 

riwayat. Banyak literatur yang secara jelas memberikan predikat sumber 

tafsir ini adalah bi al-Ra‟yi, walaupun ada beberapa ulama yang 

memberikan campuran dengan bi al-ma’s|u>r.19
 Bentuk atau corak 

penafsirannya termasuk dalam kategori falsafi atau hikmah karena dalam 

berbagai penafsiran yang berhubungan dengan kalam atau teologi 

memiliki analisa yang panjang. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

masa al-Ra>zi mempengaruhi cara penafsiran yang dipakai oleh beliau, 

sehingga argumentasi teologi dan filsafat sangat familiar dalam tafsirnya. 

al-Ra>zi memasukkan banyak pembahasan ayat dengan pendekatan kalam 

dan filsafat, khususnya teologis-filosofis sunni, dan kecenderungannya 

teologis-filosofis asy‟ariyah, serta beberapa argumentasi ayat-ayat 

rasionalistik dengan gaya dan pemikiran khas beliau untuk menolak 

teologis-filosofis mu‟tazilah untuk mendukung pemikiran sunni.
20

 

                                                             
18 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Alquran dan Tafsir, 

(Jakarta:PT. Bulan Bintang, 1992), hlm. 239. 
19 Muhammad Ibrahim „Abdurrahman, Manhaj Fakhr al-Razi fi al-Tafsir bayna Manahij 

Mu‟asiriyyah,  (Madinah: Hafiz al-Badry, 1989), hlm. 9. 
20 Secara gamblang bisa ditebak bahwa Al-Razi merupakan pendukung dan fanatik aliran 

sunni. Ash-Shabuni misalnya menyebutkan bahwa tafsir ini sangat luas membicarakan teologi, 
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Metode penafsiran al-Ra>zi termasuk tahlili, dengan menafsirkan per-

ayat dalam Alquran sesuai dengan urutan mushaf (mus{h{a>f us|ma>ni>) yang 

mana metode ini berusaha mengungkapkan dan mengkaji Alquran dari 

segala segi dan maknanya. Usaha penafsiran tersebut diantaranya unsur 

i‟jaz, balaghah, dan keindahan susunan kalimat, menjelaskan apa yang 

dapat dinisbatkan dari ayat, seperti hukum, fiqh, dalil syar‟i dan lain 

sebagainya.
21

 

Metode tahlili yang dipakai dalam tafsir al-Ra>zi, dapat dilihat dari 

langkah-langkah penafsirannya sebagai berikut : 

1. Menyebutkan satu demi satu ayat atau sekelompok ayat dengan 

melihat kepentingan munasabahnya. Selanjutnya menjelaskan 

beberapa pokok masalah dari ayat-ayat tersebut, sehingga menjadi 

beberapa kelompok. Dalam hal ini Ima>m al-Ra>zi menggunakan 

ungkapan al-masalah al-u>la, al-s{a>niyah, al-s{a>lisah dan seterusnya. 

2. Pembahasan terkadang dimulai dengan menjelaskan perbedaan 

Qira`at dan juga dengan menjelaskan makna-makna kebahasaan. 

Bahkan diuraikan secara panjang lebar pro kontra para ahli bahasa. 

3.   Perhatian terhadap persoalan munasabah sangat luas, karena al-

Razi melihat ayat-ayat tersebut berada pada satu tema yang sama. 

                                                                                                                                                                       
filsafat dan secara khusus fiqh ortodoks ahlu Sunah. Al-Shabuni, “al-Tibyan fi „ulum al-Qur‟an”, 

terj.Moh.Chodhuri, (Bandung: al-Ma‟arif, 1987), hlm. 243. 
21 al-„Aridl, Sejarah dan Metodologi Tafsir terj. Ahmad Akrom, (Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada, 1994), hlm. 41. 
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4. Penafsiran dilakukan dengan sangat luas hingga pembaca kitab 

tafsir ini dapat hanyut dalam persoalan-persoalan yang sebenarnya 

terlalu jauh dari tafsirnya sendiri. 

5. Dalam persoalan israiliyyat, al-Ra>zi berusaha untuk 

menghindarinya. Jika  riwayat-riwayat tersebut ada di dalam kitab 

tafsirnya, maka hal tersebut hanya sebagai contoh kepada pembaca, 

supaya mereka lebih waspada terhadap kebenaran riwayat-

riwayatnya. 

6. Ketika memulai penafsiran terhadap sebuah surat, al-Ra>zi 

menjelaskan terlebih dahulu makna dari nama surat tersebut dan 

mengungkapkan nama lainnya. kemudian menjelaskan klasifikasi 

surat tersebut dalam kelompok makkiyyah atau madaniyyah. 

Setelah itu diungkapkan beragam rahasia keutamaan darinya, 

selanjutnya menjabarkan persoalan-persoalan kalam atau fiqh yang 

terkandung di dalamnya. 

7. Penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat yang dianggap 

mengandung persoalan kalam, al-Ra>zi menghubungkannya kepada 

aliran Asy’a>riyah. Beliau juga mengungkapkan penafsiran dari 

aliran-aliran lain guna didiskusikan. Bahkan kelemahan-kelemahan 

penafsiran aliran-aliran lain yang ada di luar Asy’a>riyah  juga 

diungkapkan. 

8. Penafsiran-penafsiran terhadap ayat-ayat yang dianggap 

mengandung persoalan fiqh, maka al-Razi menghubungkannya ke 
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maz{hab Ima>m al-Sya>fi’i, jika beliau mengungkapkan pendapat-

pendapat fiqh di luar maz{hab Ima>m al-Sya>fi’i, maka hal tersebut 

hanya sebagai perbandingan. 

9. Persoalan bahasa sangat diperhatikan dalam penafsiran al-Ra>zi. 

Tidak hanya masalah makna bahasa, bahkan penjelasan tentang 

huruf dan letak barispun menjadi bahan uraian. 

10. Al-Ra>zi juga sangat memperhatikan persoalan qira‟at. Beliau 

menjelaskan perbedaan-perbedaan qira‟at di kalangan ulama secara 

rinci dengan disertai akibat yang timbul dari perbedaan tersebut. 

11. Penafsiran al-Ra>zi mengungkapkan ilmu-ilmu alam yang 

menjadikan sebuah nilai tersendiri yang sangat fantastis dalam 

kitab tafsirnya. Hal inilah yang menjadikan kitab tafsirnya lebih 

luas dari kitab-kitab tafsir para ulama yang sezaman dengannya.
22

 

3. Komentar Ulama 

Rasyid Rid{a
23

 memberikan predikat al-Ima>m (pemimpin dari para 

ahli pikir) kepada Al-ra>zi. Selain itu, Al-ra>zi juga merupakan raja dari 

teolog dan ahli us{u>luddi>n pada masanya, sehingga ketika beliau meninggal 

dunia mereka mengakui kepemimpinannya. Al-Razi dinilai lemah dalam 

pemahaman hadis dan riwayat serta pendapat-pendapat sahabat beserta 

                                                             
22 Nur Hamim, “Studi tentang Metode Tafsir dan Karakteristik Tafsir al-Kabir Mafatih al-

Ghaib Karya Fakhr al-Din al-Razi, Qualita ahsana”, No. 1, April 2006, hlm. 73. 
23Salah satu penulis tafsir al-Manar yang memiliki peran besar dalam pembaharuan Islam. 

Pada dasarnya tafsir ini merupakan karya tiga tokoh pembaharuan, yakni Jamaluddin al-Afghani 

yang memberikan dan menanamkan gagasan-gagasan perbaikan masyarakat kepada sahabat dan 

muridnya yang salah satunya adalah   Muhammad Abduh. Beliau tokoh kedua yang mencoba 

menyampaikan gagasan tersebut dengan kolaborasi dari Alquran dalam setiap kuliah, tulisan dan 

lain sebagainya (dari al-Fatihah sampai al-Nisa‟ 125). Tokoh terakhir adalah Rashid Ridha yang 

menyempurnakan gagasan tersebut sebagai sebuah tafsir yang berjilid-jilid. Lihat juga dalam 

M.Quraish Shihab, Studi Kritis Tafsir al-Manar,  (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994),  hlm. 67-68.  
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tokoh-tokoh salaf khususnya bidang tafsir pada masa sebelumnya.
24

 Salah 

satu tokoh ‘ilmu al-rija>l yaitu al-Z{ahaby menyebutkan bahwa al-Ra>zi 

merupakan ulama yang tidak memiliki ilmu yang luas soal hadis. Al-Subki 

memberikan dukungan dan klarifikasi bahwa Al-Ra>zi tidak bergelut dalam 

bidang hadis, jadi tidak bisa dinilai sebagai sebuah kekurangan maupun 

kelemahan.
25

 Tafsir ini juga memiliki pembahasan yang sangat luas bukan 

hanya dari sisi riwayat, melainkan berbagai sisi keilmuan dengan 

kolaborasi pendapat dari tokoh dan mufassir sebelumnya. Hal ini 

dibenarkan oleh Abu H{ayya>n al-Andalusi> dalam tafsirnya dengan redaksi 

26لقد قال الفخر الرازي كل شيء أال التفسري    yang menjelaskan mengenai 

kelebihan dan kekurangannya. Begitu pula dengan kutipan dari al-Suyuti 

yang mengomentari perihal keluasan pembahasan dalam tafsir al-Ra>zi.
27

 

Manna>’ Khali>l al-Qat{t{a>n menjelaskan tentang besarnya pengaruh 

logika al-Ra>zi dalam tafsirnya, sehingga terlihat seperti halnya analisis 

pemikiran kedokteran, hikmah dan filsafat Aristoteles. Hal ini membuat 

penafsirannya keluar dari maksud nash yang sebenarnya, karena berusaha 

menggunakan istilah ilmiah dan rasional.
28

  

                                                             
24Muhammad Rashid Ridha, Tafsir al-Manar vol.III (Kairo: Dar al-Manar, 1945), hlm. 

376. 
25 Ibid.  
26 Asir al-Din Abu „Abdillah Muhammad bin Yusuf al-Andalusi, Bahr al-Muhit, vol.I, 

(Kairo: Dar Ihya al-Turath al-„Arab, t.th), hlm. 341. 
27 „Abd al-Rahman bin al-Kamal Jalal al-Din al-Suyuti, al-Itqan fi „Ulum al-Tafsir, 

(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 191. 
28 Manna‟ Khalil al-Qattan,  Mabahits fi „Ulum al-Qur‟an, (Bogor: Pustaka Litera Antar 

Nusa, 2004), hlm. 529. 
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Komentar ulama yang menyanjung tafsir al-Ra>zi juga tidak kalah 

banyak, diantaranya seorang sufi di masa al-Ra>zi yang bernama 

Muh{yiddi>n ibnu ‘Araby > mengirimkan surat yang berisi  kekaguman beliau 

terhadap al-Ra>zi.
29

 Ungkapan kesempurnaan hanya milik Allah adalah 

benar, ulama sekelas al-Ra>zi saja masih banyak yang mengkritik. Namun 

terlepas dari hal tersebut, kontribusi al-Ra>zi dalam perkembangan tafsir 

sangatlah besar dan terasa sampai saat ini.  Tak ada gading yang tak retak. 

Walla>hu a’la>m bi as{-s{owa>b. 

C. Pembahasan  

1. Penafsiran kata nafs mut{mainnah dalam surat Al-Fajr ayat 27 tafsi>r 

Mafa>tih al-Ga>ib karya Fakhr Al-Di>n al-Ra>zi 

 يَأَيَّتَُهب الىَّْفُس الُْمْطَمئِىَّتُ 

      “wahai jiwa yang tenang” 

Ketahuilah bahwasanya Allah mensifati keadaan (tenang) ini adalah 

sebuah ketentraman di dunia dan di akhirat, ketentraman karena 

mengingat Allah dan beribadah kepada-Nya.
30

 

a. Persoalan pertama : 

“wahai jiwa yang tenang” Kalimat tersebut memiliki makna 

memuliakan.
31

 Sebuah kata pembuka seperti halnya seseorang yang 

akan menyambut tamu istimewa. Allah menggunakan kata ini 

untuk memuliakannya dengan maksud seperti dilihat pada ayat 

                                                             
29 Aswadi, Konsep Syifa‟ dalam Al-Qur‟an , (Jakarta : 2007) , hlm. 57. 
30 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32 (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981), hlm. 177. 

31
 Ibid. 
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berikutnya yakni yang artinya “kembalilah kepada Tuhanmu 

dengan hati yang ridha dan diridhai”
32

 Konteks ayat ini adalah 

sebuah perintah tapi mempunyai makna khobar (berita).
33

 Seperti 

halnya sebuah ungkapan  dalam kata mutiara arab yang memiliki 

arti “jika kamu tidak malu, maka berbuatlah sesukamu”
34

 

b. Persoalan kedua : 

Al-mut{mainnah berarti kekokohan dan  keteguhan.
35

 Dan bentuk 

dari keteguhan itu adalah sebagai berikut : 

Pertama : yakin pada sesuatu yang benar dan tidak bercampur 

dengan keraguan.
36

 Hal ini seperti yang dimaksudkan dalam firman 

Allah ()َو الِكْه لِيَْطَمئِهَّ قَْلبِي  “akan tetapi hal itu agar menambah tetap 

hati saya”
37

 yang dimaksud dalam hal ini adalah iman. Seseorang 

harus memiliki sebuah keyakinan (iman) yang tidak bercampur 

dengan keragu-raguan. Iman pada dasarnya telah memberikan rasa 

aman pada pelaku iman itu sendiri, karena dialah yang 

menghubungkan manusia dengan sumber segala kekuatan.
38

 

Sumber segala kekuatan tersebut adalah sang Pencipta. Iman disini 

merujuk pada mengenal siapa Tuhannya maka ia akan percaya 

dengan segala hal yang baik maupun buruk, hal tersebut 

                                                             
32 QS. Al-Fajr / 89: 28. 
33

 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32, hlm. 177. 

 إِذَا لَْم تَْستَْحيِ فَبْصىَْع َمب ِشئْتَ  34
35

 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32, hlm. 177. 

36 Ibid. 
37 Q.S Al-Baqarah/ 2:260. 
38 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 7, (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981), hlm. 40-42. 
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menyebabkan seseorang tidak mudah lupa diri terhadap persoalan 

dunia yang imbasnya kepada perilaku yang tidak terpuji.
39

  

Kedua : jiwa yang aman dan tidak menimbulkan perasaan takut dan 

sedih.
40

 Perkataan Abi bin Ka‟ab “wahai jiwa-jiwa yang aman dan 

tenang
41

” dan keadaan tersebut akan dirasakan ketika meninggal 

dan ketika mendengar firman Allah (  ِأاَلَّ تََخبفُْىا َوالَ تَْحَزوُْىا َوأَْبِشُزْوا بِباْلَجىَّت 

)  “janganlah kamu takut dan janganlah kamu sedih dan 

gembirakan mereka dengan jannah”
42

 keadaan ini didapatkan pada 

hari kebangkitan dan ketika mereka mendapatkan surga.
43

 Surat 

Fussilat tersebut menggambarkan sebuah kondisi jiwa yang kokoh 

terhadap serangan apapun. Jiwa yang tidak takut terhadap sesuatu 

yang telah lalu, saat ini, atau yang akan datang. Hal ini berkaitan 

dengan iman dalam dirinya yang telah tertanam. Jika keyakinan 

akan Sang Pencipta telah tertanam maka penyakit-penyakit jiwa 

tidak akan muncul.  

Sedih yang dimaksudkan disini adalah sebuah keadaan hati yang 

timbul karena sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang 

diinginkan. Ketika perasaan ini timbul, maka rasa percaya dan 

yakinnya terhadap Allah itu hilang. Hal ini bisa terjadi disebabkan 

                                                             
39 Ibid. 
40 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32, hlm. 178. 
41 Q.S. Al-Fajr /89: 27. 
42

 Q.S. Fushshilat /41: 30 
43

 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32, hlm. 178. 



41 
 

oleh persoalan-persoalan duniawi.
44

 Jika terus larut dalam 

kesedihan maka penyakit-penyakit jiwa yang lain akan dengan 

mudahnya menjangkit seseorang dan menyebabkan jiwanya tidak 

tenang. Allah memerintahkan untuk tidak takut dan sedih karena 

setelahnya Allah akan mengabarkan sebuah kabar gembira kepada 

seseorang yang patuh terhadap perintahNya. Kabar gembira 

tersebut adalah sebuah surga yang akan didapatkan di hari akhir 

nanti.
45

  

Ketiga : penafsiran yang tepat adalah , Al-Qur‟an sebagai petunjuk 

menetapkan bahwa ketenangan ini tidak didapatkan kecuali dengan 

mengingat Allah (dzikir).
46

 Dalam Al-Qur‟an Allah berfirman : أاَلَ  

 ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati“ بِِذْكِز هللاِ تَْطَمئِهُّ اْلقُلُْىةُ 

menjadi tentram” 
47

 menurut Al-Razi zikir disini termasuk elemen 

yang dapat menciptakan jiwa yang tenang.
48

 Namun, dzikir yang 

dimaksud adalah mengingat janji dan rahmat, karena mengingat 

siksaan justru melahirkan rasa takut dan menyebabkan jiwa tidak 

tenang. Kedua pandangan ini, tidaklah saling menafikan, karena 

ketenangan terkait dengan pahala, sementara takut terkait dengan 

akibat yang timbul dari kemaksiatan.
49

 Dilain tempat ia 

                                                             
44 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 27, (Beirut : Daar 

Al-Fikr, 1981), hlm. 122. 
45 Ibid.  
46 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32, hlm. 178. 
47 Q.S Ar-Ra‟d/13: 28. 
48 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 19 (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981), hlm. 39. 

49
 Ibid. 
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mengatakan zikir melahirkan rasa rindu, sementara rasa rindu 

sendiri mendatangkan ketenangan.
50

  

c. Persoalan ketiga :  

Allah menyebutkan hakikat nafs atau jiwa yang telah tertuang 

dalam Al-Qur‟an sebagai berikut : 

1) Asy-Syams :7 

( ايَ   َووَْفٍس َوَمبَسىَّ )
51

, yang artinya “demi jiwa serta penyempurnaan 

(ciptaan)nya”, Jiwa terdapat didalam tubuh, seperti halnya organ 

atau bagian-bagian tubuh yang bekerja sesuai dengan tugas dan 

rangsangan yang diterimanya. Dalam ayat ini Al-Razi memiliki dua 

pandangan nafs
52

, yang pertama : nafs disini berperan sebagai 

seorang nahkoda dalam sebuah kapal yang mengarahkan dan 

mengendalikan kapal tersebut hingga sampai ke tempat tujuan. 

Jiwa sebagai nahkoda memiliki arti bahwa perbuatan seseorang 

adalah cerminan dari keadaan  jiwa. Nahkoda sebagai pemegang 

kendali kapal, maka jiwa adalah pengendali seseorang. Jika 

jiwanya bersih, maka perbuatan yang muncul adalah perbuatan 

terpuji, namun jika jiwanya kosong dan terguncang akan 

menghasilkan perilaku yang menyimpang. Kedua : jiwa ini 

berjumlah satu namun memiliki banyak sifat. Sifat ini yang 

                                                             
50 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 1 (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981), hlm. 137. 

51 Lihat Q.S Asy-Syams / 91: 7 
52 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 31 (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981), hlm. 192-193. 
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nantinya akan membentuk suatu perilaku manusia sebagai sebuah 

respon terhadap beragam permasalahan yang dihadapi.
53

  

2) Al-Maidah : 116 

( َمب فِي وَْفِسكَ  تَْعلَمُ َمب فِي وَْفِسي َواَل أَْعلَمُ  )
54

 yang artinya “Engkau 

mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui 

apa yang ada pada-Mu”, Nafs dalam hal ini sama halnya dengan 

dzat, Dzat tersebut bermakna satu. Nafs  hanya ada satu namun 

memiliki banyak sifat. Dzat adalah pembentuk sesuatu yang tidak 

terlihat namun dapat dirasakan ketika telah menghasilkan sesuatu. 

Oleh karena itu, jiwa adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat namun 

dapat terlihat saat menghasilkan sebuah perilaku sehari-hari.
55

 Jiwa 

yang diartikan sebagai dzat adalah sebuah pembentuk sikap yang 

tidak terlihat, namun nyata dalam bentuk perbuatan. Sebuah 

penentu dari sifat jiwa adalah tergantung dari dzat pembentuknya 

yaitu jiwa. Apabila pembentuknya bagus, sikap yang keluar juga 

akan menjadi sikap yang baik dan apabila pembentuknya 

mengalami gangguan maka sikap yang dihasilkan akan buruk. 

Seperti halnya orang yang jiwanya sedang terguncang maka sikap 

yang dihasilkan akan menyimpang. Orang yang memilih untuk 

mengakhiri hidupnya, memiliki masalah hidup yang tidak bisa 

terselesaikan dan memutuskan untuk bunuh diri. 

                                                             
53 Ibid. 
54 Lihat Q.S. Al-Maidah / 5: 116. 
55

 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 12 (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981) , hlm.143. 
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3) As-Sajdah :17 

ِة أَْعيُهٍ ) (فاَلَ تَعْلَمُ وَْفٌس َمب أُْخِفَي لَُهْم ِمْه قُزَّ
56

 yang artinya “maka tidak 

seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka 

yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati”. Nafs  

disini dimaknai dengan seseorang manusia yang nantinya akan 

dihisab sesuai dengan apa yang ia kerjakan di dunia. Allah 

menjelaskan dalam ayat ini bahwa jiwa adalah sesuatu yang tidak 

bisa dilihat oleh kasat mata. jiwa tidak terlihat namun akan terbaca 

ketika telah terealisasikan menjadi sebuah perbuatan. Jiwa yang 

baik akan menghasilkan sebuah perbuatan yang baik dan jiwa yang 

buruk akan menghasilkan perilaku  yang tidak terpuji. Allah 

mensifati nafs juga dengan sesuatu yang buruk karena nafs atau 

jiwa memiliki banyak sifat. Seperti halnya sebuah perasaan yang 

bisa merasakan namun tidak terlihat bentuknya secara jelas dan 

akan terlihat ketika telah ditorehkan menjadi sebuah tindakan.
57

 

4) Yusuf :53 

بَرةٌ بِبلسُّىءِ )  yang artinya “karena sesungguhnya nafsu itu  (إِنَّ الىَّْفَس ََلَمَّ

selalu mendorong kepada kejahatan”
58

. Nafs atau jiwa manusia itu 

satu, namun mempunya banyak sifat, apabila melakukan hal yang 

baik, maka jiwanya baik (nafs muthmainnah) apabila melakukan 

hal yang buruk maka jiwanya sedang tidak baik. Ayat ini memiliki 

                                                             
56 Lihat QS. As-Sajdah / 32 : 17. 
57 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 25 (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981), jilid 19, hlm. 182. 
58

 Lihat Q.S Yusuf / 12: 53. 
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makna bahwa salah satu sifat nafs yakni nafs yang mendorong 

kepada sesuatu yang buruk. Nafs Al-ammarah mengajak untuk 

berbuat keji dan melanggar aturan syari‟at serta melakukan suatu 

kejahatan tanpa sebuah penyesalan. Jiwa yang memiliki sifat ini, 

hatinya dipenuhi dengan ajakan-ajakan keburukan dan tidak dapat 

mengendalikannya sehingga selalu menghasilkan perilaku yang 

melanggar norma dan agama.
59

    

5) Al-Qiyamah : 2 

َمت )  yang artinya “dengan jiwa yang amat menyesali (  بِب لىَّْفِس الَّلىَّ

(dirinya sendiri)”
60

 disebutkan dalam ayat ini bahwa Nafs 

lawwamah adalah sebuah nafs yang mendorong diri kepada 

kejelekan namun tingkat kesadaran atas kesalahannya ada dan 

menimbulkan perasaan menyesal setelah melakukannya. Hasrat 

untuk bertobat dan beramal sholeh selalu ada hanya saja 

perbentengan dirinya tidak kuat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa 

jiwa lawwamah adalah jiwa yang tercela, menyesali atas dirinya 

sendiri, penyesalan atas perbuatan yang selama ini ia lakukan.
61

  

Ketahuilah bahwa jiwa adalah dirimu sendiri, hakikat mu 

sendiri itulah yang biasa kamu katakan dengan (saya) ketika kamu 

mengabarkan tentang jiwamu dengan perkataanmu perbuatanmu, 

                                                             
59 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 18, (Beirut : Daar 

Al-Fikr, 1981), hlm. 159-160. 
60Lihat  QS. Al-Qiyamah / 75: 2. 
61 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 30 (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981), hlm. 215-216. 
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apa yang kamu liat, yang kamu dengar, yang membuatmu marah, 

apa yang kamu inginkan, yang kamu bayangkan, dan yang kamu 

ingat.
62

 Jiwa bukanlah struktur lahiriah yang bisa dilihat secara 

inderawi. Jiwa adalah satu, dapat dibuktikan secara spontan dan 

intuitif dan dapat juga dengan bukti empiris. Spontan, karena 

ketika seseorang mengatakan “saya”, maka kata tersebut merujuk 

kepada satu esensi (zat) yang khusus, dan tidak banyak.
63

  

Hakikat jiwa sebagai substansi yang berbeda dengan tubuh. 

Namun terhubungkan dengan tubuh dengan hubungan kerja dan 

administrasi . jiwa atau hati manusia itu hanyalah satu, tetapi sifat-

sifatnya banyak dan bermacam-macam. Apabila hati lebih 

cenderung kepada nilai-nilai ketuhanan dan mengikuti petunjuk-

petunjuk ilahi maka jiwa tersebut bernama nafs muthmainnah.
64

  

D. Analisis Data 

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna karena telah 

dikaruniai sebuah akal fikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. 

Anugerah tersebut membuat manusia diberikan kebebasan memilih untuk 

menentukan pilihan dalam menjalani hidupnya. Dewasa ini, jika melihat 

berita-berita di media sosial, banyak disana berita tentang sebuah 

kejahatan diantaranya  pembunuhan, pencurian, dan tindak kejahatan 

lainnya. Kejahatan tersebut timbul karena persoalan hidup yang dihadapi, 

                                                             
62 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 30, hlm. 215-216. 
63 Fakhr Al-Din Al-Razi, Tafsir Al-Kabir wa Mafatiihul Ghayb, jilid 32 (Beirut : Daar Al-

Fikr, 1981), , hlm. 178. 
64

 Ibid. 
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Seperti dalam kasus bunuh diri yang penyebabnya adalah karena depresi 

terhadap persoalan hidup yang tak kunjung menemukan solusi.  

Ketenangan hidup adalah dambaan setiap manusia, tidak ada yang 

menginginkan sebuah masalah dalam hidupnya. Ketika semakin 

canggihnya media sosial, maka berpengaruh pada gaya hidup manusia. 

Oleh karena itu, banyak dari mereka yang rela bergaya diluar kemampuan 

dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebuah pengakuan. Hal 

tersebut menyebabkan hidup mereka tidak tenang karena berusaha menjadi 

pribadi yang tidak sesuai dengan kenyataan hidup. Bahkan ada yang 

sampai masuk ke dalam penjara karena terlilit hutang dan tidak bisa 

membayar. Materi tidak menjamin seseorang bahagia jika hanya untuk 

memenuhi kebutuhan raga dan melupakan kebutuhan jiwa. 

Salah satu kebutuhan jiwa adalah terciptanya ketenangan. Rasa 

tenang ini yang menjadi dambaan, namun kebanyakan dari mereka salah 

dalam menempuh tujuannya tersebut. Orang yang mengalami depresi dan 

kemudian memilih untuk bunuh diri adalah sebuah contoh seseorang yang 

berusaha lari dari masalah bukan menyelesaikan masalah. Jika jiwa yang 

sakit tersebut disentuh sedikit dengan perhatian orang sekitar dan 

diarahkan kepada hal yang baik,  maka keinginan untuk mengakhiri hidup 

akan sirna. Ibarat benda yang telah usang dan masih berfungsi, maka harus 

diperbaiki agar kembali bagus namun, jika dibuang maka benda yang 

sebenarnya masih berfungsi tersebut akan hilang.  

a. Definisi Jiwa Menurut Razi 
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Berbicara tentang jiwa, esensinya akan mengarah kepada sesuatu 

yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dan sesuatu yang tidak bisa 

digambarkan bentuknya seperti apa. Sama halnya seperti angin yang 

berhembus tidak dapat digambarkan bentuknya tapi dapat dirasakan 

keberadaannya. Berikut adalah pengertian nafs menurut Razi dalam surat 

Al-fajr ayat 27 : 

Tabel 1. Pengertian Nafs Menurut Razi 

NO Definisi Nafs Korelasi dalam Al-Qur‟an 

1. Jiwa bukanlah struktur lahiriah 

yang bisa dilihat 

Q.S. As-Sajdah : 17 

Q.S. Al-Ma>idah : 116 

2. Jiwa itu satu namun memiliki 

banyak sifat 

Q.S. Asy-Syams :7 

Q.S. Al-Ma>idah : 116 

Q.S. Yu>suf  : 53 

Q.S. Al-Qiya>mah : 21 

3. Semua bagian tubuh adalah 

alat untuk jiwa.  

Q.S. Asy-Syams :7 

 

 

1. Jiwa bukanlah struktur lahiriah yang bisa dilihat 

Al-Ra>zi mengungkapkan bahwa jiwa diartikan sebagai dzat 

pembentuk yang tidak dapat dilihat namun dapat terlihat saat 

menghasilkan sebuah perilaku. Seperti halnya angin yang tidak 

terlihat namun sangat dirasakan keberadaannya ketika sebuah pohon 
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yang tumbang oleh angin, maka pohon tumbang  adalah bukti dari 

adanya tiupan angin. Jiwa sebagai pembentuk perilaku, jika jiwanya 

sakit maka perilaku yang dihasilkan tidak terpuji dan apabila jiwanya 

sehat perilaku yang muncul pun akan terpuji. Jiwa sebagai dzat atau 

pembentuk, maka perilaku seseorang menunjukkan bagaimana 

pembentuk dari sikap tersebut yakni menunjukkan keadaan jiwanya. 

2. Jiwa itu satu namun memiliki banyak sifat 

Jiwa yang berjumlah satu bisa menghasilkan perbuatan baik maupun 

buruk karena jiwa ini memiliki banyak sifat. Perilaku yang muncul 

menggambarkan sifat dari jiwa. Jika jiwa selalu diarahkan kepada hal 

yang  baik  maka sifat dan perilaku yang muncul  juga baik. Jiwa yang 

menghasilkan perilaku baik merupakan jiwa yang sehat, jiwa yang 

tidak sedang dirundung oleh tumpukan dosa. Jiwa yang sakit mudah 

sekali dirundung masalah dan jauh dari sang Pencipta. Jiwa yang 

menghasilkan perilaku buruk namun timbul rasa penyesalan setelah 

melakukannya adalah jiwa yang belum memiliki kendali yang kuat, 

masih mudah terpengaruh dengan ajakan kejelekan. Perilaku yang 

ditunjukkan seseorang merupakan cerminan dari keadaan jiwanya saat 

itu. Jiwa yang berjumlah satu memiliki anggota badan sebagai sebuah 

alat dalam  merespon dari kondisi jiwa. 

3. Semua bagian tubuh adalah alat untuk jiwa.   

Jiwa sebagai suatu dzat yang tidak terlihat menjadikan sebuah 

tindakan sebagai perwujudan sifat dari jiwa tersebut sehingga perilaku 
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seseorang menggambarkan suasana jiwanya. Jiwa dapat dianalogikan 

seperti seorang tukang kayu yang menggunakan kapak untuk 

membelah kayu menjadi beberapa bagian. Tukang kayu sebagai jiwa 

dan kapak sebuah alat bagi jiwa, dari perumpamaan ini bisa dikatakan 

bahwa semua tindakan memerlukan alat untuk bisa mewujudkan 

respon dari suasana jiwanya. Jika tukang kayu tersebut tidak memiliki 

alat untuk membelah kayu, maka tidak akan terwujud apa yang 

menjadi tujuannya. Keinginan seorang tukang kayu untuk membelah 

kayu hanya ada dalam angan tanpa bantuan alat untuk 

mewujudkannya. Oleh karena itu, semua bagian tubuh adalah alat bagi 

jiwa.  

b. Karakter Nafs Mut{mainnah 

Nafs mut{mainnah memiliki tiga karakter diantaranya sebagai 

berikut: 

Table 2. Karakteristik Nafs Mutmainnah 

NO Karakter Korelasi  

1 Yakin yang tidak bercampur 

dengan keragu-raguan terhadap 

sesuatu yang benar. 

Q.S. Al-Baqarah: 260 

2 Jiwa yang tentram, tidak merasa 

takut dan sedih. 
Q.S. Fus{s{ilat :30 

3 Sebuah ketenangan yang 

didapatkan dengan mengingat 

Allah. 

Q.S. Al-Ra’d: 28 
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1. Yakin yang Tidak Bercampur dengan Keragu-raguan Terhadap 

Sesuatu yang Benar. 

Rasa aman yang dirasakan oleh nafs muthmainnah merupakan hasil 

perwujudan dari rasa percaya kepada Sang Pencipta. Seseorang harus 

memiliki sebuah keyakinan (iman) yang tidak bercampur dengan 

keragu-raguan. Pengertian Iman secara istilah ialah kepercayaan yang 

meresap ke dalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur 

keraguan, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah 

laku dan perbuatan sehari-hari.
65

 Iman akan membentuk jiwa dan 

watak manusia menjadi kuat dan positif. Abu> Bakar Jabi>r Al-Jaza>iri, 

menuturkan bahwa iman adalah membenarkan dan meyakini Allah 

sebagai Tuhan yang memiliki dan yang disembah. 
66

 

Iman yang telah tertanam dalam diri akan menjadi sebuah benteng 

dari sifat-sifat jelek yang timbul, karena sadar akan keberadaan sang 

Pencipta dan koridor aturan yang telah tersusun. Jika perbuatannya 

melewati batasan koridor maka ia sadar ada konsekuensi yang akan 

didapat. Banteng iman tersebut akan mencegah seseorang untuk 

berbuat sesuatu hal yang dilarang oleh agama dan akan selalu 

menerima dengan apapun yang terjadi.  

Iman kepada Allah akan membawa seseorang untuk selalu 

berprasangka baik kepada Allah dan senantiasa dihiasi dengan 
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perbuatan-perbuatan yang terpuji dalam kehidupannya. Sebuah 

keyakinan tanpa ragu yang tertanam dalam hati akan membuat 

teguhnya pertahananan diri ketika ditimpa cobaan. Semua rintangan 

dihadapi dan diselesaikan dengan baik. Jika seseorang yang dalam 

hatinya penuh keraguan dengan sang Pencipta maka setiap 

menghadapi persoalan dalam hidupnya selalu mencari pelarian yang 

menyimpang dan memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidup 

supaya terbebas dari masalah.  

Kepercayaan terhadap sang Pencipta adalah bentuk dari adanya 

iman dan keyakinan didalam hati. Rasa tenang juga menjadi dambaan 

setiap manusia. Banyak dari manusia yang memiliki banyak harta, 

namun justru jiwanya tidak tenang. Jiwa tersebut akan terus mengejar 

dunia tanpa rasa puas, mereka tidak sadar bahwa ada kehidupan baru 

setelah di dunia sehingga apa yang mereka kumpulkan menjadi tidak 

berguna. Namun, kekeliruan tersebut tidak mudah untuk disadari, 

karena Allah menguji hamba-Nya dengan kenikmatan dan telah 

membuat banyak orang terlena. Kenikmatan tidak hanya dirasakan 

orang yang berlimpah harta, namun semua kalangan yang didalam 

hatinya tidak ada iman maka hidupnya akan hambar dan merasa tak 

punya tujuan yang pasti. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup akan 

membuat hati  tenang, karena percaya ada sang Maha dari segala 

Maha pemegang skenario kehidupan.   
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2. Jiwa  yang Aman dan Tidak Menimbulkan Perasaan Takut dan Sedih. 

Keadaan ini didapatkan pada hari kebangkitan dan ketika mereka 

mendapatkan surga.
67

 Hal ini berkaitan dengan rasa iman dalam 

dirinya yang telah tertanam. Jika keyakinan akan Sang Pencipta telah 

tertanam maka penyakit-penyakit jiwa tidak akan muncul. Jika rasa 

khawatir muncul maka sifat-sifat jelek akan dengan mudah 

mengendalikan suasana hati yang kemudian akan diwujudkan dengan 

tindakan yang  nantinya menghasilkan sebuah dosa.  

Karakter dari nafs mut{mainnah yang kedua ini adalah sebuah 

perwujudan dari adanya rasa yakin yang tidak bercampur dengan 

keraguan terhadap sang Pencipta. Ketika telah tercipta rasa aman 

maka selanjutnya adalah tidak merasa sedih dan takut. Al-Razi 

menyebutkan yang dimaksud dengan tidak sedih yaitu menjadikan 

segala sesuatu yang menimpa sebagai sebuah bumbu dalam 

kehidupan, obsesi utamanya menjadikan ridho Allah dalam hidup. 

Ketika iman telah tertanam didalam hatinya, maka hanya Allah yang 

ia percayai dan takuti. Oleh karena itu, hatinya tidak mudah sedih 

terhadap persoalan duniawi. Rasa sedih yang timbul merupakan 

cerminan dari suasana hati yang tidak tenang sehingga mudah 

dihinggapi perasaan sedih. 

Rasa takut yang timbul karena persoalan duniawi menyebabkan  

hati tidak tenang yang akan membuat seseorang berbuat dosa. 
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Beragam persoalan duniawi yang terjadi akan membuat seseorang 

was-was dan timbul rasa takut. Keadaan tersebut dapat dianalogikan 

dengan seorang anak kecil bersama seorang Ayah yang bepergian ke 

hutan dan sang anak merasa tenang karena dia yakin Ayahnya akan 

melindunginya dari segala macam bahaya, sehingga ketika Ayahnya 

pergi sebentar untuk mencari air, ia akan tenang. Rasa aman yang 

timbul disini menyebabkan seseorang tersebut tidak akan mudah takut 

dan sedih, karena didalamnya telah tertanam iman atau keyakinan 

terhadap Tuhannya. Sebuah keyakinan bahwa Tuhannya adalah Maha 

dari segala Maha yang akan menjadi solusi dalam berbagai macam 

persoalan dalam hidupnya.  

3. Ketenangan yang Didapatkan dengan Mengingat Allah.  

Telah disebutkan dalam Al-Qur‟an bahwa hanya dengan mengingat 

Allah hati akan menjadi tenang. Ketenangan hati ini yang akan 

dirasakan di dunia dan di akhirat kelak. Hati yang merasa tenang 

ketika di dunia adalah dia yang selalu mengingat Allah (dzikir) dalam 

setiap keadaan dan menyerahkan segala urusan hanya kepada-Nya. 

Rasa tenang yang timbul disini adalah akibat dari tidak risau terhadap 

perkara dunia. Dzikir dengan selalu mengingat janji dan rahmat dari 

Allah yang berlimpah dan diberikan tanpa pandang bulu kepada 

semua makhluk-Nya, seperti udara yang dapat dihirup oleh semua 

makhluk, nikmat sehat yang dirasakan, nikmat sakit sebagai 

penggugur dosa, rezeki yang datang tanpa terduga, nikmat umur 
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panjang, nikmat dalam beribadah kepada Allah dan berbagai macam 

nikmat yang Allah karuniakan terhadap hamba-Nya.  

Berdzikir juga diartikan dengan mengingat janji Allah berupa 

balasan kebaikan untuk orang-orang yang berbuat baik, janji berupa 

surga untuk orang-orang yang banyak mengumpulkan pahala ketika di 

dunia. Namun, tidak dipungkiri bahwa mengingat siksaan juga dapat 

meningkatkan rasa semangat dalam beribadah. Seperti halnya jika 

berbuat jahat maka akan mendapatkan balasan berupa siksaan di 

neraka. Kita dapat melihat kenyataan dalam masyarakat bahwa 

balasan terhadap sebuah kejahatan juga didapat ketika masih di dunia 

yakni berupa sanksi sosial di masyarakat dan sanksi hukum yang 

diatur oleh pemerintah. Seseorang yang melakukan perbuatan 

menyimpang hatinya akan merasa was-was dan tergugah untuk 

melakukannya lagi. Jika sudah terbiasa melakukan kejahatan maka 

akan menjadi penyakit hati yang membuat tidak tenang dan cenderung 

bisa mengakibatkan depresi. Hasan Al-Bashri rahimahullah pernah 

mengatakan “sesungguhnya seorang hamba yang beriman bila 

melakukan maksiat maka ia akan senantiasa ditimpa oleh duka cita”. 

sehingga dengan ibadah dan mengingat Allah hati menjadi tenang.  

Seseorang yang sangat rindu pada kekasihnya, akan terbayang 

indahnya sebuah pertemuan. Hal yang sama terjadi bagi sepasang 

kekasih yang baru saja menikah, selalu merasa tenang, karena mereka 

selalu mengingat kenikmatan demi kenikmatan yang sedang mereka 
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alami. Kenikmatan yang dirasakan pada dasarnya, sebuah usaha 

menghadirkan kenikmatan itu sendiri. Demikian pula, ketenangan 

jiwa akan hadir karena usaha menghadirkan pemberi ketenangan itu 

sendiri.
68

  

Dalam paparan penafsiran diatas, Al-Ra>zi menyebutkan 

bahwasanya Allah mensifati keadaan (tenang) ini sebagai sebuah 

ketentraman di dunia dan di akhirat, ketentraman karena mengingat 

Allah dan beribadah kepada-Nya.
69

 Hal ini menunjukkan bahwa nafs 

mut{mainnah adalah suatu keadaan jiwa yang merasa tenang dan 

tentram disebabkan karena selalu beribadah dan mengingat Allah. 

Jiwa ini adalah yang selalu condong kepada sesuatu hal yang baik dan 

selalu memiliki sebuah kendali dalam tubuhnya. Kendali 

sesungguhnya adalah jiwa itu sendiri, karena Al-Ra>zi telah mensifati 

jiwa sebagai sebuah alat.  

Sesungguhnya ketenangan hidup, ketentraman jiwa atau 

kebahagiaan batin, tidak banyak tergantung kepada faktor-faktor luar 

seperti keadaan social, ekonomi, politik, adat kebiasaan dan 

sebagainya. Akan tetapi lebih tergantung kepada cara dan sikap 

menghadapi faktor-faktor tersebut. Jadi yang menentukan ketenangan 
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dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental. Orang yang sehat 

mentalnya tidak akan mudah putus asa, pesimis dan lain sebagainya.
70
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