
 
 

18 
 

BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kepribadian Muslim 

1. Pengertian Kepribadian Muslim 

Kepribadian menurut Witherington,ialah seluruh tingkah laku atau sifat 

seseorang yang di integrasikan, sebagaimana yang tampak pada orang lain. 

Kepribadian ini bukan hanya melekat pada diri seseorang, tetapi lebih 

merupakan hasil dari. suatu pertumbuhan yang dalam suatu lingkungan 

budaya.32 Sedangkan muslim secara bahaasa mempunyai arti luas dan sempit. 

Jika diartikan secara luas, muslim adalah orang yang memeluk agama-agama 

yang diturunkan kepada seluruh Nabi. Sedangkan dalam arti sempitnya, 

muslim adalah orang yang memeluk agama yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad.33  

Kepribadian Muslim dapat dilihat secara individu dan juga secara 

kelompok atau ummah. Kepribadian individu.meliputi ciri khas seseorang 

dalam tingkah laku serta kemampuan intelektual yang dimilikinya. Adanya 

unsur dalam kepribadian yang dimiliki masing-masing individu, maka sebagai 

seorang muslim akan menampilkan ciri khasnya masing-masing. Dengan 

demikian, akan ada perbedaan kepribadian antara seorang muslim dengan 

                                                           
32 Siti Suwadah Rimang,” Meraih Predikat Guru dan Dosen Paripurna”, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hal. 37. 
33 IAIN Syarif Hidayatullah, “Ensiklopedi Islam Indonesia”, (Jakarta: Djambani, 1992), hlm.701. 
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muslim lainnya.34 Manusia tercipta dan terlahir sebagai pribadi yang unik dan 

sempurna. Adapun menurut peneliti kepribadian muslim adalah kepribadian 

yang seluruh aspek-aspeknya, baik tingkah laku luarnya, kegiatan jiwanya, 

filsafat hidup dan kepercayaannya  menunjukan pengabdian kepada tuhan. 

Inge Hutagalung menjelaskan tentang hal ini dalam bukunya yang 

berjudul Perkembangan Kepribadian, menyatakan bahwa: 

Tidak ada dalam dua orang yang benar-benar sama dalam menyesuaikan 

dirinya terhadap lingkungan. Jadi, demikian bahwa tidak ada dua orang 

yang mempunyai kepribadian yang sama. Sebagai Contoh : manusia 

adalah makhluk yang unik dan ciptaan Tuhan yang paling sempurna di 

dunia. Keunikan pada diri manusia meskipun dilahirkan sebagai dua anak 

kembar, tetapi tetap merupakan dua pribadi yang berbeda. Secara fisik 

memang ada kemiripan, terutama yang dilahirkan dengan jenis kelamin 

sama, namun secara jiwa mereka tidak sama.35 

Berdasarkan penjelasan diatas, setiap individu tidak mempunyai 

kesamaan dalam melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya, ini 

berarti menunjukan penampakan yang mencirikan kepribadian dari masing-

masing diri individu berbeda-beda. Secara individu kepribadian seorang 

muslim mencerminkan ciri yang berbeda. Ciri tersebut diperoleh berdasarkan 

potensi bawaan. Secara potensi (pembawaan/heredity) akan dijumpai adanya 

perbedaan kepribadian antara seorang muslim yang satu dengan muslim 

lainnya. Perbedaan itu terbatas pada seluruh potensi yang mereka miliki 

berdasarkan faktor pembawaan masing-masing yaitu meliputi aspek jasmaniah 

dan aspek rohaniah.  

                                                           
34 Jalaluddin, “Teologi Pendidikan”, cet 3, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), hal 192. 
35 Inge Hutagalung,“Pengembangan Kepribadian Tinjauan Praktis Menuju Pribadi 

Positif”,(Jakarta: PT.Indeks, 2007),hal. 2 
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Manusia mendapatkan pengetahuan-pengetahuannya melalui jalan 

inderanya. Dua indera yang terpenting untuk mendapatkan pengetahuan 

tersebut adalah indera pendengaran dan indera penglihatan. Melalui 

penginderaan dan pengetahuan itu melahirkan respon, sikap dan keputusan 

yang benar.  

Allah berfirman: 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةّ َدَ أّفئ َاَوَ ارَ صَ بَ أ َاَوَ عَ مَ سَ َمَ ه َاَل َن َلَ عَ جَ وَ    

Artinya: “Dan kami telah menjadikan kepada mereka pendengaran, 

penglihatan dan hati”. (QS. Al-Ahqaf: 26) 

Pendengaran dan penglihatan adalah dua indera yang dengan keduanya 

manusia dapat menerima mayoritas pemikirannya bahkan nyaris semua 

pemikirannya. Membentuk kepribadian Islam (muslim) adalah dengan 

memberikan pemikiran-pemikiran yang dibutuhkan untuk membentuk pola 

pikirnya kemudian pola jiwanya (nafsiyah). 36َ 

 

2. Ciri-ciri Kepribadian Muslim 

Kepribadian seorang muslim dapat dilihat dari ciri-ciri yang menampakan 

bahwa dia adalah seorang muslim yang taat. Umar Sulaiman al-Asyqar dalam 

bukunya yang berjudul Ciri-ciri kepribadian muslim, didalam bukunya 

dibaginya menjadi beberapa poin. Diantaranya yaitu: 

a. Celupan didikan ketuhanan 

Umar Sulaiman mengutip syair dari seorang penyair Hamadan 

bersenandung: 

                                                           
36 Yadi Purwanto, Psikologi Kepribadian: “Integritas Nafsiyah dan Aqliyah Perspektif Psikologi 

Islam”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), cet 1, hal. 274-275. 
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“Semua manusia mempunyai celupan (didikan) kepribadian, celupan 

Hamadan itu sebaik-baik celupan, kami mencelup dengan celupan itu 

putera-putera kami, maka celuplah putera-puteramu dengan celupan 

kami”. 

Sesungguhnya ungkapan penyair itu benar, bahwa setiap kaum 

mempunyai celupan kepribadian, dan ia benar pula menggambarkan 

kepada kita, bahwa kabilah ini mencelup (mendidik) putera-puteranya 

dengan celupan tertentu. Anak-anak adalah makhluk yang masih suci lagi 

bersih, tetapi Ia dapat dibentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. 

b. Bashirah 

Orang Islam yang berpedoman kepada petunjuk Allah SWT adalah 

orang yang memperoleh cahaya. Orang yang diberikan bashirah dan 

furqan. Islam yang dianut oleh orang muslim itu menghidupkan hati.dan 

menyembuhkan macam-macam penyakit. 

Cahaya yang didalam orang Islam itu hidup, bila dia berpegang kepada 

al-Qur’an dan Sunnah adalah cahaya yang murni lagi bersih tidak 

bercampur debu dan tidak pula bercampur asap. Bashirah dan Furqan ini 

betul sangat dibutuhkan bagi orang islam yang dikehendaki oleh Allah, 

supaya ia melihat jalan yang akan ditempuhnya dalam hidup ini dan 

berjalan diatas petunjuk yang benar, jika tidak Ia akan diseret oleh syaitan, 

baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. 

Berdasarkan pada penejelasan diatas, orang-orang yang berada dijalan 

yang benar senantiasa menjaga bashiran dan furqan agar tetap berada didalam 

jiwa kaum muslimin, apabila kedua hal ini hilang dari jiwa kaum muslimin 

maka akan sesat dalam kehidupan, juga menekankan kepada semua kaum 

muslimin agar tidak lupa kepada Allah. Dalam firman-Nya dalam Qs. Al-

Hasyr:19  

َمَ ه َسَ ف َنَ أ ََمَ ه َسَ نَ َأ َف ََواللا َسَ ن َ  

 

Artinya: Mereka lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka 

lupa kepada diri sendiri. (QS. Al-Hasyr:19). 

Banyak dari kaum muslimin yang lupa kepada Allah, meniggalkan 

agamanya dan pergi mereguk kebudayaan barat dan kebanyakan kaum 

muslimin bergandengan tangan dengan para musuh-musuh yang dari berbagai 

bentuk. 

c. Kekuatan  

Hidayah dari Tuhan yang benar-benar dirasakan oleh orang Islam, 

kebenaran murni yang dipikulnya, terang jalan yang ditempuh dan 

pengetahuannya mengenai kesesatan yang menimpa manusia, semua itu 

membuat orang mempunyai kekuatan, yaitu kekuatan yang hakiki dan benar 
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dan tegak diatas dasar-dasar yang benar dan kuat, kekuatan menisbahkan diri 

kepada Allah dan kepada agama-Nya yang hak, Allah berfirman: 

 

َوَ  َََََََََََََنَ يَ ن َمَ ؤَ مَ ل َل َوَ َهَ ول َسَ رَ ل َوَ َة َزَ َالعَ ِل   

Artinya: Kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya dan bagi orang-

orang mukmin . (QS.al-Munafiqun: 8) 

Adapun manusia meraasa kuat dengan jenisnya , warna kulitnya, 

bahasanya keturunannya dan hartanya, itu adalah kekuatan yang didalamnya 

kosong, tegak dipinggir jalan terjal, berdasarkan pengertian yang salah dan 

nilai-nilai yang segera sirna. Kekuatan orang islam mendorongnya untuk 

memperkuat dirinya dengan kebenaran yang dibawanya. Sebab itu ia tidak 

menyembunyikan Islamnya, shalatnya dan ibadatnya, bahkan ia menampakkan 

yang demikian itu kepada orang banyak. 

d. Berpegang teguh kepada kebenaran 

Orang-orang Islam merasa yakin akan kebenaran yang ada pada dirinya, 

sedikitpun tidak meragukan. Orang merasa sangat kuat dengan kebenaran itu 

dan berpendapat, bahwa hilangnya kebenaran ini dan terlepas dari tangan-Nya 

merupakan siksa yang tiada siksa yang lebih berat dari padanya. Karena salah 

satu tanda mukmin yang benar imannya ialah sebagaimana tersebut dalam 

hadist: 

ارَ يَالن َف ََىَ ق َل َي ََنَ أ ََه َرَ كَ اَي َمَ كَ َرَ فَ ىَالكَ ل َا ََودَ عَ ي ََنَ أ ََه َرَ كَ ي ََنَ أ َ  

Artinya: “Bahwa ia benci untuk kembali kepada kufur sebagaimana ia 

benci dicampakkan kedalam api”.َ 

Keteguhan kaum muslimin berpegang teguh kepada agamnya 

sesungguhnya telah sampai ketingkat mereka telah bermurah hati 

mengorbankan jiwanya, merelakan tubuhnya dibakar dalam api, ditusuk 

dengan tombak dan dipotong dengan pedang, asal mereka tidak meninggalkan 

agamnya. 

e. Berjihad  

Orang Islam tidak selamanya berdiri pada posisi memperthankan diri dari 

pukulan-pukulan  dan serangan musuh sedang ia berpegang kepada kebenaran. 

Bahkan semenjak saat-saat pertama ia berdiri berhadapan dengan keadaan 

jahiliah pada posisi melawan. Ia menghadapi manusia, menerangkan kepada 

mereka kebatilan yang mereka hidup didalamnya dan menerangkan kebenaran 

yang dibawanya sertamemberi kepada mereka takut dan memperingatkn 

mereka. Ini adalah sifat kaum muslimin pada setia generasi. 

f. Tetap tabah diatas kebenaran 
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Berpegang teguh pada kebenaran, berjihad untuk mewujudkan  serta 

menegakkan dan menghancurkan kebatilan, seorang muslim memerlukan 

ketabahan. Ketabahan adalah sifat yang jelas pada kepribadian muslim, sebab 

manusia itu amat sering berubah dan berbalik hatinya. 

g. Kepuasan jiwa dan ketentraman hati 

Hasil pengetahuan kebenaran dan berpegang teguh kepadanya, 

sesungguhnya orang yang memperoleh ketenteraman jiwa dan kepuasan hati 

dan tidak mengalami kegoncangan jiwa, perasaan bingung dan kehilangan, 

yang dikeluhkesakan oleh masyarakat-masyarakat barat, yaitu sebagai risiko 

mengembangkan terhadap sistem Allah. Orang yang tidak mengikuti sistem 

Allah mereka akan hidup dalam kehidupan yang sempit. Mereka merasa tidak 

bahagia dan mencari ketenangan.37 

Berdasarkan pada penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

kepribadian seorang muslim dapat dibentuk melalui beberapa fase yang harus 

dijalani dalam kehidupan. Beberapa fase tersebut harus ditempuh dengan hati 

yang bersih dan niat untuk benar-benar mengikuti jalan kebenaran dan 

berpegang teguh kepada agama yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah 

Muhammad. Kepribadian tersebut terbentuk dari diri seorang muslim yang 

kuat dalam agamanya.  

 

3. Unsur-unsur Pembentuk Kepribadian Muslim 

Menurut Mujib dalam buku Rafi Sapuri Psikologi Islam menyebutkan 

pengembangan kepribadian Islam adalah usaha secara sadar yang dilakukan 

oleh manusia untuk memaksimalkan daya-daya insaninya agar manusia 

mampu merealisasikan dan mengaktualisasikan diri lebih baik sehingga 

memperoleh kualitas hidup di dunia maupun di akhirat. Manusia yang baik 

                                                           
37 Umar Sulaiman al-Asyqar, “Ciri-ciri Kepribadian Muslim”, terj. M.Ali Hasan, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 1996), Cet 2 Ed 1, hal 15-52. 
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tidak dapat dilihat dari ukuran fisik dan potensi diri berupa bakat dan kekuatan 

atau sesuatu yang lain berupa kekhasannya. Namun, perjalanan arah hidup 

yang difokuskan kearah kebaikan (as-shirat al-mustaqim ila al-haqq) itulah 

manusia yang baik.38 

Pengembangan pada kepribadian Islam merupakan usaha sadar yang 

dilakukan oleh individu dengan memaksimalkan potensi-potensi kekhasan 

yang dimiliki oleh insani agar memperoleh hidup yang berkualitas di dunia 

maupun diakhirat. Perjalanan hidup  yang ditempuh oleh manusia baik secara 

fisik maupun psikis selalu terarah kepada kebaikan (al-Haq). Berdasarkan 

penjelasan diatas, pernyataan tersebut mengandung tiga unsur yang saling 

terkait dan berhubungan yaitu daya khas dari masing-masing individu atau 

insani, kebenaran (al-Haq), perjalanan hidup.  

Seseorang disebut memiliki kepribadian muslim manakala dalam 

menyusun sesuatu, dalam bersikap terhadap sesuatu dan dalam melakukan 

sesuatu dikendalikan oleh pandangan hidup muslim. Karakter seorang muslim 

terbentuk melalui pendidikan dan pengalaman hidup yang dijalani. 

Kepribadian seseorang di samping bermodal kapasitas bawaan sejak lahir dan 

dari warisan genetika orangtuanya, kepribadian terbentuk melalui proses 

panjang riwayat hidupnya, proses internalisasi nilai-nilai pengetahuan dan 

pengalaman dalam dirinya. Dalam Perspektif ini, agama yang diterima dari 

pengetahuan maupun yang dihayati dari pengalaman rohaniah, masuk ke 

                                                           
38 Rafi Sapuri,”Psikologi Islam:Tuntunan Jiwa Manusia Modern”,(Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2009), hal 109. 
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dalam struktur kepribadian seseorang. Orang yang menguasai ilmu agama 

atau ilmu akhlak sebagai suatu ilmu tidak secara otomatis memiliki 

kepribadian yang tinggi, karena kepribadian bukan hanya aspek 

pengetahuan.39 

Penentuan unsur-unsur dari kepribadian pada umumnya para ahli  

memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam memahami dan memaknai 

kepribadian itu sendiri. Ada yang memahami kepribadian itu sendiri, dan ada 

juga yang memahami kepribadian itu dimulai dari konsep mengenai manusia 

sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli filsafat pada zaman Yunani 

Kuno, seperti Hipokrates, Plato, dan Aristoteles. 

Ramayulis dalam bukunya menjelaskan sebagai berikut: Kepribadian 

tersusun atas tindakan-tindakan dan disposisi-disposisi yang terorganisasi 

dalam susunan hirarkis, berdasarkan atas keumuman  dan kepentingannya, 

diurut dari yang paling bawah ke yang paling tinggi yaitu: 

1. Spesific Response, yaitu tindakan atau respons yang terjadi pada suatu 

keadaan atau kejadian tertentu. 

2. Habitual Response, yaitu memiliki corak yang lebih umum dari pada 

Spesific Response, yaitu respons yang berulang-ulang terjadi jika 

individu menghadapi kondisi atau situasi sejenis. 

3. Trait, yaitu Habitual Response yang saling berhubungan satu sama 

lain yang cenderung pada individu tertentu. 

4. Type, yaitu organisasi yang lebih umum dan lebih mencakup lagi.40 

 

Pembentukan kepribadian muslim pada dasarnya merupakan upaya untuk 

mengubah sikap ke arah kecenderungan kepada nilai-nilai keislaman. 

                                                           
39 Achmad Mubarok,“Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Bangsa”,cet 

1, (Jakarta: PT.Bina Rena Pariwara, 2005), hal 46. 
40 Ramayulis, “Psikologi Agama”, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), hal 106-107. 
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Perubahan sikap, tentunya tidak terjadi secara spontan. Semuanya berjalan 

dalam suatu proses yang panjang dan berkesinambungan. Diantara proses 

tersebut digambarkan oleh adanya hubungan dengan obyek, wawasan, 

peristiwa atau ide (attitude have referent) dan perubahan sikap harus dipelajari 

(attitude are learned).41 

Pembentukan kepribadian muslim pada dasarnya merupakan suatu 

pembentukan dari kebiasaan yang baik yang sejalan dengan nilai-nilai dalam 

Islam. Oleh karena itu, setiap muslim harus selalu belajar dari lahir hingga 

akhir hayat agar selalu tetap berada kepada kebaikan. Membentuk kepribadian 

melalui pendidikan yang diberikan tanpa henti (long life education), hal ini 

dilakukan sebagai upaya untuk selalu berada dalam kebaikan dan berpegang 

kepada nilai-nilai Islam yang diajarkan dari kecil hingga akhir hayat. 

Dalam membentuk kepribadian muslim secara menyeluruh adalah 

pembentukan yang meliputi berbagai aspek, yaitu: 

1. Aspek Dasar, yaitu dari landasan pemikiran yang bersumber dari 

ajaran Wahyu. 

2. Aspek Materiil, yaitu berupa pedoman dan materi ajaran terangkum 

dalam materi bagi pembentukan akhlaq al-Karimah. 

3. Aspek sosial, yaitu menitik beratkan pada hubungan yang baik antara 

sesama makhluk, khususnya sesama manusia. 

                                                           
41 Ibid, hal. 200. 
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4. Aspek Teologi, yaitu pembentukan kepribadian muslim ditujukan 

kepada pembentukan nilai-nilai tauhid sebagai upaya untuk 

menjadikan kemampuan diri sebagai hamba Allah yang setia. 

5. Aspek teleologis (tujuan), yaitu pembentukan kepribadian muslim 

mempunyai tujuan yang jelas. 

6. Aspek Duratif (waktu), yaitu pembentukan kepribadian muslim 

dilakukan sejak lahir hingga meniggal dunia. 

7. Aspek Dimensional, yaitu pembentukan kepribadian muslim 

dilakukan atas penghargaan terhadap faktor-faktor bawaan yang 

berbeda (perbedaan individu). 

8. Aspek fitrah manusia, yaitu pembentukan kepribadian muslim 

meliputi bimbingan terhadap peningkatan dan pengembangan 

kemampuan jasmani, rohani dan ruh.42  

Pembentukan kepribadian muslim merupakan pembentukan yang utuh, 

terarah dan menyeluruh. Konsep ini merupakan tahapan dari bagaimana cara 

membentuk kepribadian seorang muslim yang akan selalu mengikuti aturan-

aturan dan ajaran-ajaran yang di tuangkan dalam agama. Pembentukan 

kepribadian muslim tidak lain untuk mencetak generasi-generasi muda Islam 

yang bertauhid. 

Membentuk kepribadian muslim sebagai individu, keluarga, masyarakat 

maupun ummah pada hakikatnya berjalan dengan tujuan yang sama. Tujuan 

                                                           
42 Ibid, hal 203-204. 
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utamanya yaitu guna merealisasikan diri, baik secara individu maupun secara 

kelompok untuk menjadi pengabdi Allah SWT yang setia. Tunduk dan patuh 

terhadap ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah SWT.43 

Selanjutnya GW Allport mengemukakan pendapatnya tentang pengertian 

kepribadian yaitu, kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam diri 

individu tentang sistem psikofisik  yang menentukan penyesuaiannya yang 

unik terhadap lingkungan. Berdasarkan pengertian teori kepribadian ini, maka 

istilah teori pada kepribadian dapat diartikan sebagai sekelompok asumsi 

tentang kualitas tingkah laku manusia beserta definisi empirisnya.44  

Sedangkan dalam teori kepribadian, kepribadian terdiri dari traits dan 

type. Traits sendiri dijelaskan sebagai konstruk teoritis yang menggambarkan 

konsistensi respon individu dalam situasi yang berbeda-beda. Sedangkan tipe 

adalah pengelompokkan bermacam-macam traits. Dibandingkan dengan 

konsep traits, tipe memiliki tingkat regularity dan generality yang lebih besar 

daripada traits. 

 

4. Pola-pola Kepribadian Muslim 

Pola kepribadian yang dimaksud dalam hal ini adalah gambaran tentang garis-

garis kehidupan kepribadian manusia pada umumnya. 

                                                           
43 Ibid, hal 214 
44 Syamsu Yusuf LN, et al, “Teori Kepribadian”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), cet 

1, hal 4-5. 
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Elizabeth B. Hurlock sebagaimana yang dikutip dalam buku Syamsu Yusuf 

yang berjudul Teori Kepribadian, Elizabeth menuturkan bahwa pola dalm 

kepribadian merupakan suatu penyatuan struktur yang multidimensi yang 

terdiri atas “self-concept” sebagai inti atau pusat gravitasi kepribadian, dan 

“traits” sebagai struktur yang mengintegrasikan kecenderungan pola-pola 

respon. Masing-masing pola tersebut adalah: 

1. Self – Concept 

Self-concept diartikan sebagai persepsi, keyakinan, perasaan, atau sikap 

seseorang tentang dirinya. Self-concept memiliki tiga komponen yaitu: a). 

Perceptual atau physical self-concept, citra sesorang tentang penampilan 

dirinya (kemenarikan tubuhnya), seperti kecantikan dan keindahan. b). 

Conseptual atau physichological self concept, konsep sesorang tentang 

kemampuan dan ketidakmampuan dirinya, dan masa depannya, serta meliputi 

juga kualitas penyesuaian hidupnya. c). Attitudinal, yang menyangkut 

perasaan seseorang tentang dirinya, sikapnya terhadap keberadaan dirinya 

sekarang dan masa depannya, sikapnya terhadap keberhargaan, kebanggan, 

dan keterhinaanya.  

Apabila sesorang sudah masuk masa dewasa, ketiga komponen ini terkait 

juga dengan aspek-aspek keyakinan, nilai-nilai, idealitas, aspirasi, dan 

komitmen terhadap filsafat hidupnya. 

2. Traits (sifat atau karakteristik) 

Traits berfungsi untuk mengintegrasikan kebiasaan, sikap, dan 

keterampilan kepada pola-pola berpikir, merasa, dan bertindak. Sementara 

konsep diri berfungsi untuk mengintegrasikan kapasitas-kapasitas psikologis 

dan prakarsa-prakarsa kegiatan. 

Traits diartikan sebagai aspek atau dimensi kepribadian yang terkait 

dengan karakteristik respon atau reaksi individu yang relatif konsisten dalam 

rangka penyesuaian diri secara khas . Diartikan juga sebagai kecenderungan 

yang dipelajari untuk mereaksi rangsangan dari limgkungan. Deskripsi diatas, 

menggambarkan bahwa traits merupakan kecenderungan-kecenderungan 

yang dipelajari untuk mengevaluasi situasi dan mereaksi situasi dengan cara-

cara tertentu.45 

Berdasarkan pada paparan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pola 

kpribadian menurut para ahli psikologi dibagi menjadi dua yaitu, self-concept 

                                                           
45 Ibid, hal 7-10. 
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dan traits. Kedua pola tersebut menjadi promotor dari sikap, tingkah laku untuk 

melakukan sesuatu. Setiap manusia memilki kepribadian yang berbeda-beda, 

dan setiap manusia yang memilki keyakinan bahwa manusia meyakini adanya 

kebenaran dan kesalahan. Manusia diberikan beberapa sifat untuk mendekati 

kekuatan yang paling sempurna yang ditandai dengan adanya rasa takut dan 

tunduk. Ini biasanya disebut dengan perangai dan mungkin merupakan 

perangai paling awal yang ditanamkan dalam jiwa manusia. 

 

             5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepribadian Muslim 

Kepribadian manusia merupakan sesuatu yang kompleks. Schultz 

sebagaimana yang dikutip Dede Rahmat Hidayat dalam buku Psikologi 

Kepribadian dalam Konseling, Schulzt menjelaskan bahwa kepribadian 

layaknya puzzle, karena menurut mereka , untuk menjelaskan kepribadian 

harus menggunakan berbagai teori untuk dapat menjelaskan secara lengkap  

dan tuntas.46 

Schultz merumuskan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap 

perkembangan kepribadian, yaitu : 

1. Genetik atau Hereditas 

Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa sifat atau dimensi 

kepribadian merupakan suatu yang diwariskan. Banyak teori yang 

                                                           
46 Dede Rahmat Hidayat, Teori dan Aplikasi: “Psikologi Kepribadian dalam Konseling”, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2011), cet 1, hal 9. 
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menjelaskan tentang faktor hereditas. Akan tetapi, kepribadian bukan 

semata-mata faktor bawaan sejak lahir, akan tetapi juga merupakan hasil 

dari pengalaman hidup. Kepribadian juga senantiasa dapat dikembangkan 

ke arah yang lebih baik melalui proses pendidikan. Seorang yang memiliki 

kepribadian yang menarik adalah individu yang mampu menyesuaikan 

diri dengan lingkungan dan memiliki kestabilan emosi yang mantap.47 

Hereditas mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kepribadian. 

Untuk mengetahui pengaruh hereditas terhadap perkembangan kepriadian kita 

bisa melihat dari beberapa hasil penelitian dari para ahli psikologi. Misalnya, 

seorang anak yang tubuhnya kecil mungkin akan melahirkan self-concept yang 

tidak nyaman, jika dia berkembang dalam lingkungan yang sangat menghargai 

nilai bentuk fisik, dan merendahkan keberhasilan dalam bidang lain yang 

diprolehnya.48 

Kenyataanya, anak tersebut hidup dalam lingkungan disekitarnya, dengan 

lingkungan yang ada disekitarnya seperti masalah diatas, memungkinkan anak 

akan melahirkan konsep yang kurang nyaman, hal ini berarti kepribadian dapat 

dipengaruhi oleh lingkungan tanpa faktor hereditas atau pembawaan. 

Islam mengajarkan bahwa faktor genetika/heredity ikut andil dalam 

pembentukan kepribadian muslim. Oleh karena itu, dalam filsafat pendidikan 

Islam memberikan sebuah pedoman dalam pendidikan prenatal (sebelum 

                                                           
47 Inge Hutagalung,“Pengembangan Kepribadian Tinjauan Praktis Menuju Pribadi Positif”, 

(Jakarta: PT. Indeks, 2007), hal. 12. 
48 Syamsu Yusuf LN, “Teori Kepribadian”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), cet 1, hal 

22. 
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lahir). Pemilihan calon suami atau istri, sebaiknya memperhatikan latar 

belakang keturunan masing-masing.  

 

2. Lingkungan  

Setiap ahli teori kepribadian masih mendiskusikan pentingnya lingkungan 

sosial. Alfred Adler menjelaskan kepribadian dipengaruhi oleh posisi kelahiran 

dalam keluarga, situasi sosial, dan pengasuhan sebagai fungsi dari perluasan 

perbedaan usia antara saudara kandung.49 

Allport dan Cattel setuju dengan pentingnya faktor lingkungan terhadap 

pembentukan kepribadian. Menurut Allport, meskipun faktor genetik 

merupakan dasar kepriadian, tetapi lingkungan sosial yang membentuk bahan 

dasar tersebut menjadi produk akhir. Cattel berpendapat bahwa hereditas 

adalah faktor penting pembentuk kepribadian, tetapi faktor lingkungan yang 

pada akhirnya memberikan pengaruh terhadap perluasan kepribadian.50 

Setiap manusia memiliki tahapan dalam membentuk kepribadian. Individu 

sangat memerlukan interaksi atau komunikasi untuk mengetahui satu sama 

lain, dengan adanya interaksi yang dilakukan maka komunikasi akan terbentuk. 

Hal ini sama dengan seseorang membentuk kepribadian dengan menggunakan 

                                                           
49 Dede Rahmat Hidayat, Teori dan Aplikasi: “Psikologi Kepribadian dalam Konseling”, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2011), cet 1, hal 10. 
50 Ibid, hal 10 
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sarana yang ada disekitarnya seperti lingkungan yang menjadi faktor pengaruh 

perkembangan kepribadian.  

3. Budaya (Culture) 

Orang dapat mewariskan tingkah laku kepada anak, karena anak 

cenderung meniru tingkah laku orang yang sangat dekat dengan dirinya. Dalam 

melakukan peniruan, anak tidak membatasi tingkah laku yang ditiru baik itu 

buruk ataupun sebaliknya, karena mereka belum tahu apa-apa. Bagi seorang 

anak sifat meniru ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan 

kepribadiannya. Melalui peniruan ini anak dapat menyerap sifat-sifat 

kepribadian yang dimiliki oleh orang-orang yang dekat dengannya.51 

Faktor lingkungan yang dapat membentuk kepribadian itu sangat 

berkaitan erat dengan aspek standar budaya yang ditunjukan oleh pribadi orang 

yang dijadikan model peniruan anak. Setiap kebudayaan masyarakat 

mempunyai masing-masing standar tingkah lakunya sendiri sebagai model 

tingkah laku yang diakui dalam masyarakat dan merupakan sifat yang harus 

dimiliki oleh warganya.52 

Pengaruh kebudayaan yang bersifat multidimensional dan berlangsung 

seumur hidup. Dalam hal ini, bukan hanya satu kesan atau pengalaman budaya 

dari masa kanak-kanak yang akan membentuk suatu sifat kepribadian tertentu 

bagi orang dewasa itu hanya mungkin terbentuk melalui pengalaman masa 

                                                           
51 Alisuf Sabri, ”Pengantar Psikologi Umum dan perkembangan,” (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 

2001), hal 109. 
52 Ibid, hal 106 
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kanak-kanak yang terdiri sebagai berikut: Pengalaman budaya yang dialami 

anak harus berlangsung terus dalam jangka panjang, melalui berbagai macam 

peristiwa yang diperkuat oleh lingkungan atau orang tua. 

Kebudayaan dalam lingkungan akan menjadi pengalaman yang 

mengendap membentuk kepribadian apabila pengalaman itu telah dipelihara 

dipertahankan dan terus menerus dialami kembali oleh anak.53 

 

 

B. Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan dalam Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti, at-

tarbiyah, at-ta’lim, dan at-ta’dib. Setiap istilah tersebut memilki makna ters endiri 

yang berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan 

teks dan konteks.  

Tarbiyah juga dimaknai sebagai proses penanaman etika yang dimulai pada 

jiwa anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi  petunjuk dan nasihat, 

sehingga ia memiliki potensi-potensi dan kompetensi-kompetensi jiwa yang 

mantap, yang dapat membuahkan sifat-sifat bijak, baik cinta akan kreasi dan 

berguna bagi tanah airnya.54 

                                                           
53 Ibid, .hal 110 
54 Rois Mahfud, Al-Islam: “Pendidikan Agama Islam”, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal 144 
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Ta’lim merupakan bagian kecil dari tarbiyah al-aqliyah yang bertujuan 

memperoleh pengetahuan dan keahlian berpikir, yang sifatnya mengacu pada 

domain kognitif. Sedangkan istilah ta’dib menurut Daud yang dikutip oleh Rois 

Mahfud mengemukakan ta’dib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara 

berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat 

dari segala sesuatu  di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa  untuk 

membimbing manusia ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan 

keagungan Tuhan didalam tatanan wujud dan keberadaannya.55 

Pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental 

yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri 

maupun orang lain. Pendidikan Islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi juga 

bersifat praktis. Ajaran Islam tidak memisahkan antara iman dan amal shaleh . 

Oleh karena itu, pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan amal.56 

Salah satu pandangan modern dari seorang ilmuwan muslim, pakar 

pendidikan Islam DR. Muhammad S.A Ibrahimy dari Bangladesh yang dikutip 

oleh Muzayyin Arifin menjelaskan pengertian pendidikan Islam yang mempunyai 

jangkauan cakupan yang luas sebagai berikut: 

“Islamic education in true sense of the term, is a system of education which 

enables a man to lead his life according to the Islamic ideology, so that he may 

easily mould hid life in accordance with tenets of Islam. And thus peace and 

prosperity may prevail in his own life as well as in the whole world. These Islamic 

scheme of education is, of necessity an all embracing system, for Islam 

encomphasses the entire gamut of moslem’s life. It can justly be said that all 

branches of learning which are not Islamic are include in the Islamic education. 

The scope of Islamic education has been changing at different times. In view of 

                                                           
55 Ibid, hal 144 
56 Zakiah Daradjat,“Ilmu Pendidikan Islam”,(Jakarta: Bumi Aksara: 1992),hal. 28 
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the demands of the age and the development of science and technology, its scope 

has also widened”.57 

Nafas keislaman dalam pribadi seorang muslim merupakan elane vitale yang 

menggerakan perilaku yang diperkokoh dengan ilmu pengetahuan yang luas, 

sehingga mampu memberikan jawaban yang tepat dan berguna terhadap tantangan 

perkembangan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu pendidikan Islam memiliki 

ruang lingkup yang berubah-ubah menurut waktu yang berbeda-beda. Pendidikan 

bersikap lentur terhadap perkembangan kebutuhan umat manusia dari waktu ke 

waktu.58 

Berdasarkan pada pandangan diatas, menunjukan pendidikan Islam 

mempunyai cakupan yang luasnya sama dengan pendidikan umum bahkan dapat 

melebihinya. Didalam pendidikan Islam juga membina dan mengembangkan 

pendidikan agama, di mana titik beratnya terletak pada penanaman nilai Iman, 

Islam, dan Ihsan dalam pribadi manusia muslim yang berilmu pengetahuan luas. 

Luk Nur Mufidah59 menuliskan tentang konsep pendidikan menurut 

Muhammad Iqbal  yaitu mengeluarkan manusia dari kebodohan dengan melalui 

belajar dari realitas empirik yang adapada dirinya. Hal itu dilakukan untuk 

memenuhi tujuan akhir hidup manusia yaitu, keagungan, kekuatan, dan 

kegairahan. Semua kemampuan manusia harus ditentukan sesuai dengan 

kecakapan hidup yang dihasilkannya.60 

2. Perkembangan  Pendidikan Islam  

                                                           
57 Muzayyin Arifin, “Kapita Selekta Pendidikan Islam”, cet v,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 

hal 4 
58 Ibid,  hal 5. 
59 Dosen STAIN Tulungagung. 
60 Luk Luk Nur Mufidah, “Konsep Pendidikan Islam Perspektif Filosof dan Praktisi Abad Modern 

(Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal)”, Jurnal Ibnu Tarbiyah “at-tajdid”, Vol.2, No.2, juli 2013. 
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Agama Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. 

Mengandung implikasi kependidikan yang bertujuan untuk menjadi rahmat bagi 

sekalian alam. Agama Islam terkandung didalamnya suatu potensi yang yang 

mengacu kepada kedua fenomena perkembangan yaitu: a). Potensi psikologis dan 

pedagogis yang mempengaruhi manusia untuk menjadi pribadi yang berkualitas 

baik dan menyandang derajat mulia melebihi makhluk-makhluk lainnya. b). 

Potensi pengembangan kehidupan manusia sebagai khalifah di muka bumi yang 

dinamis dan kreatif serta responsif terhadap lingkungan sekitarnya. Lingkungan 

yang alamiah maupun yang ijtimaiah, di mana Tuhan menjadi potensi sentral 

perkembangannya.61 

Mengaktualisasikan dan memfungsikan potensi tersebut diatas, maka 

diperlukan alat kependidikan yang sistematis berencana berdasarkan pendekatan 

dan wawasan yang interdisipliner. Manusia semakin terlibat kedalam proses 

perekembangan sosial itu sendiri menunjukan adanya hubungan satu sama lain 

dan interaksi dari berbagai fungsi. Agama Islam yang membawa nilai-nilai dan 

norma-norma kewahyuan bagi kepentingan hidup manusia di atas bumi, baru 

aktual dan fungsional bila diinternalisasikan kedalam pribadi melalui proses 

kependidikan yang konsisten, terarah kepada tujuan. 

Pembaruan dalam dunia pendidikan Islam banyak dipelopori oleh para 

pembaru di dunia Islam seperti Muhammad Abduh dan murid-muridnya, 

Muhammad Ali Pasha dan masih banyak lagi pembaru didunia Islam. Suara 

                                                           
61 Muzayyin Arifin, “ Kapita Selekta Pendidikan Islam”,cet v,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 

2011),hal 3-4. 
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pembaruan yang berasal dari dunia Islam tersebut memasuki Asia Tenggara 

sekitar awal abad dua puluh. Sekembalinya ke negara masing- masing para pelajar 

Islam Asia Tenggara yang bermukim di Timur Tengah sangat besar peranannya 

dalam mentransfer ide-ide pembaruan pemikiran Islam yang sedang berkembang 

di dunia Islam. 

Hakikat dari pembaruan pemikiran itu adalah adanya usaha-usaha untuk 

menanamkan semangat mengubah diri dari suatu yang membawa keterbelakangan 

pada kondisi dan situasi yang membawa kemajuan dengan meninggalkan pola-

pola lama yang tidak adaptif terhadap kemajuan zaman kearah pola baru yang 

sesuai dengan kemajuan zaman.62 Usaha pembaruan dan perubahan itu adalah 

upaya yang berasal dari kesadaran yang muncul dari umat Islam untuk mengubah 

diri agar terlepas dari kondisi yang tidak menguntungkan itu. 

Zaman kemunduran (the dark age) dicirikan dengan beberapa hal. 

Diantaranya yaitu, kemacetan intelektual yang ditandai dengan miskinnya 

intelektual muslim yang muncul pada era kemunduran tersebut, selanjutnya tidak 

munculnya para mujtahid sehingga kebekuan berpikir semakin sempurna.63 

Kemunduran itu berdampak negatif yang luar biasa bagi umat Islam dari berbagai 

aspeknya, politik, ekonomi dan bidang-bidang pendidikan lainnya. 

Kondisi umat Islam seperti itu sebagai dampak dari zaman kemunduran, 

ketertinggalan umat Islam bila dibandingkan dengan bangsa barat yang pada 

dekade itu telah menjadi penguasa di bidang politik, ekonomi dan ilmu 

                                                           
62 Haidar Putra Daulay, “ Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara”, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), cet 1, hal 182. 
63 Ibid, .hal 182 
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pengetahuan. Kemajuan barat ini membuat umat Islam sadar kembali atas 

ketertinggalan mereka atas berbagai lapangan terutama ilmu pengetahuan, seperti 

yang dicontohkan Mesir dan Turki.64 

Salah satu ciri pokok yang mendasar dari pendidikan Islam di zaman 

kemunduran adalah terjadi dikotomis antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu 

umum. Dikotomi dimaknai sebagai sebagai pembagian dalam dua kelompok yang 

saling bertentangan. 

Lembaga-lembaga pendidikan Islam di kala itu hanya mengajarkan ilmu 

agama saja. Dikawasan Asia Tenggara yang memilki pendidikan pondok, maka 

ilmu yang dikembangkan adalah ilmu agama yang dikemas dalam kitab-kitab 

klasik. Sebaliknya ilmu pendidikan umum dalam hal ini sekolah, ilmu yang 

diajarkan terfokus pada ilmu pengetahuan umum.65  

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin banyak tantangan yang akan 

dihadapi dalam dunia pendidikan Islam. Banyaknya problematika pendidikan 

Islam maka memerlukan konsep yang pada gilirannya dapat dikembangkan 

menjadi teori-teori yang teruji dan praksisasi dilapangan operasional.  

Namun akhir-akhir ini, akibat dari timbulnya perubahan sosial diberbagai 

sektor kehidupan manusia, beserta nilai-nilainya ikut mengalami pergeseran yang 

belum mapan. Pendidikan Islam yang seperti dikehendaki umat Islam, harus 

mengubah strategi dan taktik operasioanl. Strategi dan taktik itu tidak pelak lagi 

                                                           
64 Ibid, hal 186 
65 Ibid, hal 191-192 
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menuntut perombakan model-model sampai dengan institusinya sehingga lebih 

efektif dan efisien dalam artian pedagogis, sosiologis dan kultural.66    

Ditengah perkembangan ilmu dan teknologi menyebabkan krisis nilai-nilai 

kultural yang kemudian berdampak pada perubahan sosial. Pendidikan Islam di 

era modern  dihadapkan kepada tantangan yang jauh lebih berat dari tantangan 

yang dihadapi pada masa permulaan penyebaran Islam. Tantangan tersebut berupa 

timbulnya aspirasi dan idealitas umat manusia yang serba multi interes yang 

berdimensi nilai ganda dengan tuntutan hidup yang multi kompleks pula.67 

Kedilemaan dalam pendidikan Islam yang dihadapkan dengan berbagai 

macam problematika, semakin mengharuskan sebuah cara untuk mengatasi 

problematika tersebut. Pendidikan Islam yang berlangsung melalui proses 

operasional agar mencapai tujuannya, memerlukan model dan sistem yang 

konsisten yang dapat mendukung nilai moral dan spiritual  yang menjadi 

landasannya. 

Kelembagaan dalam pendidikan Islam merupakan subsistem dari sistem 

masyarakat atau bangsa. Operasionalisasi dari kelembagaan pendidikan Islam 

selalu mengacu dan tanggap keapada kebutuhan perkembangan dalam 

masyarakat. Tanpa sikap demikian, lembaga pendidikan kita dapat menimbulkan 

kesenjangan sosial dan kultural. Kesenjangan inilah yang menjadi salah satu 

sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat, dan disanalah timbul krisis 

                                                           
66 Muzayyin Arifin, “ Kapita Selekta Pendidikan Islam”, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), cet 5, 

hal 4-5. 
67 Ibid, hal 7 
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pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf rising 

demands masyarakat.68 

Pendidikan Islam di Indonesia telah ada jauh sebelum masyarakat Indonesia 

mengenal sistem sekolah yang diperkenalkan oleh kolonial Belanda. Keberadaan 

pendidikan Islam ini, tidak dapat dilepaskan dari peran para tokoh yang pernah 

memperdalam ilmu keislaman mereka, terutama di Haramain. Bentuk yang paling 

sederhana, pendidikan Islam di Indonesia diselenggarakan pengajaran membaca 

Al-Qur’an, sebagai kurikulum utama dan pertama pendidikan Islam di 

madrasah.69 

Berdasarkan  paparan di atas, menggambarkan bahwa pendidikan Islam 

mempunyai cakupan yang sangat luas dari ilmu umum. Pendidikan Islam sebagai 

alat untuk mengubah dan memberikan semnagat baru kepada umat Islam yang 

dimasa itu mengalami kemunduran akibat keterbelakangan mereka. Seiring 

dengan perkembangan zaman pendidikan Islam dihadapkan dengan problematika 

yang disebabkan oleh perubahan sosial di kehidupan masyarakat yang 

mengharuskan untuk memberikan model atau sistem yang bisa membentuk 

kembali pribadi manusia sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. 

3. Relevansi Pembentukan Kepribadian dalam perspektif  Pendidikan Islam  

Pendidikan Islam akan menjadi sulit dicapai jika tidak disertai dengan 

pengajaran Islam. Sedangkan pengajaran Islam tidak bermakna jika tidak dapat 

mencapai tujuan dari pendidikan Islam, yaitu kepribadian muslim. 

                                                           
68 Ibid, hal 8 
69 Nurhayati Djamas, “ Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan”, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), ed 1, hal 8. 
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Kepribadian dalam konteks pendidikan Islam adalah identitas yang dimiliki 

seseorang sebagai ciri khas dari seluruh tingkah laku yang bersandar pada ajaran 

Islam baik yang ditampilkan dalam tingkah laku secara lahiriah maupun dalam 

batiniah. Kepribadian dalam pendidikan Islam tidak hanya mendiskripsikan 

tingkah laku tetapi juga berusaha menilai baik atau buruknya dan merupakan 

integrasi sistem hati, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. 

Kepribadian merupakan interaksi diantara ketiga komponen tersebut. 

Secara istilah kepribadian Islam memiliki arti serangkaian perilaku normatif 

manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial yang normanya 

diturunkan dari ajaran Islam dan  bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah.70 

Sebagai seorang muslim kita harus mempunyai kepribadian yang sesuai 

dengan pendidikan Islam. Adapun tujuan yang diharapkan adalah: 

a. Dapat menyesuaikan prilaku dengan lingkungan, 

b.   Memiliki sifat berani dan bersemangat dalam hal ibadah, 

c.  Mampu memberikan teladan yang baik dalam berinteraksi, 

d.   Mampu menjadi insan yang bernuansa Islami,  

e. Membawa misi bagi kesejahteraan umat manusia sebagai   hamba 

Allah lahir batin, didunia dan akhirat, 

f.  Senantiasa berpedoman kepada petunjuk Allah, 

g.  Mewujudkan manusia yang dikehendaki ajaran agama islam, dan 

                                                           
70 Oezs Charming,(Online) http://oezs-charming.blogspot.co.id/2012/04/pembentukan-

kepribadian-dalam.html. Diakses pada hari rabu 10 Mei 2017, pukul 13.25 WIB. 
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h. Mempunyai tujuan hidup dan menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir 

yang lebih baik.71 

Agama dalam individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat 

norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut kerangka acuan 

dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang 

dianutnya.72 

Menurut Zakiah Daradjat, bahwa agama yang ditanamkan sejak kecil pada 

anak-anak sehingga merupakan unsur dari kepribadiannya akan cepat bertindak 

menjadi pengendali, dan dorongan-dorongan yang timbul karena keyakinan 

terhadap agama yang menjadi kepribadian itu akan mengatasi sikap dan tingkah 

laku secara otomatis dari dalam.73 

Pendidikan Islam sangat berperan dalam mengarahkan individu dalam 

menghayati agamanya. Pendidikan Islam  bisa dijadikan fundamen atau dasar 

mental  individu untuk berpikir tentang semua aspek kehidupan yang dijalani. 

Proses pembentukan kepribadian dalam pendidikan Islam berlangsung secara 

bertahap dan beekelanjutan. Dengan demikian, pembentukan kepribadian 

merupakan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dan saling tergantung 

sesamanya. 

Kepribadian dalam pendidikan Islam tidak hanya mendiskripsikan tingkah 

laku tetapi juga berusaha menilai baik buruknya dan merupakan integrasi sistem 

                                                           
71 Ibid, diakses pada hari rabu 10 Mei 2017, pukul 13.25 WIB 
72 Ramayulis,“Ilmu Pendidikan Islam”, cet ke 2,(Jakarta: Kalam Mulia, 1998),hal 196. 
73 Zakiah Daradjat, “ Peranan Agama dalam Kesehatan Mental”, (Jakarta: Gunung Agung, 1973), 

hal 58. 



 
 

44 
 

kalbu, akal, dan nafsu manusia yang menimbulkan tingkah laku. Kepribadian 

merupakan interaksi diantara ketiga komponen tersebut. 

Berdasarkan pada paparan diatas, menunjukan bahwa pendidikan Islam 

memilki hubungan dan peran dalam membentuk kepribadian individu yang sesuai 

dengan dengan jaran Islam dan tujuan dari pendidikan Islam, dan 

mengembangkan wawasan yang tepat dan benar mengenai jati diri 

manusia, alam sekitarnya dan juga mengenai kebesaran Ilahi. 

 


