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Metode Murabathah

 Murabathah pada umumnya diartikan sebagai melakukan
ketekunan. Kalau dihubungkan dengan ajaran Islam berarti
tekun dalam melaksanakan perintah Allah Swt.

 Firman Allah SWT.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan
sabarkanlah (yang lain) serta teguhkanlah kekuatan kamu
(Ali Imran:200)

Ayat diatas memerintahkan kepada orang beriman
melakukan murabathah (teguh atau tekun) dalam beribadah,
dan dalam melakukan pekerjaan lainnya seperti berdagang,
bertani, memegang suatu jabatan dan sebagainya.



Menurut Said Hawwa melaksanakan metode
Murabathah ada beberapa usaha, yaitu:

 Musyarathah

yaitu memenuhi persyaratan agar seseorang ingin

mencapai ketenangan jiwa dan kesucian batin. Maka ia

harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh

agama, serta amal-amal lainnya yang dipandang baik

oleh masyarakat. Dengan adanya persyaratan tersebut,

maka ia wajib melaksanakan amal yang ditetapkan oleh

Allah SWT itu tanpa melalaikannya sedikitpun.



 Muraqabah
 Muraqabah berarti memonitor perilaku sehari-hari. Apabila

seseorang telah mengerjakan persyaratan-persyaratan tertentu sesuai
dengan ketentuan Allah SWT, maka tahap selanjutnya ia harus
melakukan muraqabah atau monitoring, meneliti dan mengamat-
amati diri dan jiwa serta hatinya di kala sudah melaksanakan
amalan-amalan yang dilakukannya.

 Sabda Rasulullah SAW:

Pernah Rasulullah SAW ditanya malaikat jibril as tentang maksud
Ihsan (dalam shalat), maka jawab beliau: hendaklah engkau
menyembah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya (Bukhari dan
Muslim)

Dengan adanya muraqabah ini, maka amalan yang kita lakukan
terhindar dan hal-hal yang merusak ibadah.



 Muhasabah

Yaitu melakukan perhitungan pada diri sendiri sesudah beramal.
Kelebihan muhasabah ini dijelaskan oleh Allah SWT sebagai mana
firman-Nya.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah (dalam
menjalankan tugasmu) dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa
yang dikirimkannya lebih dahulu untuk hari esok’’ (al-Hasyr: 18)

Ayat di atas itu adalah merupakan petunjuk dan himbauan kepada kita
semua mengenai muhasabah pada waktu yang sudah lalu, yakni amalan-
amalan apa yang telah kita lakukan. Oleh sebab itu Sayidina Umar ra
mengatakan:

“Lakukanlah muhasabah pada dirimu sendiri sebelum kamu semua
dihisab (diperhitungkan amalanmu di akhirat nanti). Juga letakkanlah
dirimu di atas neraca yakni ditimbang amalannya, sebelum kamu semua
diletakkan di atas neraca (diakhirat).”



 Mu’aqabah

Berarti “menghajar” diri karena kurang berhati-hati.

Bagaimanapun hati-hatinya manusia dalam membuat

perhitungan atau evaluasi pada dirinya sendiri, tetapi ia

tentu tidak dapat menjamin dirinya sama sekali untuk tak

berpisah dari perbuatan kemaksiatan, atau setidak-

tidaknya berlaku seadanya saja dan kurang berhati-hati

dalam melaksanakan hak Allah.



 Mujahadah

Diartikan sebagai bersungguh-sungguh atau
berjihad. Bagi orang yang sudah melaksanakan
muhasabah, maka ia harus pula melakukan
mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam
melaksanakan perintah agama, dan menjauhi
larangannya.

Firman Allah SWT.

Artinya: “Orang-orang yang bersungguh-sungguh
(berjihad) pada kami niscaya akan Kami tunjukkan
bagi mereka jalan Kami”. (QS. Al Ankabut: 69)



 Mu’atabah

Berarti mencela keburukan yang dikerjakan dan
menghukum diri sendiri. Kita diberi oleh Allah SWT
nafsu. Prinsip utama dari nafsu adalah kesenangan dan
kenikmatan yang sesuai dengan sifat-sifat kebinatangan.
Kalau dorongan nafsu ini kuat maka ia dapat
menaklukkan akal dan hati, sehingga kekuatan akal dan
hati menjadi lemah.

Firman Allah SWT:

Artinya: “Dan berikanlah peringatan (khususnya pada
diri) sebab peringatan itu bermanfaat untuk seluruh
orang mukmin” (Al-Dzariat:55)



Metode Riyadhah

 Riyadhah adalah suatu latihan yang dilaksanakan secara terus
menerus dalam rangka menekan daya nafsu.

 Menurut Abdul Mujib , substansi manusia memiliki tiga daya yaitu:
1. Qalbu (fitrah ilahiyah)
2. Akal (fitrah insaniyah)
3. Nafsu (fitrah hayawaniyah)

Tingkatan kepribadian manusia merupakan integrasi dari ketiga daya
tersebut. Dalam pembentukan kepribadian ditentukan oleh persentase
pemberian daya dari masing-masing komponen. Kalau presentase
daya nafsu yang dominan maka akan terbentuk kepribadian amanah,
kalau presentase daya akal yang dominan, maka terbentuk
kepribadian lawwamah, dan kalau presentase daya qalbu yang
dominan maka terbentuk kepribadian muthmainnah. Besar kecil
presentase daya tersebut ditentukan oleh riyadhah.



Metode Pengendalian Nafsu

1. Pengertian Nafsu

Dalam ensiklopedi Al-Qur’an yang disusun Dawam Raharjo
terdapat dua kata yang sama-sama diartikan nafsu. Pertama
adalah kata nafs dan kedua adalah kata hawa dan ahwa. Nafs
memang berbeda dengan hawa yang mengandung pengertian
hawa nafsu, yaitu dorongan keinginan yang rendah atau
primitif yang bersumber dari naluri kebinatangan seseorang.
Kata nafs bersifat netral yang bisa bersifat buruk dan baik. Al-
Qur’an menjelaskan bahwa nafsu berpotensi positif dan
negatif namun diperoleh isyarat bahwa pada hakikatnya
potensi positif manusia lebih kuat dan potensi negatifnya
hanya saja daya tarik keburukan lebih kuat dari daya tarik
kebaikan. Karena itu manusia dituntut agar memelihara
kesucian nafsu dan tidak mengotorinya.



Pembagian Nafsu

2. Pembagian Nafsu
Kualitas nafsu disebutkan dalam Al-Quran dengan tiga macam
yaitu:
 Nafs Ammarah

Yaitu nafsu yang memiliki gejolak seksual pada laki-laki atau pada
perempuan. Sebenarnya gejolak tersebut merupakan hal alami
dan sudah menjadi fitrah manusia. Menurut al-kaladsami nafs al-
ammarah adalah nafsu yang cenderung kepada tabiat badan atau
jasad untuk mengejar kenikmatan kelezatan dan syahwat serta
menarik hati kepada perbuatan-perbuatan yang rendah, sehingga
ia merupakan tempat dan sumber kejelekan dan akhlak yang
tercela.
Firman Allah SWT
Artinya: “Sesungguhnya nafsu itu (nafs al-ammarah)
menyerukan pada perbuatan buruk kecuali nafsu yang diberi
rahmat dari tuhanku. (Qs.Yusuf :53)



2. Nafs Lawwamah
 Menurut istilah sufiyah, Nafs Lawwamah adalah nafsu yang

telah memperoleh penyinaran dengan cahaya hati, ia bangkit
untuk memperbaiki kebimbangannya antara sifat ketuhanan
dan kemakhlukan. Dalam upaya mengatasi itu terkadang
timbul perbuatan yang buruk yang disebabkan oleh watak
zulmaniah-nya namun kemudian ia diingatkan oleh nur ilahi
sehingga ia mencela perbuatannya itu lalau ia pun bertaubat
dan memohon ampunan allah .

 Nafs Lawwamah termasuk nafsu mulia dan merupakan salah
satu sifat orang mukmin. walaupun Nafs Lawwamah
termasuk nafsu yang mulia namun derajat nya masih berada
dibawah nafs Mutmainah. Artinya pada tataran ini ia hanya
sampai pada tahap penyesalan dan pengendalian diri namun
belum mampu memahami hakikat dirinya yang sebenarnya.



3. Nafsu Mutmainnah

Menurut Raghib Al-Isfahan, nafs al-mutmainah adalah
jiwa yang tenang karena ia mantap dan kuat . Dalam
istilah sufiah, nafs al-mutmainah diartikan sebagai
nafsu yang telah diberi penyinaran nur kalbu sehingga
dapat meninggalkan sifat-sifat mazmumah dan
menumbuhkan akhlak mahmudah. Nafsu ini selalu
mengarah pada hati untuk mencapai tingkat kesucian
dan menghilangkan segala kotoran sehingga ia menjadi
tenang. Begitu tenangnya nafsu ini sehingga ia
mendapatkan keridhaan dari Allah dan panggilan
langsung dari Allah Swt.



Upaya Pengendalian Nafsu 

 Meningkatkan iman dan amal shaleh
 Meningkatkan ilmu dan ma’rifah
 Melalukan taubat dari dosa besar dan dosa kecil
 Memperbanyak mengingat Allah Swt
 Meningkatkan qanaah terhadap rezeki yang diberi Allah
 Melalukan zuhud terhadap hal yang bersifat materi dan

keduniawian
 Meningkatkan kesabaran dan segala cobaan dan penderitaan
 Bertawaqal kepada Allah atas segala urusan
 Ridha terhadap segala ketentuan yang ditetapkan Allah
 Syukur atas segala nikmat Allah
 Mencintai Allah melebihi dari segala-galanyanya
 Melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas



 Jalan yang harus dilakukan seperti yang disebutkan diatas
tidak mudah akan tetapi melalui proses dan perjalanan yang
panjang dengan melakukan pelatihan (riyadhah) dan dengan
penuh kesungguhan dan perjuangan (mujahadah).

 Hubungan nafsu mutmainah dan kesehatan mental akan
tampak dalam fungsinya sebagai pengobatan, pencegahan,
dan pembinaan. Sebagai pegobatan, nafs al-mutmainah
berusaha menyembuhkan dan merawat orang yang
mengalami gangguan dari penyakit kejiwaan. Sebagai
pencegahan nafs al-mutmainah dapat membentengi jiwa
manusia dan pengaruh hawa nafsu yang menyebabkan
rusaknya mental seseorang, dan sebagai pembinaan nafs al-
mutmainah dapat menjadikan mental seseorang menjadi
tenang dan tentram.



Sekian dan Terima Kasih


