
BAB I

PENDAHULUAN

A" PENEGASAIN ISTILAH

Agar tidak terjadi kesalah pahaman maka penulis mencoba memberikan

batasan istilah sebagai berikut:

1. Konsep Aktualisasi Diri dari Abraham Maslow

Konsep dalam Kamus Ilmiah Populer diartikan sebagai ide umum.l

Sementara aktualisasi adalah perwujudan.2 Sedangkan kata diri

menunjukkan arti orang seorang (terpisah dari yang tain ).3 Jadi aktualisasi

diri adalah mengapresiasikan potensi-potensi diri, diwujudkan dalam

berbagai hal sesuai dengan potensi-potensi bawaannya.

Dari adalah kata yang menyatakan asal kedatangatt.o Abraham Maslow

yang lebih dikenal dengan sebutan Maslow lahir di Brooklyn, New York

pada tanggal 1 April 1908. Seorang tokoh psikologi humanistik (mazhab

ketiga) yang sangat terkenal dengan teorinya aktualisasi diri dan motivasi.

Aktualisasi diri menurut Maslow tersusun kedalam tingkatan-tingkatan,

seperti anak tangga, kita harus melalui anak tangga yang bawah sebelum

keanak tangffl yang atas.

I pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kqmus llmiah Populer, (Surabaya: Arkola,

1994), hlm. 362.
2 lb¡d, htm. 17.
3 Depademen Fendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besqr Bqhasa Indonesia, (Jakarta:

Balai, Pustaka, 1994), hlm. 236.
o lb¡d, hl*. zto
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Jadi konsep aktualisasi diri dari Abraham Maslow inilah yang akan

dideskripsikan dalarn skripsi ini kemudian dianalisis melalui kaca pandang

psikologi Islami dengan harapan bisa memberikan kontribusi ilmiah bagi

Islamisasi psikologi yang kering akan teori, bahkan bisa diaplikasikan

kedalam proses bimbingan dan konseling Islam'

2. Perspekfif Psikologi Islam

Perspektif diartikan sebagai sudut pandang.s Sementara psikologi

barasal dari dua kata, psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti

pengkajian. Jadi pengertian psikologi adalah suatu pengkajian mengenai

jiwa.6 Psikologi juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari proses-proses

mental dan perilaku makhluk hidup.T

Sedangkan Islam adalah penyerahan diri' kedamaian'atau kepatuhan'8

Islam juga diartikan sebagai agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW

yang berpedoman pada Al-Qur'an, diturunkan kedunia melalui wahyu Allah

SWT.

psikologi Islam adalah corak psikologi yang dilandasi oleh filsafat

manusia menurut Al-Qur' an. 
e

5 Deoartemen Fendidikan dan Kebudayaan' op' cit'hlm' 760'
o e.À. Vuhnb, Pengantar Psikologi Islarz, @andung: Pustaka, 2004), hlm' 3'
7 Kartini Kartono à'an Dali Gulo,kqmus Psikologi, (Bandung: Pionilç 2000), hlm. 388
* A.A. Vahob,op. cit, hlm. 3.
n Hanna Djumhana Bastamarq htegrasi Psikologi dengan Isløm Menuiu Psikologi Islami,

(yogyakarta: pustaka pelajar, 2001),'hlm.-Ze. Nama piikologi Islam adalah istilah yang masih

àipeîaeUatt an di katangan piit otog'*uslirn, banyak istilah yang ditawarkan, seperti. Psikologi

Isiam, psikologi Islami Psìkologi'Ilahiya[ Psikologi Al-Qur'aq Psikologi Qur'ani, Psikologi

þfotivatif, psikãlogi Prevetif, ltaisiotogi- dan Psikologi Sufi. Lebih jelasnya baca: Fuad Nashori

suroso, Ágenaa rliøtogr litan¡,lvogyakarta: Pustaka Felajar, 2002), hlm. 1. Dalam skipsi ini

p"nufir mãnggunakan iiitafr psit<otogl'Islami walaupun dalam tema besar menggunakan.istilah

psikologi Islãä akan tetapi inti dari inî semua sama báhwa psikologi tersebut didasarkan pada citra

*unuriã menurut pandangan Islam. (Baik dalam AI-Qur'aq Hadits dan Tafsir atau pikiran ulama)

untuk mempetajaii tingkãhlaku manusia dalam hubungannya dengan manusia, alam dan Tuhan'



J

Jadi maksud dari judul skripsi ini adalah akfualisasi diri yang berasal

dari seorang tokoh mazhab ketiga yakni Abraham Maslow dilihat dari

perspektif psikologi Islam. Untuk kemudian dicari titik temunya dan

diaplikasikan kedalam konseling Islam.

B" LA,TAR. BELAKANG MASALAH

Aktualisasi diri sangat jarang dicapai orang karena akfualisasi diri

tergantung pada pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak seseorang,

apabila anak-anak dalam dua tahun pertama dalam kehiduparurya tidak

menerima cinta, rasa aman, dan penghargaanyang memadai maka dewasanya

kelak akan sulit baginya untuk bertumbuh kearah aktualisasi diri.

Kita akan merasa kecewa, tidak tenang dan tidak puas kalau kita gagal

berusaha untuk memuaskan kebutuhan akan akfualisasi diri. Apabila terjadi

demikian maka kita tidak akan berada dalam damai dengan diri kita dan tidak

bisa dikatakan sehat secara psikologis.lo PerasÍmn-perasaan seperti di atas

berasal dari dorongan dirinya yang terdalam, karena merasa ada kualit¿s atau

potensi yang ada padanya belum teralctualisasikan. Dorongan untuk aktualisasi

diri tidak sama dengan dorongan menonjolkan diri atau keinginan untuk

mendapatkan prestise atau gengsi. Aktualisasi diri dilakukan tanpa ada tendensi

apapun.

Uraian lebih lengkapnya baca: Baharuddirq Paradigma Psikologi Islami (Sudi Tentattg Elemen

Psikotogr dari Al-Qur'an), (Yogyakafca: Fustaka Felajar, 2004), hlm' 52-53.
- to Drane Schultz, Psikologi Pertumbuhan fulodel-Model Kepribadian Sehat, (Yagyakarta:

Kanisius, 2002), hlm. 93.
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Untuk mencapai taraf al<tualisasi diri bukanlah pekerjaan yang mudah'

Dibutuhkan kerja keras, keberaniaan dan ketekunan. karena seseorang yang

ingin menuju aktualisasi diri dihadapkan dengan banyak hambatan' Baik

hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan internal berasal dari

dalam dirinya. Antara lain: ketidakt¿huan akan potensi diri sendiri, keraguan

dan juga perasaan takut untuk mengungkapkan potensi yang dimiliki sehingga

potensi tersebut seterusnya terpendam. Hambatan ekseternal dapat berasal dari

budaya masyarakat yang kurang mendukung terhadap upaya akfualisasi diri

torhadap potensi yang dimiliki seseorang.rr Ahualisasi diri bisa tercapai jika

kondisi sosial kultural yang ada di sekeliling kita mendukung dan pengetahuan

akan potensibawaønkita, kita ketahui. Dari pemaparan tersebut di at¿s timbul

pertanyaan-pertanyaan tentang apa atti Aktuali sasi diri itu?

Aktualisasi diri menurut Abraham Maslow adalah penggun¿Én dan

eksploitasi sepenuhnya atas bakat, kapasitas, potensi dan sebagaínya.r2 Duane

Shultz menjelaskan bahwa Aktualisasi diri adalah perkembangaî yang paling

tinggi dan penggunaan semua bakat kita, pemenuhan semua kualitas dan

kapasitas kih.r3 Alfualisasi diri adalah mengejowantahkan potensi atau bakat

bawaan kita yang ada sejak kita dilahirkan tetapi bakat tersebut harus dicari,

digali, lalu dilatih, dibina serta diaktualisasikan.

Kebutuhan akan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang paling tinggi,

setclah kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan

tr Hasyim Muhammad, Dialog sntãra Tqsqv,uf dan Psikologi: Telaah atqs Pemikirsn

Abraham lvfaslow, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 79.
t' Abraham [î Maslow, Motivqsi dan Kepribadian, (Bandung: Rosda Karya Offsø,

1993), hlm.3.
tt Duane Schultz, op. cit, hlm. 93.
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kebutuhan akan penghargaan. Kita akan merasa tidak puas dan gelisah bila

kebutuhan ini tidak diaktualisasikan, untuk dapat mewujudkan kebutuhan ini

bisa deng an cara melakukan apa saja sesuai bakat kita masing-masing'

Mungkin ada yang berbakat dibidang seni, ia bisa menjadi seorang seniman

atau seorang guru ia bisa menjadi seorang guru yang profesional. Atau apapun'

Akan tetapi bakat-bakat seperti ini haruslah dicari, digali dan kemudian

diaktualisasikan.

Apabila kita telah mencapai kepada kondisi aktualisasi diri, maka menurut

Maslow kita dapat di[øtakan sehat secara psikologis' Orang yang benar-benar

sukses mengelola potensi diri, mengkondisikan diri dengan lingkungan

sekitarnya.

Ketika berbicara masalah aktualisasi diri dari Abraham Maslow tentu tidak

terlepas dari psikologi humanistik, karenabagaimanapun Maslow adalah salah

satu orang terdepan dalam aliran psikologi humanistik'

Psikologi humanistik berasumsi bahwa manusia pada dasarnya memiliki

potensi-potensi baik, yang memandang manusia sebagai makhluk yang

memiliki otoritas atas kehidupan dirinya sendiri, makhluk yang dapat

menentukan tuj uan-tuj uan yang paling di inginkannya' 
I 4

Sementara psikologi Islami sebagai sebuah perspektif dalam pembahasan

ini mempunyai pandangan tersendiri tentang manusia, sebagaimana defenisi

psikologi Islami adalah eorak psikologi yang dilandasi oleh filsafat manusia

menurut,{l-Qur'an.15

to Hanna Djumhana Bastaman, op- ciÍ, hlm. 50
rt Ib¡d, hlm.28.
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Dari uraian tersebut di atas yang terpenting adalah bagaimana

mengaplikasikan teori-teori Maslow tentang aktualisasi diri yang terlebih

dahulu difilterisasi oleh psikologi Islami, untuk diterapkan kedalam proses

bimbingan dan konseling Islam.

Manusia mempunyai potensi ataubakat yang bisa diaktualisasikan, tapi

terkadang manusia tidak sadar kalau ia mempunyai segudang potensi yang

tidak digali, malahan manusia bingung dengan dirinya sendiri dengan timbul

pertanyaan-pert¿ny¿utn siapa saya? bisa menjadi apa saya? dan sebagainya.

Dalam keada¿n seperti inilah peran konseling Islam memberikan bantuan

terhadap individu (klien) agar klien menyadari dan mengetahui akan potensi

luhumya, yang bisa ia pupuk kembangkan'

C" R,TJMIJSAN MASAT-AH

1. Apa pengertian dan maksud aktualisasi diri menurut pemikiran Abraham

Maslow?

2. Bagaimanakah aktualisasi diri dalam perspektif psikologi Islami?

P" T'U"M]AN $^&N KEGUNA,AÞI PENET.TT'TAN

1. Tujuan Penelitian.

a. Untuk mendeskripsikan seeara jelas tentang aktualisasi diri yang

dikemukakan Abraham Maslow.

b. Untuk nnenjelaskan aktualisasi diri dari Abraharn Maslow melalui kaea

pandang psikologi Islami.



7

2. Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan mampu memberikan kontribusi basr perkembangan

Islamisasi psikologi .

b. Memberikan kontribusi pemikiran baik bagi penulis secara pribadi

maupun bag; Paraakademikus lain.

E. LANDASAN TEORI

1. Abraham Maslow dan Psikologi Humanistik .

wilhem wundt (1s32-1920) yang dikenal sebagai sebagai pendiri

psikologi ilmiah dengan laboratorium psikologinya di Leipzig pada tahun

1879. Wundt kemudian menerbitkan sebuah buku pegangan umum, dan

pada tahun 1881 iapun menerbitkan jurnal pertama dibidang psikologi

eksprimental.

Sejak itu muncul aliran-aliran psikologi seperti aliran psikologi Gestalt,

psikoanalisis, behavior, humanistik dan sebagainya.

Abraham Maslow sebagai tokoh pendiri dan pelopor psikologi

Humanistik yang ia proklamírkan sebagai psikologi mazhab ketiga, saat itu

dunia psikologi dikuasai oleh dua aliran besar, yakni psikoanalisa dan

behavior, pada saat itu pula dunia sedang dilanda perang dunia II' Dalam

keadaan seperti itu lvfaslow jushu rnenawarkan pada dunia tentang psikologi

perdamaian, sebuah teori yang komperhenship dari hasil ramuannya
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terhadap teori-teori freudian, neo freudian, behaviorisme, gestalt, sampai

pada organismik.r6

Kelahiran psikologi humanistik tidak bisa dilepaskan dari kritik

Maslow terhadap psikoanalisa dan behavior. Psikoanalisa yang

dimunculkan oleh Sigmund Freud berasumsi begitu buruk tentang manusi4

manusia dilahirkan pada dasarnya jahat, tingkahlaku manusia digerakkan

oleh daya-dayayangbersifat negatif, merusak dan tidak disadan. Teori-teori

Freud begitu berpengaruh ketika itu. Menurut Hobart Mowrer (mantan

Presiden Asosiasi Psikologi Amerika) yang dikutip oleh Frank G. Goble

menyatakan:
"Tentu tahu betapa meresap pengaruh dan praklek freudian

bukan hanya pada psikoterapi, melainkan juga dibidang
pendidikan, ilmu hukum agama, pendidikan anak, seni,

kesusastraan, dan fi lsafat sosial". 
l7

sedangkan aliran behavior yang didirikan oleh Johns B.watson,

memandang manusia pada saat dilahirkan netral, lbarat kertas putih yang

bisa diisi apa saja, Lingkunganlah yang berperan menentukan atah

perkembangan manusia, jika lingkungannya baik bisa dipastikan

manusianya pun akan baik. Begitu juga sebaliknya.

Watson monyatakan, yang dikutip oleh Frank Goble:

""Berilah saya seorang bayi dan keleluasaan untuk
membesarkannya, maka akan saya buat ia mampu merangkak

dan berjalan, akan saya buat ia mampu memanjat dan

menggunakan kedua belah tangannya untuk mendirikan
bangunan-bangunan dari batu atau kayu, aþn saya jadikan ia
penðuri, p"tt *buk atau peeandu narkotika""18

16 trIasyim Muhammad, op. cil, hlm. 68.
17 Frank G Goble, Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow, (Yogyakarta:

Kanisius, 1987), hlm. 18.

" Ibid, hlm.25.
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Di sinilah letak perbedaan psikologi humanistik Abraham Maslow'

Maslow sangat mencela psikologi karena konsepsinya yaîg pesimistik,

negatif dan terbatas tentang manusia. Psikologi hanya memikirkan

kelemahan-kelemahan manusia, dosa-dosa manusia, Maslow menanyakan di

manakah psikologi yang berbi cata tentang kegirangan, ke gemb iraan, cinta,

dan kesejahteraan?.le

Psikologi humanistik yang di-back up oleh Maslow lebih

memperhatikan masalah-masalah potensi manusia, kebebasan, motivasi,

cinta, kasih sayang, tanggung jawab, makna hidup, dan tentunya

pengembangan diri atau akfualisasi diri.

z. Psikologi Islami

Psikologi Islami didefenisikan sebagai ilmu tentang manusia, yang

fisafat, konsep, metodelogi dan pendekatannya didasarkan pada sumber-

sumber formal Islam.2o

Munculnya gerakan Islamisasi psikologi seiring dengan kritik dunia

Islam terhadap psikologi barat yuang menolak dimensi relegius pada diri

manusia dan menempatkan manusia sama dengan binatang' Hal inilah

sebagai salah satu pemicu muneulnya psikologi Islami sebagai mazhab baru

unutk mengkritisi psikologi barat yang menyimpan banyak ketídakberesan.

Para psikolog muslim sangat genear meneriakkan isu-isu tentang

kemanusiaan untuk mendobrak psikologi barat yang sclama ini sangat

te Calvin S Hall dan Gardner Linzey, Teori-I'eori Holislik (Organismik-Fenomenologis),

(Yogyakarta: Kanisius, 1993)" hlm. 107.
20 Djamaluddin nncok dan Fuad Nashori Suroso" Psikologi Islami: So[usi Islam atas

Prohlem-Problem Psikologi, (Yogyakarta: Fustaka Pelajar' 2001), hlm. 139'
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mendominasi. Kegiatan-kegiatan terus dilakukan, baík berupa diskusi kecil,

lokakarya, seminar dan sebagainya. Untuk menjadikan psikologi Islam

sebagai mazhab ke- I ima.

Ada alasan yang cukup mendasar di samping alasan tersebut di atas

sehingga muncul psikologi Islami. Yakni: Islam mempunyai perspektif

sendiri terhadap eksistensi manusia yang berlandaskan pada wahyu Al-

Qur'an. Menurut psikologi Islami, manusia adalahmakhluk unik (istimewa)

ia merupakan makhluk satu wujud dua dimensi yang terdiri dari jasmani dan

rohani. Dimensi rohani yang disebut dengan al-nafs (iwa) memiliki unsur-

unsur; al-nafsu, al-aql, al-qalb, al-ruh dan al-fitrah. Unsur-unsur ini

membentuk komposisi (struktur) yang sintesis, utuh, integ¡atif dan

sempurna, dan inilah struktur atau komposisi jiwa manusia dalam psikologi

Islami.2r

F" TIF{JAUAN{ PUSTAK,A

Pembahasan mengenai seorang tokoh Abraham Maslow sangat menarik

terutama di dunia psikologi dengan teori-teori yang ditawarkannya terasa

menjawab prsoalan-persoalan manusia saat ini. Pandangannya yang sangat

optimis mengenai manusia, bahwa manusia begitu banyak .*rnpuny*i potensi

yang harus dicari dan diaktualisasikan.

Abraham Maslow salah satu representasi psikolog humanistik sangat

lantang menyuarakan tentang kemanusiaan. Cukup banyak tulisan-tulisan yang

2r Baharuddin"op. cit hlm.306
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membahas tentang pemíkiran-pemikirannya. Antara lain: Kuswoyo dalam

skripsinya yaîg berjudul "Konsep Manusia Paripurna dalam Perspektif

psikologi Humanistik, Abraham Maslow dan Relevansinya Terhadap Nilai-

Nilai Islam- (2002).Inti dari slcripsi ini adalah konsep psikologi humanistik

tentang manusia pariPurna.

Ahmad Husen, dengan judul "Relevansi Pemikiran Abraham Maslow

tentang Kesehatan Psikologis dalam Islam" (2002). Slcripsi ini berisikan

karakteristik mental yang sehat dari Maslow dan dari psikologi Islam kemudian

dicari kesamaan antar a keduanYa.

Sulaiman Utama, dengan judul "Konsep Pendidikan Muhamadiyah

ditinjau dari pespektif psikologi humanistik Abraham Maslod' (2002). Skripsi

ini berbicara tentang konsep pendidikan yang diterapkan oleh Muhamadiyah,

kemudian bab selanjutnya menguraikan tentang konsep pendidikan psikologi

humanistik. Kemudian konsep Muhamadiyah itu ditinjau darr psikologi

humanistik.

Di samping beberapa skripsi tersebut di atas, ada juga beberapa buku di

antaranya'. Ditulis oleh Frank G. Goblo yang berjudul Mazhab Ketiga Psikologi

Humanistik Abraham Maslow (19S7). Buku ini menyajikan eitra baru tentang

manusia yang berpusat pada sang manusia sendiri, suatu terobosan besar dalam

oara berfikir manusia dalam segala geraknya.

Buku lain tentang pemikíran Abraham Maslow ditulis oleh DuancSehultz,

berisikan beberapa pandangan pera tokoh tentang kepribadian schat di

antaranya pemikiran fulaslow" Euku tersebut berjuelul Psikologi Pertwmbuhan
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Model-Model Kepribadian Seha (1991). Buku ini mengisahkan tentang kodrat

manusia dari sisi yang sehatnya bukan dari sisi yang sakit- Tujuannya untuk

membuka potensi manusia supaya dapat mengaktuali sasikan diri.

Henryk Misiak dan Virgina St Audt Sexton, Psikologi Fenomenolog:

Elcsistensol dan Humanistik Suatu Survei Historis (1938). Buku ini lebih

banyak membicarakan tentang sejarah dari ketiga aliran tersebut, dimulai dari

kelahiran (tokoh-tokoh), konsep-konsep dan sebagainya.

Hasyim Muhammad dalam bukunya Dialog antara Tasawuf dan

Psikologi: Telaah atas Pemikiran Psikologi Humanistik Abraham Maslow

(2002). Buku ini metnbahas tentang psikologi dan tasawuf yang berjalan

sendiri-sendiri (linier), Hasyim mencoba mendialogkan .keduanya untuk

mereduksi jurang pemisah antaratasawuf dan psikologi.

Dari tinjauan pustaka di atas walaupun sudah ada yang melakukan

penelitian yang membahas pemikiran Abraham Maslow, akan tetapi belum ada

penelitian yang khusus membahas teori Maslow tentang Aktualisasi Diri,

terlebih dilihat dari perspektif psikologi Islami. Dalam konteks inilah penelitian

tentang akiualisasi diri Abraham Maslow perspektif psikotogi Islami menjadi

sesuatu hal yang penting dan menarik.

G" E{ET'OBE PENET.KT AN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research). sumber

data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder"
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a. Data Primer, yang diperoleh dari karangan asli Abraham Maslow

sendiri yang berjudul "Motivation and personality" (1987),

diindonesiakan oleh Nurul Imam menjadi "motivasi dan kepribadian'

(1ee4).

b. Data skunder, yang diperoleh dari literatur-literatur lain yang relevan

dan mendukung topik kajian dalam skripsi ini. Seperti: Frank G Goble,

"Mazhab ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslod' (terj.1987);

Calvin S. Hall dan GardnetLiruey, "Teori-Teori Holistik (Organismik-

Fenomenologis)" (ter1.1993), Duane schultz, "Psikologi Pertumbuhan

Model-Model Kepribadian Sehat" (terj.1991); Hasyim Muhammad,

"Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi Telaah Atas Pemikiran

Psikologi Humanistik Abraham Maslow" (terj.2002); Hanna Djumhana

Bastaman, "Integrasi Psikologi Dengan Islam Menuju Psikologi Islami"

(2001); Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori suroso, "Psikologi

Islami Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi" (2001); Rifa¿t

syauqi Nawawi dkk, "Metodelogi Psikologi Islami" (2000); Fuad

Nashori Suroso, "Agenda Psikologi Islami" (2002)-

Sumber data dari psikologi Islami penulis tidak memfokuskan pada satu

tokoh dan data yang ada penulis masukkan kodalam data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deslciptif-Analitis, yaitu suatu bentuk penelítian

yang berusaha mengUraikan, untuk menuturkan pemeeahan masalah yang

ada sekarang berdasarkan data-data. Data disajikan lalu dianalisis dan di
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interpretasikan.zz Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan

dan kemudian dianalisa (karena itu metode ini sering pula disebut metode

analitik).23

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

sejarah (historical aproach), sebuah proses yang meliputi pengumpulan dan

penafsiran gejala, peristiwa ataupun gagasan yang timbul dimasa lampau

untuk menemukan generalisasi yang berguna dalam usaha untuk memahami

kenyataan-kenyataan sejarah, malahan dapat berguna untuk memahami

situasi sekarang dan meramalkan perkembangan yang akan datang'z4

pendekatan ini didasarkan argumen bahwa salah satu jenis penelitian sejarah

adalah penelitan bio grafi se seorang, kenyataan-kenyataan hidup dari s ubyek

yang diselidiki, pengaruh-pengaruh yang diterima oleh subyek pada masa

hidupnya, sifat dan watak subyek, surat-surat pribadi yang ditulis oleh

subyek semasa hidupnya, kary a-karya mengenai dirinya, peristiwa-peristiwa

yang digali dari orang-orang yang terdekat dengannya, buku haian, dan

hasl-hasil karyannya. 
25

3. Analisa Data

Setelah data dikumpulkan, data-data tersebut di atas dianalisa dan

diinterpretasi tentang arti data tersebut. Karena itu tidak hanya sampai dí

sini. MIaka kemungkinan akan terjadi penelitian lebih lanjut baik yang

bersifat komparatif ataupun anal isi s dokumen.

" ChalidNarbuko dan Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 4.

" Wina.no Surakhmad, PenganÍar Penelitian ltmiah dan Dasar Metode dan Tekztik,

(Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 140.
24 lbid,h\m.132.
" Ib¡d, ti7.
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a. Komparatif

Komparatif adalah salah satu jenis penelitan deskriptif yang berusaha

mencari pemecahan melalui analisa tentang perhubungan sebab akibat,

yakni yang meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan

situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan suatu faktor

dengan laiwrya.26

b. Analisis Dokumen

Metode ini kadang-kadang disebut analisis dokumen (content analysis)'

Karena sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini meliputi

arsip-arsip dan dokumen-dokumen-

Dalam menganalisa datapenulis menggunakan metode berfikir induktif

dan deduktif.

a. Metode berflrkir induktif adalah cara berfikir untuk menarik kesimpulan

yang bersifat umum dari kasus-kasus yang bersifat individual, dimulai

dari kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dan terbatas diakhiri

dengan pemy ataan yang bersi fat umum.

b. Sedangkan deduktif adalah kebalikan dari induktif, yakni cara berfikir

dari pmyataan yang bersifat umum mcnuju kcsimpulan yang bersifat

khusus.27

'6 Winanro Surakhmad, op. ciÍ, 143
27 tofundiri, Logika, (Jakarta: Raja grafindo, 2000), hlm. I 1-12
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II" SISTTMATIKA PEMBAXIASAN

Sistimatika pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam lima bab'

Bab I, Pendahuluan, berisi penegasan istilah, latarbelakang masalah, rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, landasan teori, tinjauan pustaka,

metode penelitian dan sistematika pembahasan. Tujuan dari bab ini adalah

untuk mengetahui gambaran kerja dari sk¡ipsi ini vang ada pada bab-bab

selanjutnya

Bab II, Biografi suatu tinjauan historis, terdiri dari latarbelakang kehidupan

pribadi Abrahamn Maslow, pendidikan Maslow, karir intelektual Maslow d¿n

terakhir karya-karya Maslow. Tujuannya adalah mengetahui faktor-fakt or apa

saja yang melatarbelakangi pemikiran Abraham Maslow terutama tentang

akfualisasi diri yang menjadi obyek kajian penelitian ini'

Bab III, Aktualisasi diri dan psikologi humanistik, diawali dengan filsafat

manusia sebagai sebuah landasan, gambaran umum tentang aktualisasi diri,

teori motivasi, psikologi humanistik, f,rlsafat eksistensial dan fenomenologis.

pembahasan ini bermaksud meneliti dari akar masalah sehingga dapat diketahui

gambaran yang utuh dan jelas tentang aktualisasi diri dari Abraham Maslow .

tsab [V, Analisis, psikologi Islami sebuah sketsa, aktualisasi diri perspektif

psikologi Islami, dan terakhir aplikasi konsep aktualisasi diri kedalam

konseling Islam. Tujuan dari bab ini adalah agar kita dapat mengetahui

seberapa jauh manfaat mempelajari psikologi barat dan psikologi Islami untuk

diaplikasikan dalam dunia konseling Islam.

tsab V, Berisikan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran*saran.



BAB V

PEN{ITUP

A" KESIMPULAN

Dari beberapa uraian pembahasan skripsi ini, maka secara garis besar

dapat disimpulkan:

1. Konsep aktualisasi diri dari Abraham maslow mengurai potensi-potensi

bawaan (bakat-bakat) manusia sejak lahir, yang harus kita gali. Akan

tetapi potensi at¿u bakat pada tiap insan ini haruslah dicari dengan jalan

kerja keras, usaha maksimal, lalu jika bakat ini sudah ditemukan maka

bakat ini haruslah dibina, dilatih dan kemudian diaktualisasikan' Jika bakat

ini sudah ditemukan øpi disia-siakan maka orang tersebut akan merasakan

ketidaktenang dalam hidupnya karena ada sesuatu potensi (bakatnya) tidak

bisa dipupuk kembangkan apalagi diaktualisasikan'

2. psikologi humanistik cukup menunjang Maslow, sebagai alat

mengembangkan teori-teorinya dengan ditopang filsafat eksistensial dan

fenomenologis berusaha mencari potensi-potensi manusia yang hebat

yang selama ini selalu diabaikan oleh psikoanalisa dan behavior'

Psikoanalisa dan behavior selalu beranggapan bahwasanya manusia pada

saat dilahirkan membawa potensi-potensi jahat, buruk dan netral' ibarat

kertas putih yang kosong pengalaman-pengalamanlah seabagai pwama

kehidupan manusia. Pada saat dunia pemikiran psikologi dikuasai oleh dua

aliran besar ini, lvfaslow meneoba menghadirkan psikologi yang lebih

131
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humanis, lebih memandang manusia sebagai makhluk yang istimewa

dengan sejuta potensi-potenswi bawaan yang baik. Karenanya konsep

psikologi humanistik atau Abraham Maslow khususnya sangat sejalan

dengan konsep Islam lebih khususnya psikologi Islami. Psikologi Islami

memandang bahwa manusia adalah makhluk yang unik, istimewa

(khalqan akhar) dengan susunan struktur jiwa yang terdiri dari tiga aspek

dan enam dimensi sebagai berikut: aspek jismiah memiliki dimensi a/-

jism, aspek nafsiah memiliki dimensi al-nafsu, al-aql, al-qalb, aspek

ruhøniah memilíki dimensi al-ruh dan dimensi al-fitrah. Dengan aspe-

aspek dan dimensi-dimensi bawaan manusia tersebut, manusia bisa

menjalankan perannya sebagai seorang khalifah-Nya atav bahasa Maslow

orang yang bisa mengakfualisasikan dirinya. Dengan kata lain aktualisasi

diri dari Abraham Maslow jika dilihat dari perspektif psikologi Islami

adalah orang yang benar-benar mampu menjalankan perannya sebagai

seorang khalifah di muka bumi ini, orang yang berhasil menjalankan

mandat Tuhan.

B. SARAN-SAR*AN

1. Kepada rekan-rekan akademisi lainnya, bahwasanya pengkajian-

pengkajian psikologi Islami sangat kurang kita geluti, kita lebih cenderung

bangga mempelajari psikologi banat dengan alasan lebih rasional dan

berdasarkan data-data yang dikaji seeara eksprimental ketimbang psikologi

Islami. psikologi Islami yang dilandaskan pada Al-Qur'an, F{adits dan
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Khazanah pemikiran para ulama lebih didasarkan pada kepercayaan

bukannya pada data-data yang bersifat observasi. Karenanya penulis

menyarankan pengkajian psikologi Islami yang didasarkan pada Al-Qur'an

agar lebih digeluti secara mendalam dan disesuaikan dengan koneks

zamãn. Perlu jadi catatan, pengkajian ini jangan hanya didasarkan pada

kepercayaan semata, akan tetapi pembuktian secara empirik dan rasional

berdasarkan data-data observasi sangat perlu kita lahrkan, karena dengan

cara inilah psikologi Islami yang selama ini diragukan oleh sebagian

kalangan mungkin bisa diterima'

2. Konsep aktualisasi diri dari Abraham Maslow dilihat dari perspektif

psikologi Islami sejajar dengan konsep al-ruh di mana keduanya

(aktualisasi diri dan al-ruh) bermuara pada konsep khalifah' Konsep

khlaifah jika sudah terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari maka

tidak menutup kemungkinan akan menjadikan manusia sebagai insan

kamil. Pembahasan skripsi ini belum sampai pada konsep insan kamil,

oleh karenanya diharapkan bagr generasi-generasi berikutnya untuk

mengkaji lebih jauh tentang konsep insan kamil'



DAFTAR PUSTAKA

A.A. Vahab, Pengantar Psikologi Islam, Bandung' Pustaka, 2004'

Abraham H Maslow, Motivasi don Kepribadian, Bandung: Rosda Karya Offset,

1993.

, Motivation and Per,sonality, New York: Addison Wesley Longman Inc,

1987.

Ali Mudhorfi, Kamus trilsafat Borat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Aunur Rahim Faqih, Bimbingan dan Konselig Islam, Yogyakarta' Uii-Press,

2001.

Awam sarjaya, Relasi Konsep Andragogi dengan Konsep Dasar Bimbingan dan

Kons,el ing I slom, Yogyakarta: Fak. Dak' 2002'

Bertran Russell, Sejorah Filsafat Barat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004'

Calvin S Hall, Suatu Pengatar kedalam llmu Jiwa Sigmund Freud, Jakarla:

Pustaka Sarjana, 1980.

Calvin S Hall dan Gardner Linzey, teori-teori holistik (organismik-

fenomenologrs), Yogyakarta: Kanisius I 993'

Chalid Narbuko dan Ahmadi, Metode Penelitian, Jakarta. Bumi Aksara, 1999'

Depag, At-Qu'an dan Teriemahannya, Jakarta l97l'

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia'

Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori suroso, Psikologi Islami: solusi Islam atas

P r o b I em- P rob I em P s i kol o gi, Yo gyakarta: Pustaka Pelaj ar, 200 l.

Duane schultz, P s iko I o gi P ertumbuhan Model-Model Kepr ib adian sehat,

Yogyakarta: Kanisius, 2002 -

E. Koswara 
" 

Teori*Teori Kepribctdian, Bandung' Ereseo' 1991'

Frank G Goblc, Å,lazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraharn h[aslow"

Yogyakarta: Kanisius, 1 987.



Fuad Nashori suroso , Agenda Psikologi Islami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar'

2002.

, Potensi-Potensi Manusia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Gerald Corey, Teori dan Praktek Konseling dan Psikoterapi, Bandung: Refika

Aditama,1999.

Hanna Djumhana Bastaman, Integrasi Psikologi dengan Islam Menuiu Psikologi

I ilami, Yogyakarta: Pustaka Pelaj ar, 2001'

, Logoterapi dan Islam; Dalam Rifaat syauqi (ed) Metodelogi Psikologi

I sl ami, Yogyakarta: Pustaka Pelaj ar, 2000'

Hamdani Bakran Ãdz-dzal<y, Konseling don Psikoterapi Islam, Yogyakart'a: Fajar

Pustaka,2002.

Harun Hadiwijon o, sari seiarah Filsafat Barat I, Yogyakarta: Kanisius, 1980.

Harun Nasution, Aknl dan Wahyu dalam Islam, Jakatta Ui-Pres, 1982'

Hasyim Muhammad, Diatog antora Tasawuf dan Psikologi: Telaah atas

pemikiran Abíaham Aiaslow, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Henryk Misiak & Virgina Saudt Sexon, Psikologi Fenomenologis, Eksisensial

dan Humanisik-suatu survei Historis, Bandung. Eresco, 1988.

Iganas Kleden, Pengertian Kita Tentang Manulia Selalu dalam Kawasan yang

Remang, dalamKOMPAS, 9 februari 2004'

Jalatuddin Rakhmat, P s i kol o gi Komun i knsr, Bandung: Rosda Kary a, 2002'

Jean Paul Sartre, Eksistensialisme dan Humanisme, Yogyakarta: Pustaka Pelajar'

2002.

Kartini-Kartono dan Dali Gulo, Kamus Psikologi, Bandung: Pioner, 2000'

K. Bertens , Filsafat Barat Kontemporer Prancis" Jakarta: Gramedia, 2001'

Latipun, Psikologi Konseling, Malang: UMM Press, 2001'

Louis Leahy, siapakah Manusia? sintesis Filosofis Tentang Manusia'

YogYakarta: Kanisius, 200 1'

M. Arifin, Pokok-Pokik Tenátang Bimbingan dan Penyuluhan Agama (di Sekolak

dan d¡ Luar Sekolah), Jakarta: Bulan Eintang' 1979'

Muharnmad surya, Bimbingan Penyuluhan di sekolary" Bandung: trlmu, 1975



Muhammad Yasin Nasution,
Grafindo Persada, 1996

Manusia Menurut Al-Ghazali, Jakarta: Raja

Mulyadi Kartanegara, P anor ama F il s afat I s I am, Bandung: Mizan, 2002 -

Mundiri, Lo gika, J akarta. Raj a Grafindo, 2 000'

Musa Asy'arie, Manusia Pembentuk Kebudayaan dalam Al-Qur'an, Yogyakarta"

Lesft,1992-

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, Kamus llmiah Populer, surabaya:

Arkola, 1994.

Sarlito Wirawan, Berkenalan dengon Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi'

akarta'. Bulan-Bint ang, 197 8.

sigmund Freud, sekelumit sei arah P s ikoanal isa, J akarta: Gramedia, I 986'

sumadi Surya Brata, Psikologi Kepribadian, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2001.

syabirin Harahap, Manus ia P ar ipurna, semarang: Nizamiyah, 2003.

Titus Smith Nolan, Persoalan-Pesoalan Filsafat, Jakarta' Bulan-Bintang' 1984'

T. Jacob, Evolusi Manusia dan Konsepsi Islam "Di mana Letak Adam dalam

Teori Evolusi", Bandung: Risalah, 1984'

winarno surakhmad , Pengantar Penelitian Ilmiah dan Dasar Metode dan Teknik'

Bandung: Tarsito, 1982.

zainal Abidin, Fitsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat,

Bandung: Rosda Kary a, 2000'




