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BAB I 

Pendahuluan 

Konsep diri merupakan suatu pengenalan diri terhadap pemahaman dalam dirinya.  

Bahkan, suatu pengenalan pun meliputi penilaian terhadap dirinya sendiri berupa 

karakteristik fisik, psikis, maupun prestasi. Membangun konsep diri salah satu dari 

upaya kita untuk merencanakan kesuksesan masa depan dan pengembangan diri 

seseorang. Hal ini yang disampaikan dalam Al-Qur’an mengenai dorongan terhadap diri, 

dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Adz-Dzariyat ayat 20-21 dan Al-Qur’an surah Ar-

Rum ayat 8 salah satu dalam suatu anjuran untuk memiliki konsep diri yang jelas 

berkenaan dengan pengetahuan dalam dirinya. Sebagaimana dari  surah tersebut berisi 

tentang renungan terhadap diri. Karena dengan konsep diri, kita dapat menyakini adanya 

kekuasaan Allah SWT yang telah memberikan kita seperti akal, kesehatan, dan 

keberkahan seseorang. Oleh karena itu, terbentuknya konsep diri yang sangat membantu 

kita mengetahui siapa diri kita sesungguhnya. Berperannya dalam konsep diri akan 

menentukan keberhasilan maupun kegagalan seseorang. Pentingnya suatu pedoman 

dalam diri dapat dijadikan sarana untuk berperilaku dalam melakukan aktivitas sehari-

hari dan menghadapi segala permasalahan apapun yang terjadi, menjadikan dirinya 

sebagai manusia yang bermoral sesuai dengan aturan dalam Islam. Bagaimana 

mengenali diri dalam konsep diri dan apa manfaat yang diperoleh dari konsep diri 

menurut ajaran-ajaran Islam. Sehingga mempunyai tujuan salah satunya untuk 

mengetahui pengenalan diri dalam konsep diri menurut ajaran Islam terhadap Al-Qur’an 

dan mengetahui dari konsep diri dengan pemanfaatannya menurut Islam.  

I.I Latar Belakang 

Setiap manusia  harus mengenali konsep yang ada didalam dirinya. Apakah 

selama ini kita sudah mengenal diri kita sendiri dan mengetahui apa yang harus kita 

kerjakan. Di latar belakang ini menjelaskan bahwa pentingnya seseorang mengenali 

konsep diri.  Berdasarkan dari konsep diri yang sesuai pedoman Islam, namun untuk 

menjadi seorang muslim harus mempunyai konsep diri sesuai dengan Al-Qur’an. 

Karena disanalah kita akan menemukan konsep diri yang sesungguhnya menurut 
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ajaran Islam. Setiap manusia tak akan bisa mengabaikan dirinya, bahwa manusia pun 

mempunyai tujuan diri selama kita masih hidup. Konsep diri yang berpengaruh 

terhadap kepastian seseorang, jika mereka tidak mempunyai tujuan tersebut maka ia 

akan membuatnya kesulitan dalam segala hal. Salah satu dari kepribadian yang penting 

untuk mengetahuinya, sehingga akan tebentuk pedoman hidup dan memperoleh 

dengan ridhonya Allah yang maha mengetahui dari bagaimana kita hingga apa tujuan 

kita. Karena semua kembali kepada Allah yang maha pencipta, bahwa setiap manusia 

biasanya hanya untuk memikirkan di dunia saja melainkan di akhirat yang di ridhoi 

oleh Allah SWT. 

Setiap muslim dapat mengimani diri dengan beribadah, sehingga keimanan 

tersebut akan menghadirkan sebuah karakter yang kokoh karena sikap itu disandarkan 

pada Al-Qur’an dan sunnah. Kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami 

nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya serta menjadikan nilai-nilai dalam 

bersikap dan bertingkah laku merupakan cirri dari kematangan beragama. Keyakinan 

akan ditampilkan dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan 

ketaatan terhadap agamanya  (Wahyuni, 2011 (dalam Jalaluddin, 2010 hlm.76) 

Salah satu dari kemampuan kita dalam berpotensi diri yang diciptakan oleh Allah 

melalui adanya dalam Al-Qur’an mempunyai arti dari surah As-Sajdah Ayat 7-9: 

                           

                              

                   

Artinya: “(7) Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang 

memulai penciptaan manusia dari tanah. (8) Kemudian dia menjadikan keturunannya 
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dari saripati air yang hina. (9) Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke 

dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan 

dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.” (Q.S. As-Sajdah: 7-9) 

Oleh karena itu, berdasarkan dari surah As-Sajdah Ayat 7-9 yang mengungkapkan 

bahwa manusia adalah salah satu ciptaan Allah dari tanah dan memberikan kita untuk 

melihat, mendengar, melihat dan merasakannya dari hati. Maka, untuk bisa mengenal 

diri kita sendiri dapat bersyukur atas ciptaan Allah SWT. Banyaknya manusia yang 

tidak menyadari dirinya sendiri yang telah memberikan kita dari ilmu yang dicapai 

untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sehingga tidak adanya konsep diri terhadap 

dirinya, sedangkan jika kita mempunyai akan perilaku layaknya kejujuran dan 

melakukan secara profesional. Mampu menjalankan sesuai aturan agama Islam agar 

mendapatkan yang baik pula untuk diri kita. 

Hasil dari pengenalan seorang muslim dalam Islam  yang dilakukan harus  

memiliki pengenalan dirinya untuk meningkatkan iman melalui ridho Allah SWT. 

Maka, setiap orang muslim harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengenali 

diri dari kemampuannya, tetapi ada beberapa kenyataan yang terjadi dengan adanya 

hambatan untuk tidak bisa mengenali diri.  Oleh karena itu, bentuk konsep diri dapat 

berpengaruh yang berasal dari individu (faktor internal) dan luar diri individu  (faktor 

eksternal). Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang 

berasal dari dalam diri sendiri, meliputi minat, sikap, motivasi berprestasi dan konsep 

diri (Djaali, 2012, p. 101). Sedangkan faktor eksternal bagian dari lingkungan sekitar 

kita mulai dari rekan kerja, keluarga, teman maupun masyarakat sehingga dapat 

berkembang dengan baik maupun buruk yang bisa kita dapatkan.  

Adanya keyakinan diri dalam seseorang untuk menggapai impiannya melalui 

ridho Allah SWT yang mana suatu keinginan diawali dengan niat dan keikhlasan dalam 

dirinya. Sehingga hal yang dilakukan akan mendapatkan keberkahan. Perbedaan dalam 

diri seseorang sangat penting dengan terbentuknya konsep diri yang jelas dan setiap 

individu akan mengetahui dalam kontribusi dengan hubungan sesama yang mencakup 

moral maupun hubungan dengan maha kuasa. Dengan begitu, seseorang harus 

memikirkan dan merenungkan penciptaan diri mereka sendiri. Sehngga dapat 
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mengetahui siapa dirinya dan apa yang harus mereka perbuat semasa hidupnya karena 

seluruh manusia akan kembali kepada Allah SWT. Adapun dari ayat Al-Qur’an yang 

menerangkan mengenai kepercayaan diri dalam konsep diri adalah: 

                        

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal 

kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang 

beriman.” (Ali-Imran:139) 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang menerangkannya juga melalui Al-

Qur’an surah Fusshilat ayat 30 melalui artinya: “Sesungguhnya orang yang mengatakan: 

“Tuhan Kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka 

malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: “Janganlah kamu takut dan 

janganlah merasa sedih; dan gemberikanlah mereka dengan jannah yang telah 

dijanjikan Allah kepadamu.” 

Dari ayat diatas menjelaskan yang berkaitan dengan sifat dan sikap seseorang 

terhadap dirinya untuk suatu keyakinan. Kepercayaan seseorang yang membuat dirinya 

mampu untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan. Selain itu juga, tak lupa 

dengan beribadah kepada Allah SWT. Karena Allah merupakan yang menciptakan kita, 

alam semesta, langit dan bumi. Maka, perlunya tujuan khusus untuk bisa kembali lagi 

kepada Allah SWT, untuk bisa lebih mengetahui apa saja yang telah ia berikan kepada 

kita dan merasakan adanya bersyukur.  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk 

menerangkan topik “Tinjauan Islam Terhadap Konsep Diri dan Manfaat Penerapannya” 
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I.II   Rumusan Masalah 

         Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas, 

yang menjadi rumusan masalah adalah: 

 

1. Bagaimana mengenal diri melalui adanya konsep diri yang sesungguhnya? 

2. Apa manfaat dalam penerapan yang diperoleh dari konsep diri menurut ajaran-

ajaran Islam? 

I.III Tujuan Pembahasan 

Berdasarkan rumusan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui pengenalan diri dalam menurut ajaran Islam terhadap Al-

Qur’an dan hadits 

2. Untuk mengetahui konsep diri dan manfaat penerapannya menurut Islam  

  


